1. Mannetje Koek
Mannetje Koek woont in een
groot, oud huis in het bos.
Elke avond schrijft hij verhalen
over wat hij die dag heeft gezien.

Ze kunnen lang zijn of kort.
Vaak zijn ze vrolijk, soms
een beetje droevig.
Maar ze gaan allemaal
over zijn vrienden…
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CACTUS heeft een snoepwinkel midden

in de stad. Als hij niet aan het werk is, tekent
hij stripboeken over de avonturen van
De Waanzinnige Superwielen.

BALLON woont in de toren van een oud

kasteel. Ze is avontuurlijk, nogal brutaal, en
soms wat ondeugend. Ze houdt van dingen
lenen, maar het lukt haar niet altijd om ze
ook weer terug te geven.

BLIEP

DE ERWTJES zijn uitvinder. In hun werkplaats maken ze allerlei rare machines,
samen met hun robot Bliep. Maar er gaat altijd wel iets mis. Ze hopen ooit een
ruimteschip te bouwen om mee naar de maan te vliegen.
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MODDERMAN is dol op eten, vooral met zijn

zelfgemaakte moddersaus eroverheen.
Hij houdt van een eenvoudig leven en doet het
liefst zo weinig mogelijk. Hij heeft een hekel aan
de zon, want daar wordt hij hard van.

SHERIFF SUIKERKLONT heeft het vaak

heel druk en wordt dan knorrig. Om tot rust te
komen gaat hij sokken breien.

CITROEN woont in een cel op het

politiebureau. Hij is altijd op zoek naar
een manier om te ontsnappen.

DE ZUSJES BANAAN maken BananenTV.

Bonnie presenteert het programma, Bibi bedient de camera. Na het werk is Bonnie
altijd voor haar vrienden in de weer, terwijl Bibi de planten verzorgt.
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2. Robosheriff
Sheriff Suikerklont was moe.
‘Pfff! Had ik maar vakantie’,
mopperde hij knorrig.

Hij had het nog niet gezegd of de deur
ging open en de Erwtjes kwamen binnen.
‘Hallo, Sheriff!
Wij weten hoe hard je werkt, dus we
hebben iets voor je uitgevonden.
Iets wat je leven eenvoudiger maakt.’

‘Dit is…
Robosheriff!’

‘Pfff!’ De Sheriff aarzelde.
Dit kon wel eens tegen de
regels zijn.
Maar hij was erg toe aan
vakantie, dus hij besloot
de robot een kans te geven.
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De robot zoefde de hele ochtend rond zonder te pauzeren.

Elke keer als de Sheriff iets wilde gaan doen,
was de robot hem voor.

De Sheriff was onder de indruk.
‘Ik denk dat ik toch maar even
vakantie neem’, zei hij tegen de
robot.

‘Als je twijfelt, kijk je gewoon in het…’
‘Reglement’, zei Robosheriff.
‘Ik heb het al in acht talen vertaald
en uit mijn hoofd geleerd.’
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‘Wat een coole robot!’ riep Bibi,
die een reportage maakte over
Robosheriff.

‘Inderdaad’, knikte Bonnie.
‘Hij doet het fantastisch.’

Maar toen Robosheriff hen een
parkeerbon gaf en hun auto
weg liet slepen, veranderden
ze van mening.
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Cactus werd gearresteerd
omdat hij buiten aan het
basketballen was...

... Ballon omdat ze
kattenkwaad uithaalde
met pijl en boog...

... en Modderman omdat hij
moddersaus op zijn ijsje deed!

‘Wat moeten we doen?’
jammerde Cactus.
‘Die Robosheriff is vreselijk!’

‘Wachten tot de Sheriff terug is
van vakantie’, zei Modderman.

‘Echt niet!’
riep Ballon.
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Ze wurmde zich tussen de tralies
door en vloog naar de flat van de
zusjes Banaan.
Daar grabbelde ze in Bibi’s handtas
tot ze had gevonden wat ze zocht.

Robosheriff wilde net Mannetje Koek arresteren
omdat hij geen licht had op zijn wandelstok toen
Ballon over kwam vliegen.
‘Hebbes!’ riep ze toen de robot
met een luide KLAAANNNG! aan
haar sterke magneet vastplakte.
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‘Zo te zien is Robosheriff ook wel toe aan
vakantie’, grinnikte ze, toen de Erwtjes de
robot meenamen.

‘Machines zijn heel handig,’
zei Mannetje Koek, ‘maar ze kunnen
mensen niet vervangen.’

Toen de Sheriff terugkwam van
vakantie was iedereen blij hem te zien.
Of toch… bijna iedereen.

En de Erwtjes bouwden
Robosheriff om tot iets
veel beters: een ijsblokjesmachine!
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3. De Grote Grijpgroeier
Toen Bibi Banaan afval aan het
rapen was in het bos, kreeg ze van
een vogel een zaadje.

Maar Grietje werd steeds groter,
en sterker en wilder!
Bibi deed het zaadje in een pot en noemde het
Grietje. Ze was dol op haar nieuwe plantje en
zorgde er goed voor.

Soms trakteerde ze Grietje op een
ijsje uit de winkel van Cactus.
‘Wat een schattig plantje!’
riep Cactus dan.
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Bibi wist zich geen raad meer met haar.
Ze leende van Mannetje Koek een boek
over planten…
… en ontdekte tot
haar grote schrik dat
Grietje een Grote
Grijpgroeier was,
een van de gevaarlijkste planten ter
wereld!
‘Wat nu?’
riep ze uit.
‘Ze moet weg’,
vond Bonnie.
‘Er zit niks anders op.’

Maar Bibi kon geen afscheid nemen van Grietje.
Dus sloot ze haar op in de plantentuin op haar dak.
En elke keer als Grietje probeerde te ontsnappen,
kalmeerde ze haar met een paar zelfgemaakte
fruitijsjes.
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4. Bliep, een heel bijzondere robot
De uitvindingen van de Erwtjes werkten niet altijd even
goed, maar robotassistent Bliep was een uitzondering.
Ze vonden hem per ongeluk uit en hij kon echt alles…

Hij kon vliegen…

schilderen…

heerlijke pizza’s bakken…

en milkshakes
maken!
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Hij kon
tennissen…

en jongleren…

voorlezen…

vuurtjes maken om
marshmallows boven
te roosteren…

en diepzeeduiken!

Kon hij dan echt alles?
Nee! Het enige wat hem
maar niet wilde lukken was
een ruimteschip bouwen.
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5. Een droevig afscheid
Op een ochtend ontdekte Bibi Banaan
dat een van haar plantjes was doodgegaan.

‘Het is mijn schuld,’
snikte ze,
‘ik heb er niet goed
voor gezorgd.’
‘Jij zorgt altijd heel
goed voor je plantjes’,
verzekerde Bonnie haar.
‘Het is gewoon ziek geworden,
daar kun jij niets aan doen.’

Ze maakte Bibi’s lievelingsontbijt klaar,
maar Bibi was te erg van streek om te eten.
Bonnie vond het heel naar om haar zusje
zo verdrietig te zien.
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Opeens kreeg
ze een idee.

‘We houden een ceremonie
voor jouw plantje’, besloot ze.
‘Dat is een mooie manier
om afscheid te nemen.’

‘Weet je nog dat je terugkwam van vakantie
met een zaadje uit de jungle?’
zeiden de Erwtjes, terwijl ze het plantje
voorzichtig wasten en in een doosje deden.

‘Ja’, zei Bibi.
‘Ze was ontzettend klein, maar twee
weken later bloeide ze al.’
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‘Ik weet nog dat we haar
een keer iets verkeerds
te eten gaven’, zei Cactus.
‘En toen werd ze ziek.’

‘O wat waren we bezorgd!
Maar jij bleef de hele nacht op om
voor haar te zorgen, en de volgende
ochtend was ze beter.’

‘En dan die keer dat ik per ongeluk Sally Slak
naar binnen had laten glippen’, zei Modderman.
Bibi glimlachte.
‘Ja, het is maar goed dat
Grietje haar toen de schrik
op het lijf joeg. Anders had
Sally Slak alle blaadjes
opgegeten.’

Ballon herinnerde zich nog goed dat
ze het plantje een keer had geleend
om het te schilderen.

‘Met dat schilderij heb ik een
belangrijke wedstrijd gewonnen’, zei ze.
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