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Palmpasenstok 

Vandaag met de kleinkinderen(1, 2 en bijna 3 jaar) een palmpasenstok 
gemaakt. 
Palmpasen is een feest op de zondag voor Pasen. Aan het begin van de 
Goede Week. De stok is de uitleg van de hele week. Het kruis van 
Jezus, het palmtakje van palmzondag waarin Jezus binnengehaald 
werd met zwaaiende takken, het broodhaantje van Witte donderdag 
en een vriend van Jezus die tot 3 keer toe heeft gezegd dat hij  hem 
niet kende en daarna kraaide de haan. Kleurig papier van het feest  
van Pasen. Er kan nog een sinaasappel en een appel bij van het zuur 
en zoet  van deze week. 
Benodigdheden 2 stokken, waar een kruis van is gemaakt. 

Crêpepapier in diversen kleuren 
Schaar 
Plakband 
Een broodhaantje ( evt te  maken van broodmix) 
Veter 
Ringetjes chips 
Buxus takje 
 

Waar te koop? Hema, Action, supermarkt 

Prijsindicatie € 3,= als je zelf nog stokken hebt. Anders komt dat er nog bij  

Tijd 1 uurtje 

Stap 1 Knip een reep crêpepapier van 1 cm af en plak deze met 
plakband vast op het langste deel  van het kruis en wikkel dit 
om de stok. Daarna voor het kortste deel  een reep van 1 cm  
crêpepapier. Ook dit moet om de stok gewikkeld worden en 
met plakband vast geplakt  worden. 

Stap 2 Neem een lange veter, dat is met jonge kinderen makkelijker 
om te rijgen. Bij  oudere kinderen kan het ook met een stukje  
draad. Rijg hier de chips op en maak deze vast aan de 
uiteinden van de korte stok. Er kunnen allerlei dingen aan 
geregen worden, zoals pelpinda’s, rozijnen etc. 

Stap 3 Plak  een takje van de buxus of evt ander groen op het midden  
van de 2 stokken.  

Stap 4 Doe de appel  en sinaasappel in een plastic zakje en hang deze  
aan de uiteinden  van korte stok. Dit kan ook vervangen worden 
door een aantal reepjes  crepepapier. 
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Stap 5 Bevestig  boven op de stok het broodhaantje en de 
Palmpasenstok  is  klaar. 

Stap 6 Het resultaat: 
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