
PAASSTOET op paasmaandag in VROLINGEN 

Op paasmaandag  6 april 2015, in de namiddag 

is er volop drukte in Vrolingen want aan de café 

Het  Molleke verzamelen een honderdtal 

kinderen van 0 tot 12 jaar samen met hun 

ouders en grootouders om de paasstoet te 

vormen.   Ze komen uit Vrolingen zelf of vanuit 

de buurt maar ook van elders,  onder meer van 

Diepenbeek en wie dat eenmaal weet, hij /zij 

zegt het voort.  Elk kind heeft een korfje, zak of 

mandje bij om eitjes in te verzamelen.  In de straat is er ambiance met 

zang, muziek en twee paashazen en één paaskuiken delen reeds eitjes 

uit. 

 

 

 

 

 

 

 Om 14.00 uur wordt het startsein van vertrek gegeven met het 

doorknippen van een lint door een kind. De stoet trekt dan door de 

straten van Vrolingen en op 23 plaatsen, versierd met ballonnen, 

paashazen en klokken, krijgt elk kind een chocolade of een gekookt paasei 

of een drankje, of wat snoep…. 

  

 

 

 

 

 

 



Plots staat de stoet stil want er zit een paashaas in een boom en hij verwelkomt de kinderen ook met 

allerlei lekkers, en zelfs met pakjes en knuffels.  

     

 

Even verder komt de stoet aan café Het Molleke en ook daar  verschijnt een paashaas boven in een 

venster en ook hier worden de kinderen weer gul onthaald.  

 

De volgende fase is het rapen van eieren in weiden. De kinderen 

worden volgens leeftijd opgesplitst : kindjes van 0 tot 6 jaar 

mogen in een wei, links van de weg gaan rapen en kinderen van 7 

tot 12 jaar rechts. Vol enthousiasme gaan niet alleen de kinderen 

maar ook ouders en grootoudes rapen gretig mee. 

   



Tenslotte wordt er een tombola gehouden want bij het binnenkomen in de Mollekestraat hebben 

ouders, grootouders en kinderen een gratis lotje ontvangen.  Er zijn 25 gelukkigen, die in de prijzen 

vallen. Daarna krijgen de moeders ook nog allemaal een geschenkje. Alles wordt in goede banen 

geleid door een echte presentatrice, die ook nog zingt, onder het goedkeurend oog van de voorzitter 

van het buurtcomité: 

       

In totaal worden er rond 1400 gekookte eieren en evenveel chocolade eieren uitgedeeld en een 500-

tal pakjes. 

Deze paaswandeling  is een initiatief van het buurtcomité “De 

Mol”  onder leiding van F. Lemmens en T. Demunk.  Zij zijn ermee 

gestart in 2009, dit jaar is dus de zevende editie. Heel Vrolingen 

viert mee, zelfs de politie. De deelname is gratis dankzij 41 gulle 

sponsors uit de omgeving en zelfs uit Herk-de-Stad. 

 

 

 

Als alles geraapt is en de tombola voorbij en de geschenkjes uitgedeeld gaan de 

kinderen, hun ouders en grootouders voldaan terug naar huis en de 

initiatiefnemers leven naar de 8ste editie toe steunend op de dankbaarheid en 

blijdschap van de kinderen. 

Meer info kan bekomen worden bij organisator (Fran)çois  Lemmens : gsm : 

0499/28 53 99 

of via e-mail   veracosemans@gmail.com 

 

 

Reinhilde Pieters en Luk Indesteege,  LVG 
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