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Ik gebruik mijn creativiteit, ervaring en passie om
Moeders met kinderen tussen 5 en 13 jaar
te helpen bij het gemakkelijk organiseren van unieke
kinderfeestjes zonder stress
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Belangrijke boodschap:
Het is illegaal om dit e-book te kopiëren,
verkopen of verspreiden!
Je hebt dit e-book ontvangen via www.kinderfeestjes-expert.nl of
een andere website waarvan Katja Bloem eigenaar is, zoniet dan
heb je een illegale kopie.
Ik heb mijn passie en energie aan dit e-book gegeven. Rapporteer
het daarom aub als je een illegale kopie krijgt, door dit te mailen
naar kinderfeestjes.expert@gmail.com
Tekst & vormgeving: Katja Bloem
Facepaint paashaas: Léa Selly Efabe 2015
Recept paasbroodjes geinspireerd door Annemieke (ladylemonade)
© 2016 Alles Florissant- De Kinderfeestjes Expert

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige
andere manier nu of in de toekomst zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Katja Bloem

www.kinderfeestjes-expert.nl
Disclaimer
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin
opgenomen informatie. Katja Bloem en De Kinderfeestjes Expert kunnen in geen enkel geval
aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming
voor de informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico‟s op elk letsel,
verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het
gebruiken van welke informatie dan ook in dit e-book.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot kinderfeestjes.expert@gmail.com
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Introductie
In dit e-book laat ik je zien hoe je snel en
gemakkelijk een feestje van Pasen maakt
voor je kinderen.
Ik laat zien hoe je
lekkere hapjes kan maken
Je huis kunt versieren
De tafel leuk kunt dekken
En eieren kunt versieren
Wat vieren we nu eigenlijk met Pasen?
Van oorsprong is Pasen een heidens feest waarin de Lente Godin
Eostre wordt geëerd; vernieuwing van het leven. De eieren en de
Paashaas(beide vruchtbaarheid) zijn met deze gebruiken verbonden.
Eieren werd ook als offer op het land begraven.
Bij de Christenen wordt de opstanding van Jezus herdacht.
Palmzondag Jezus rijdt op de ezel Jeruzalem binnen en wordt
verwelkomd met palmtakken.
Witte donderdag-het laatste avondmaal
Goede vrijdag kruisweg/kruisiging/ dood Jezus
Paaszondag; het graf is leeg herrijzenis/opstanding
Het paasbrood is verbonden met het laatste avondmaal. Pasen is het
einde van de vastenperiode; er werden geen vlees, vis en eieren
gegeten. Er lag dus een hele stapel eieren te wachten.
Joden: Pesach bevrijding van de Egyptenaren; er worden Matzes
gegeten omdat de Joden geen gerezen brood mochten eten.
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Eieren versieren I
TIP eitjes “koken”

Als je veel eitjes moet hard koken kun je dit eenvoudig
in de oven doen.
Verwarm de oven voor op 165-175 *C
Zorg voor eitjes op kamertemperatuur
Neem een bakblik voor Muffins (groot) en leg in elk
vakje een ei, zorg dat de eitjes de ruimte hebben,
anders "ontploffen" ze
Plaats het bakblik met eitjes 25-30 min in de oven
Geen gedoe met water; wel laten afkoelen
Niet genoeg, gelijk de volgende lichting

• Wat een heel mooi effect geeft en heel eenvoudig is ook voor jongere
kinderen, is het volgende.
• kook de eitjes hard, zodat ze goed te beschilderen zijn
• Neem krijtjes in verschillende kleuren en teken op de eitjes
• Leg de eitjes in een kleurbadje; het effect is spectaculair
• Een kleurbadje gaat makkelijk in kleine glaasjes zodat een ei net onder
gedompeld is. Je kunt kleurtabletten gebruiken met een scheutje azijn.
•

Lukt het niet om alles in1x te doen. Doe de kleurbadjes in een
afsluitbare bakje. Wanneer je het weer wilt gebruiken even opwarmen
in de magnetron en doorroeren
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Eieren versieren II
Nodig
Witte eitjes
Kleurtabletten (drogist)
Scheutje azijn
Loombandjes
Keukenpapier
Kleine glaasjes
Werkwijze

•
•
•
•

•

Kook de eitjes (het liefst
wit) hard en laat ze
afkoelen

•

Neem wat loombandjes
en doe die in
verschillende patronen
om het ei

Dompel het ei in een kleurbadje en laat het opdrogen
Verwijder voorzichtig de loombandjes; je hebt nu prachtige
streepjes.
Je kan deze streepjes nu inkleuren of er een gezellige tekst
opzetten met viltstift.
Als je eerst het ei in een lichte kleur dompelt en laat drogen
en dan de loombandjes bevestigt, kun je nogmaals dompelen
in een donkerder kleur; bijvoorbeeld eerst geel en dan paars.
Je krijgt dan gekleurde streepjes.
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Eieren versieren III
Met decopatch-papier kun je leuke paaseitjes maken.

Je kan kiezen voor kleine piepschuimeitjes, plastic eitjes of
kaarsen;(wel voorzichtig met branden, meer voor de sier)
Nodig:
• Kies je favoriete decopatch-vellen
• Eitjes (zie hier boven)
• Decopatchlijm
Werkwijze
• Scheur kleine stukjes af, afhankelijk van het object dat je kiest

• Breng lijm aan met een kwast en daarna het papier
• Breng een nieuwe laag lijn aan als lak/vernis
• Tip combineer contrasterende kleuren
Voor het aflakken kun je ook een glittervernis kiezen
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Eieren versieren IV
Nog wat extra ideetjes
•

Maak eens een graffity ei
met een naam er op

•

Je kunt natuurlijk ook
eieren maken in 1 kleur of
met dierenprints er op

•

Als je scheerschuim op een
stuk aluminium- of
plasticfolie legt en daar met
voedsel kleurstof wat banen
in maakt- roeren met een
satéprikker of plastic lepel.
Kun je ei in het gekleurde
schuim rollen. Na een paar
minuten afvegen met een
keukenpapiertje. Eventueel
omspoelen als het droog is.
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Versiering in huis

De meeste kinderen vinden het leuk
om het huis een beetje te versieren
als het Pasen wordt.
Een goed moment is daarvoor het
weekend vóór Pasen waarin
Palmzondag valt.
Traditioneel worden op deze dag
PalmPaasstokken gemaakt om de
lente te vieren.
Je kunt natuurlijk een Paasboom
maken van Kronkelwilgtakken en
daar allerlei versiering in hangen.
Ook kun je een Paasmand maken en
die volstoppen.
Maar je kan ook kijken wat er al in
huis is.
Zo versierden wij bij gebrek aan tijd
onze hekenbezem. En dat zag er
heel gezellig uit.
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Huis Versieren-II
Ik kijk altijd goed wat er in huis is.
Je kunt bijvoorbeeld een
kroonluchter of een paaskrans met
kaarsen versieren. Ik heb een mooie
mand met een eivorm en daar maak
ik met takken en bollen een mooi
paasstuk dat je ook kan versieren.
Ik wilde een keer wat luchtigs en
heb toen de hanger voor een
abstracte kerstboom (van onze
blauw-gele vrienden) omgedraaid en
aan het plafond gehangen.
Met kersboomhaakjes en lintjes heb
ik alle decoratie er in gehangen.
Zorg voor variatie in soort en
grootte. In het grote mandje zitten
konijntjes en de kleine mandjes met
hengsel gele en witte kuikentjes.

Het was een kleurrijk geheel en het
stond niet in de weg

11

Huis Versieren-III
Het is leuk om de tafel mooi te dekken voor
een paasontbijt of brunch.
Met eenvoudige middelen kun je al een mooie
tafel dekken.
• Gebruik een mooi wit tafellaken met een
tafelloper of een leuk tafelkleed met
servetten.
• Zet wat lentebloemen op tafels als
gele/witte tulpen of een vaas met narcissen
• Je hebt leuke accessoires als kippetjes en
papieren versierselen die je ook heel goed
bij je bord kan leggen of aan je mes kan
klemmen
Je kunt de mooie
beschilderde eieren buiten
verstoppen of gewoon in
huis.
Houd wel rekening met de
leeftijd van de kinderen en
de hoeveelheid eieren. Soms
ligt een ei in het zicht, maar
kijken ze er toch over heen.
Maak het niet te moeilijk.
Als het nat is van de regen of
dauw kun je de eieren
verzamelen in een muffinblik.
Ze geven dan niet af op
andere mooie kunstwerkjes.
Hoeveel eitjes heb je kunnen
vinden op de foto?
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Lekkere hapjes I

suggesties voor ontbijt/brunch
•

Eitjes – versierd

•

Omeletje

•

Spiegelei in vorm (paashaas-hart-beer)

•

Paasbroodjes met gekookt ei

•

Paasstol

•

Duivekater

•

Melkbroodjes

•

Afbakbroodjes

•

Croissantjes

•

Scones/ Hot Cross Buns met jam en
(clotted) cream

•

Matzes groot of klein

•

Vleeswaren

•

Gerookte zalm snippers

•

Kaas

•

Zoet beleg

•

Sinaasappelsap

•

Smoothie

•

Sapjes

•

Fruit

•

boterlammetje
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Lekkere hapjes II
Wat doen we met al die hardgekookte eieren?
Een van de makkelijkste dingen die je kan maken is
een eiersalade.
Nodig
Aantal eieren
Knolselderij
Mosterd
Beetje gembernat
Peper, zout, citroensap
joghurt, mayonaise
Werkwijze
•

Schil ca ½ knolselderij en rasp deze indien mogelijk

•

Pel de eieren en snij ze in kleine stukjes

•

Giet een flinke scheut joghurt over de geraspte selderij,
voeg peper, zout, citroensap toe

•

Voeg 2-5 eetlepels mayonaise toe

•

Roer voorzichtig de eieren in stukjes er door.

•

Breng op smaak met mosterd en eventueel wat
gembernat voor een pittige touch

•

met de keukenmachine

De salade moet wel sappig, maar niet vloeibaar zijn
Gevulde eitjes zijn natuurlijk ook een prima oplossing
om de eitjes op te maken.
•
•
•

Snij de eitjes in de lengte door en haal het eigeel
er uit.
Meng het eigeel met wat joghurt,
mayonaise/mascarpone en breng op smaak met
peper en zout en eventueel een beetje mosterd.
Je kunt ze garneren met wat zalmsnippers, stukjes
tomaat of garnaaltjes
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Lekkere Hapjes III-Paasbroodjes
Ingrediënten
1 pak broodmix
1 ei
3 dl water
Een handjevol rozijnen
25 gram boter
Eén eetlepel suiker
Bakpapier

Werkwijze:
Doe de broodmix met het water, de boter en
suiker in een komen kneed tot een soepel
deeg (mag nog kleverig zijn). Laat het deeg in
de kom, afgedekt met plastic folie, 10 minuten
rijzen bij kamertemperatuur.
Verdeel het deeg daarna in 6 gelijke stukken.
Vorm verschillende figuren, zoals paashazen
of vrolijke haantjes! Met de rozijnen(X) kun je
oogjes maken. Knip aan de boven en
onderkant het stuk in, ook aan iedere zijkant.
NB je kunt eventueel hardgekookte eieren in
de schaal toevoegen, zodat de haas een ei
vasthoudt, zie schema hiernaast.
Verwarm je oven voor op 200 ºC. Klop
ondertussen het ei los en bestrijk de broodjes
ermee voor een mooie glans. Schuif de
broodjes in de voorverwarmde oven. Na 20
minuten zijn ze klaar. Laat de paasbroodjes nog
wel nog even afkoelen en serveer ze daarna in
schaal of paasmand.
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nawoord
Op de voorgaande pagina’s heb je veel
tips gekregen om je Paasfeest leuk aan
te kleden.
Ik heb ze met plezier verzameld voor je
en hoop dat het je inspireert bij het
versieren van je eitjes, je huis en je
ontbijttafel.
In ieder geval wens ik je fijne
paasdagen toe.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat
natuurlijk graag.
Je kunt deze sturen naar
kinderfeestjes.expert@gmail.com
Op de facebook zie ik graag je foto’s.
Als je een feestje/workshop wil boeken,
kan dat via het contactformulier
De workshops worden binnenkort weer
uitgebreid. Mocht je iets willen wat er
niet bijstaat, neem dan even contact
op.
Ik zie je graag eens terug om je te
helpen bij een workshop of een
kinderfeestje.
Natuurlijk kun je ook losse diensten
boeken zoals Schmink- glittertattoos &
stempeltattoos en haarveren.
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