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De Waalzinnige paashaas en het gouden ei
Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de Waal uitkwam, was de paashaas in de binnenstad van 

Zaltbommel al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het verstoppen.
 

 Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had moest hij het gouden ei nog verstoppen. Maar 
die had hij nog even in zijn hol, dichtbij het strand tegenover de Verdraagzaamheid achtergelaten. Het hol werd bewaakt 

door de andere hazen. De paashaas ging op de Waalkade staan en riep al zijn hulphazen bijeen: "Hazen kom te voorschijn, 
laat je eens even zien." En zo kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn en ze riepen elkaar, zodat ze samen op weg 
konden gaan om het gouden ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze huppelden achter elkaar aan de Waalkadetrap

af  en zongen: "Wij halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei..."
 

  Toen de paashaas met zijn hulphazen bij zijn hol vlakbij het Waalstrand aankwam waar het gouden ei bewaard werd, 
waren de haasjes die het ei bewaakten, allemaal in paniek. Want het gouden ei was verdwenen, het gouden ei is weg.

 
Hoe heeft het kunnen gebeuren? Snel gingen ze samen zoeken. Want hoe kan het gouden ei zo maar weg zijn? Ze zochten 
overal langs het strand, op de Waalkade, ze liepen door de Waterstraat en keken over de Markt en zelfs in de Boschstraat 
hebben ze het gouden ei niet gevonden. Wat moesten ze nu doen? Alle hazen lieten hun kopjes hangen. Dit was wel het 

ergste wat de paashaas kon overkomen, hij stond in het midden van de andere hazen en klaagde: "Ohhh... het gouden ei is 
weg wat moeten wij nu doen?"

 
"Roekoe, roekoe," klonk het ineens op het dakterras bij van Boort, boven op de Waterpoort. Allen keken omhoog. Daar zagen 

zij een duifje op het voederhuisje zitten: "Roekoe, roekoe" De paashaas vroeg waarom het duifje zo riep. Ze kwam naar 
beneden en ging voor de voeten van de paashaas zitten alle andere hazen in een kring eromheen. Ze vertelde dat zij wel 
een idee had waar het gouden ei is. Midden in de nacht is het gouden ei weggehaald uit het hol vlakbij de Waal waar het 
bewaard werd. Wie het gedaan heeft wist het duifje niet precies, daar was het te donker voor geweest. Maar ze had wel 
gezien dat degene ook QeieRen bij zich had en die heeft hij hier en daar achtergelaten in de Waterstraat, de Markt, de 
Bosschstraat en de Gamerschestraat. Het duifje koerde als je die QeieRen nu gaat zoeken, dan vind je vast ook de weg 

naar het gouden ei. 

 
 
 

Hoe werkt de QeieR CHALLENGE
In 8 etalages in de Waterstraat, Markt, Gamerschestraat en Boschstraat (t/m nr 80) vind je een QR. Zij geven de 

aanwijzingen naar het gouden ei.
Heb jij de oplossing, kijk of je daar het gouden ei kunt vinden. 

Lever hier je deelname formulier in, je ontvangt een attentie en maakt kans op een Waalzinnig-Lente-ontbijt.

Vul hier de uitkomsten van je QeieRen in

Zet ze in de juiste volgorde voor de oplossing

Oplossing:Wie heeft het gouden ei gestolen?

Maak kans op het Waalzinnige Lente ontbijt

Naam:

Woonplaats:

Email:

Telefoon:


