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Een fijne pasen met de familie 
Er was eens een jongen die Mick heette. Elk jaar met 
Pasen kwamen Mick en zijn gezin samen met de rest 
van zijn familie op de boerderij van zijn oom en tante, 
waar ze samen het weekend doorbrachten. Mick keek 
altijd vol verwachting uit naar dit speciale weekend.

Zodra hij op de boerderij aankwam, begon Mick's 
opwinding te groeien. Hij kon zijn neefjes en nichtjes 
door de velden zien rennen en hij kon hun vreugdevolle 
lach horen. "Hé, Mick!" riep een van zijn neven toen hij 
Mick's gezin in hun auto zag stoppen. "We hebben op je 
gewacht! Laten we de kuikentjes gaan voeren."

Mick's ogen fonkelden van verrukking, en een grote 
grijns verspreidde zich over zijn gezicht. Hij stapte uit 
de auto en rende naar zijn neefjes en nichten, 
enthousiast om mee te doen aan de pret.

Het hele weekend speelde de familie veel speciale 
paasspelletjes. De familie had een eigooiwedstrijd en 
het team van Mick won! Ze speelden ook eirace, waarbij 
iedereen moesten rennen terwijl ze een ei op een lepel 
vasthielden, en de eerste die over de finish kwam 
zonder het te laten vallen, was de winnaar. Iedereen 
juichte toen Mick's kleine zusje de race won! En 
natuurlijk de grote eischilderwedstrijd. Alle kinderen en 
volwassenen zaten buiten in de zon rond een grote tafel 
en schilderden hun ei in mooie patronen en kleuren. Ze 
hadden ook stickers en glitters om op de eieren te 



plakken. Het was een grote 
puinhoop, maar erg leuk.


Een van de hoogtepunten van 
het weekend was de enorme 
Paasbrunch die op 
zondagochtend werd 
gehouden. Alle mama's en 
papa's stonden vroeg op om elk 
een speciaal gerecht te 
bereiden. Er waren allerlei heerlijke gerechten, van ham 
en eieren tot vers fruit en zelfgemaakt gebak. Mick's 
tante had zelfs een speciale paastaart gemaakt, 
versierd met pastelkleurig glazuur en kleine snoepeitjes.

Na de brunch hield de familie een 
paaskoekjesbakwedstrijd. Elk gezinslid mocht zijn eigen 
partij suikerkoekjes versieren met glazuur en hagelslag. 
Mick's koekjes bleken de beste van de wedstrijd en hij 
was trots toen iedereen hem complimenteerden.

Eindelijk was het tijd voor de zoektocht naar 
chocolade-eieren. Mick en de rest van de kinderen 
renden rond op de boerderij, op zoek naar felgekleurde 
eieren die verstopt waren in struiken, bomen en andere 
verstopplekken. Ze lachten en maakten grapjes met 
elkaar en riepen als ze een verstopt ei vonden. Een van 
de nichtjes vond zelfs het gouden ei, wat betekende dat 
ze een speciaal cadeautje kreeg!

Toen het weekend ten einde liep, voelde Mick een 
vleugje verdriet. Hij wilde de boerderij niet verlaten om 
afscheid te nemen van zijn neven en nichten. 'Ik wou 



dat we langer konden blijven,' zei hij tegen zijn moeder 
terwijl ze de auto inpakten.

"Ik weet het, lieverd," antwoordde zijn moeder. "Maar 
volgend jaar zijn we er weer, dan hebben we evenveel 
plezier. En vergeet niet dat we nog ons jaarlijkse 
familieportret moeten maken voordat we vertrekken!"

De hele familie kwam bij elkaar en omhelsde elkaar. 
"Allemaal lachen!" zei zijn oom terwijl hij naar zijn plek 
rende nadat hij de camera had opgesteld.

Mick glimlachte, dankbaar voor de prachtige 
herinneringen die hij met zijn familie had gemaakt. Hij 
wist dat hij deze speciale paasweekenden op de 
boerderij hoe dan ook altijd zou koesteren.





