
Over wie 
gaat dit boek?

Dit boek gaat over Loetje. Hij is een krab en leeft 
in zee. Loetje zou weleens willen weten of er 

nog meer mooie plekjes zijn om te wonen.

Jouw 
zaklamp!

Bewaar hem hier.
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Maak de zaklamp 
voorzichtig los uit 

de bladzijde.

Schuif de zaklamp  
onder de donkere  

velletjes. Nu kun je  
van alles zien!

Schuif de zaklamp van  
boven af in de gleuf.  
Zo kun je hem goed  

bewaren. Is je zaklamp  
kwijt of kapot? Teken hem  

na op stevig wit papier  
en knip hem uit.
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Hoi, ik ben Marley. Loetje is een lieve 
vriend van mij, maar mijn allerliefste 
vriend is Bob. Samen hebben we een 
heleboel schildpaddenbaby’tjes.

BOB
Marley en ik hebben 
al meer van de wereld 
gezien. Ik denk dat de 
zee de allermooiste plek 
is. Maar ik weet niet of 
Loetje dat wil geloven...

MARLeY

LOeTJe

Hallo, wat leuk dat je dit boek leest! 
Ik wil je graag laten zien waar ik 
leef. Er is namelijk van alles te zien 
hier in de zee. Kijk je mee?

Zoek mij 
op elke 
bladzijde.

Maak kennis 

met Loetje, Marly 

    en Bob



Een meeuw heeft het hele verhaal over de mangrove gehoord. Zij heeft ook  
een hekel aan slangen, dus ze snapt Loetje wel. 
‘Hé krab!’ roept ze naar Loetje, ‘als de mangrove niets voor je is, moet je misschien 
naar een rivier.’
‘Zou je denken?’ vraagt Loetje. Hij weet niet of hij nog wel wil verhuizen.
‘Ik zal je vertellen over de rivier,’ zegt de meeuw. ‘Ik vlieg er zelf graag naartoe. 
Het is er mooi! Er groeien veel bomen en planten langs het water. Sommige hebben 
prachtige bloemen. Er leven heel veel dieren bij de rivier. Op het land heb je vogels 
en insecten. Je ziet er ook de mooiste vlinders. Bij de rivier waar ik vaak kom, leven 
ook kleine gekleurde kikkertjes. Die zou je eens moeten zien!’

Dat klinkt toch wel interessant, denkt Loetje. ‘Staat het water daar altijd stil?’ 
vraagt hij aan de meeuw.
‘Nee, juist niet,’ antwoordt ze. Het water stroomt altijd. Op sommige plekken 
gaat het heel hard. Daar kun je je lekker mee laten drijven. Op andere plekken 
is het dieper. Daar kun je rustig rondzwemmen en eten. Er zitten veel vissen 
en andere dieren. Bijvoorbeeld rivierkreeften. Ken je die?’ 
‘Ja, die ken ik wel,’ mompelt Loetje. Kreeften en krabben zijn meestal niet de 
beste vrienden. Ze moeten niets van elkaar hebben. ‘Zijn er wel andere krabben?’ 
vraagt hij ineens.
‘Hm, een krab heb ik volgens mij nog nooit in die rivier gezien,’
bedenkt de meeuw. ‘Maar dan maak je toch andere vrienden? 
Heb je weleens een aap ontmoet?’

Maar Loetje heeft genoeg gehoord. 
‘Ik moet weg,’ zegt hij. ‘We spreken elkaar later wel weer.’ 
En hij loopt het water van de zee in.

Een leven  
zonder vrienden

Wat is er veel te ontdekken in en rond de rivier! Heb je het allemaal 
    goed bekeken?
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‘Hé Loetje,’ roept Marley, ‘ben je gewoon hier in zee? Ik had verwacht  
dat jij al ver weg zou zijn. Op zoek naar mooier water.’
‘Ja,’ lacht Loetje, ‘dat was ik eigenlijk ook van plan. Maar ik heb besloten  
dat ik hier blijf. In een meer is alles anders. Je hebt er geen eb en vloed  
en het water smaakt raar. Ik denk niet dat ik daaraan zou kunnen wennen.’
‘En de mangrove dan?’ vraagt Marley. ‘Daar is het water wel zout. Er is eb  
en vloed en er leven veel leuke dieren.’
‘Klopt,’ zegt Loetje wijs. ‘Maar ook dieren die minder leuk zijn. Ik ben echt  
als de dood voor slangen!
Ik heb ook nog even gedacht om te verhuizen naar een rivier. Die lijkt me  
erg mooi, maar ik ben toch bang dat ik daar niet de juiste vrienden kan vinden.’

Marley kijkt om zich heen. Ze snapt Loetje wel. Hier in de zee is het prachtig! 
Ze kijkt naar een zeester tussen de wuivende planten, naar de anemonen en 
het koraal. Ze ziet hoe de vissen tikkertje spelen en hoe een kwal aan een 
schelp snuffelt. In de verte ziet ze haar lieve Bob.
‘Ik snap jou wel,’ zegt Marley tegen Loetje. ‘Dit moet wel de mooiste plek op  
aarde zijn!’
‘Dat denk ik ook,’ lacht Loetje. ‘In ieder geval is het de mooiste plek op aarde  
voor mij! Ik ga hier nooit weg!’

Kun jij de krab vinden tussen het zeegras? En zie je ook de gele en oranje vis? 
Kijk maar eens goed. Zoek ook de andere plaatjes.

De mooiste  
plek op aarde

Ik ga hier 
nooit weg!


