
Het is de zaterdag voor Pasen, 
iets voor acht ‘s ochtends als we 
de parking van Provinciedomein 
Huizingen in Vlaams-Brabant 
oprijden. Over twee uur 
komen hier enkele honderden 
enthousiaste kinderen paaseieren 
zoeken tussen het groen en 
de bomen. Organisator Lieven 
Decrick laadt alle eieren in een 
elektrisch wagentje en neemt 
ons mee naar de plek waar het 
allemaal gaat gebeuren. “Naast 
de grote speeltuin ligt een stukje 
toegankelijk bos. Daar verstoppen 
we zo meteen 800 felgekleurde 

plastic eieren. Op het einde  
van de zoektocht krijgt elk kindje 
een doosje met zes chocolade-
eitjes mee naar huis. Het maakt 
niet uit of ze één of vijftig eieren 
hebben geraapt.” 

Het tafereel herhaalt zich 
enkele keren vandaag. Om tien 
uur mogen de oudere kinderen 
zoeken. Daarna zijn nog enkele 
kleinere groepen kleuters aan de 
beurt. “Voor hen hebben we een 
afgesloten stukje van het park 
gereserveerd waar ze veilig  
kunnen lopen en zoeken. Dit 
organiseren vind ik fantastisch. 
Ik ben normaal veel bezig met 
de administratie in het domein, 
maar vandaag ben ik de hele dag 
buiten. Het is extra plezant als het 
zo’n mooi weer is als vandaag.”

Ria en Hugo zijn vrijwilligers bij 
de Provincie Vlaams-Brabant. 
Meestal gidsen ze schoolgroepen 
in het Provinciedomein, vandaag 
helpen ze mee paaseitjes 
verstoppen. “Dat is leuk om 
te doen, hoor. Zoveel blije 
gezichten. Wij gaan ervoor 
zorgen dat alles goed verloopt. 
We knippen stipt om tien uur het 
lint door, en bij het fluitsignaal 
komt iedereen terug en delen 

we de doosjes met 
chocolade-eitjes uit.” 

Intussen is Lieven 
al bezig met de 
voorbereidingen voor 
de volgende groep. 
“Voor de kleuters 
hebben we ook 
twee gouden eieren 
verstopt. Wie zo’n ei 
vindt, krijgt een extra 

cadeau van de paashaas.” Dat de 
felgekleurde eieren nogal in het 
zicht liggen, maakt eigenlijk niet 
uit. “We mogen daar niet met 
een volwassen blik naar kijken. 
Kinderen beleven dat helemaal 
anders. En ook de ouders worden 
weer een beetje kind. Stiekem 
vinden die het ook leuk om mee 
te zoeken (lacht).” 
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Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek naar  
opvallende verhalen in de publieke sector. 

VANDAAG: DE GROTE PAASEIERENRAAP IN PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN

Eieren 
verstoppen met 

de ‘paashaas’ 
van Huizingen
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