
Op de rotsen ligt Jonas, de walvis.
Hij doet een middagdutje.
John, Joe en Jack rollen Jonas op zijn rug.
Jonas wordt wakker.
Hij kan niet meer bewegen.
Hij zit vast in een rotsspleet. 
Jonas probeert zich los te wrikken 
en fladdert met zijn vinnetjes.
Dat is grappig.

Iedereen moet lachen.
De meeuwen, de zeeleeuwen, 
Sandra én Jonas.
‘Draai me nu maar om’, zegt Jonas.
‘Doen we lekker niet’, 
brullen de zeeleeuwen.
Jonas kijkt boos.
‘Doen jullie wel’, zegt Sandra. ‘En snel.’
Sandra voelt dat er storm op komst is.

Dit is Sandra, de narwal.
Een narwal is een 
kleine walvis met spikkels.
Op haar kop staat een slagtand.
Die gebruikt Sandra als antenne.
Zo voelt ze of er storm op komst is.
Of net niet.

Sandra trekt altijd op met 
de zeeleeuwen John, Joe en Jack.
Samen leven ze op Groenland.
Groenland is saai.
Er zijn geen speeltuinen.
Ook geen pretparken.
Daarom verzinnen Sandra 
en haar vrienden zelf leuke dingen. 
Daar zijn ze goed in.

Sandra, de narwal
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Dit is ridder Wilfried.
Hij is van niets of niemand bang.
Iedereen kent ridder Wilfried.

Heb je last van draken, trollen of klopgeesten?
Stuur dan een postduif naar 

ridder wilfried
kasteelpleinstraat 33
deurne zuid

Ridder Wilfried doodt minstens één draak per dag.
Hij werkt snel en proper,
is helemaal niet duur
maar wil wel alles op factuur.

Ridder Wilfried heeft maar één probleem: zijn paard Jos.
Jos is bang van draken, trollen én klopgeesten.
Iedereen lacht met Jos, 
ook de twee bloedhonden Bert en Bob.

Vandaag is het zondag. Zondag is rustdag. 
Dan zijn de draken veilig. 

Ridder Wilfried loopt heen en weer voor zijn kleerkast.
Hij heeft een afspraakje met jonkvrouw Heidi.

Paard Jos staat klaar onder de poort.
‘Straks komen we te laat’, hinnikt paard Jos.

‘Ik ga niet. Ik durf niet. Ik weet niet wat ik moet aantrekken!’
roept ridder Wilfried.

‘Oef,’ denkt Jos,
‘ook ridder Wilfried 
is soms bang.’

De Drakendoder



Koning Pijlstaart is een rog.
Een rog is een platte vis met een lange staart.

Vandaag is het dinsdag, dan gaat de koning mosselen eten.
Een stoet van zeven zeepaarden gaat hem vooraf.
De andere vissen buigen en maken plaats voor hun koning.

Vlak bij de koning zwemmen de zwaardvissen Ron en Rudy.
Met hun zwaard beschermen ze koning Pijlstaart.
Ron en Rudy zijn bodyguards.

‘IK heb het langste zwaard’, zegt Ron.
‘Néé, zotte vis, IK heb het langste zwaard’, zegt Rudy.

‘Help, help!’ roept de koning.
De zwaardvissen horen de noodkreet niet.
Ze zijn te druk bezig met kibbelen.

Dinsdag
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Blauwborstje kijkt omhoog.
Een zotte vogel vliegt onzeker door de lucht.

‘Fladderen met die vleugels, flapdrol!’ roept Flamingo.

‘Poten strekken voor de landing’, krast Kraai.

‘Wa-wa-wa-doetienu?’ wauwelt Wulp.

‘Fok’, fluistert Pitta.

‘Pffffffff, die ffogel kan er niks ffan’, foetert Fuut.

‘Remmen met je staart, waar is je staartvleugel?’ krijst Albatros.

‘Zonder staart stort hij neer, dat gaat pijn doen’, zegt Knobbelgans.

‘Hiii-hiii-hiiii, dan lijkt hij op jou met een buil op zijn kop’, lacht Meeuw.

En meneer de Koekoek? Die is niet geïnteresseerd in een zotte vogel,
wel in een sappige kever.

Zotte vogel
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En ik? Ik ben N°29 en ik zit vooraan tussen mijn vrienden Berrie en Bill. Berrie (N°28) kijkt altijd 
bezorgd. Ik zeg hem dat alles goed komt. Bill (N°30) ziet er gevaarlijk uit maar is het niet. 
We klimmen overal op en dragen nooit schoenen. 
Ze noemen ons de snotapen.
 
 
 

Op de speelplaats staan twee banken. Vandaag komt de schoolfotograaf. We gaan volgens nummer staan. N°3 is reus 
Dirk. Tijdens de les sloeg reus Dirk de voortanden van N°13 eruit. Reus Dirk zegt dat het per ongeluk was. Het zit 
N°13 niet mee. N°10 krijgt altijd de beste cijfers. Hij heeft dan ook het grootste hoofd van ons allemaal. 8 rijmt op 
nacht. N°8 slaapt nooit. Hij heeft wallen. We noemen hem de vampier. N°19 heeft net zijn brooddoos gecheckt. 
Smerige smeerkaas, alwéér. Jakkes. Niemand weet hoe N°24 heet. Iedereen noemt hem Nest. 
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Een ridder en zijn paard zitten gekneld in de muil van Krokki, de reuzenkrokodil.
‘Mmm, verse ridders zijn njammie, maar hun harnas is zo hard’, klaagt Krokki.
‘Ik ben verdorie al drie tanden kwijt.’

‘Ik vind de paarden het lekkerst’, smakt Schmurk de groene platflurk.
‘Maar hun staart kriebelt aan mijn lippen, dan moet ik altijd ha-ha-ha-hatsjie-en.’

Papa karaboe snijdt met zijn scherpe snavel een ridder in kleine stukjes.
In de gele bek van mama karaboe hangt ook een ridder. Dat is een beetje gulzig!
Schrokken ze alles zelf op?
Nee, ze delen met hun kinderen Romi en Remus.
‘Tjielp tjielp tjielp!’ Romi en Remus zitten op het nest.
Ze zijn nog te klein om zelf ridders te vangen.

Bovenop de klif staat nog één ridder.

‘Die is voor mij!’ roept Zorka de zoetwaterdraak.
Haar antennes zwiepen heen en weer.
Ze rekt haar nek uit en laat haar hoektanden zien.
Boven op haar kop staan twee grote kikkerogen.
Daarmee kan ze in alle richtingen kijken.
Ook achteruit!

Zorka klimt op de glibberige rotsen maar
deze ochtend heeft ze haar nagels bijgeknipt 
en ze krijgt geen grip.

Dát heeft Sien de reuzenspin gezien.
HAP SNAP SLURP. Paard en ruiter worden opgeslokt door de harige Sien.
Alle ridders zijn nu op.

En wat eet Nielfisk? Voorlopig niets.
Hij kijkt rond en wacht.
Straks zuigt Nielfisk
alle restjes van de rotsen.

Nielfisk
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RESTO NERO
VOORGERECHTEN

SALADES

HOOFDGERECHTEN

DESSERTEN

MENUKAART

v l o

wa n de l e n d bl a d

z e br a k e v e r

groe n e k e v e r s t ron t v l i e g

n e u s ho or n k e v e r

p r ac h t k e v e r

m ug

s p r i n k h a a n l a rv e n

k e v e r va n h e rc u l e s

v l i e ge n d h e r t



Staat je tand los? Trek hem uit en leg hem 
onder je kussen.

Is de volgende ochtend je tand verdwenen en
ligt er een cent in de plaats, dan is 
de tandenfee langsgeweest!

Ik droom vaak over de tandenfee.
Ik kan niet wachten tot mijn tanden uitvallen.
Elke dag voel ik of er eentje losstaat.

Opa is reeds al zijn tanden kwijt, 
maar de fee zag hij nooit.

Vandaag is het zover. Mijn tand staat los.
Opa grijpt met een zakdoek de tand vast en
draait hem eruit.

Aan de wortel hangt een sliertje bloed.
Het doet geen pijn.
Mijn tong kruipt in het vrijgekomen gaatje.

Die avond leg ik de tand onder mijn kussen en
doe ik alsof ik slaap maar ik ben klaarwakker.
Ik wil de fee zien.

De tandenfee
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