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Boekbinder – Beestachtig goed!

‘Ho Tim … STOP!’‘Ho Tim … STOP!’‘Ho Tim … STOP!’
Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer Verbaasd kijkt Tim naar papa, terwijl hij snel nog één keer 
schudt met het pak.schudt met het pak.schudt met het pak.
‘Zie je die berg op je boterham?’ ‘Zie je die berg op je boterham?’ ‘Zie je die berg op je boterham?’ ‘Zie je die berg op je boterham?’ ‘Zie je die berg op je boterham?’ vraagt papa.vraagt papa.vraagt papa.
Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg Tim kijkt naar de boterham op zijn bord. En naar de berg 
op zijn boterham. Hij haalt zijn schouders op en zegt: op zijn boterham. Hij haalt zijn schouders op en zegt: op zijn boterham. Hij haalt zijn schouders op en zegt: op zijn boterham. Hij haalt zijn schouders op en zegt: op zijn boterham. Hij haalt zijn schouders op en zegt: op zijn boterham. Hij haalt zijn schouders op en zegt: 
‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker ‘Maar ze zijn ook zo lekker. Het is iets nieuws van bakker 
Bas … het zijn chocobeesten.’Bas … het zijn chocobeesten.’Bas … het zijn chocobeesten.’Bas … het zijn chocobeesten.’Bas … het zijn chocobeesten.’
Papa fronst zijn wenkbrauwen en zegt:Papa fronst zijn wenkbrauwen en zegt:Papa fronst zijn wenkbrauwen en zegt:Papa fronst zijn wenkbrauwen en zegt:Papa fronst zijn wenkbrauwen en zegt: ‘Het kan me niet  ‘Het kan me niet  ‘Het kan me niet  ‘Het kan me niet  ‘Het kan me niet 
schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten schelen wat het zijn. Je stopt een paar van die beesten 
terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je terug in het pak, want nu ligt er een halve dierentuin op je 
boterham.’boterham.’
‘Maar niet deze leeuw,’‘Maar niet deze leeuw,’‘Maar niet deze leeuw,’‘Maar niet deze leeuw,’ zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw  zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw  zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw  zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw  zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw  zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw ‘Maar niet deze leeuw,’ zegt Tim terwijl hij de chocoleeuw ‘Maar niet deze leeuw,’
van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens van zijn boterham vist, in zijn mond propt en vervolgens 
met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-met volle mond praat waardoor hij nauwelijks meer ver-
staanbaar is: staanbaar is: staanbaar is: ‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’‘Wunt leeuwn zun mun lieflingsbeu…’
‘Tim, eerst je mond leegeten,’‘Tim, eerst je mond leegeten,’‘Tim, eerst je mond leegeten,’‘Tim, eerst je mond leegeten,’‘Tim, eerst je mond leegeten,’‘Tim, eerst je mond leegeten,’ zegt papa streng. zegt papa streng. zegt papa streng. zegt papa streng.‘Tim, eerst je mond leegeten,’ zegt papa streng.‘Tim, eerst je mond leegeten,’
Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: Snel slikt Tim de chocoleeuw door en herhaalt: ‘Leeuwen ‘Leeuwen 
zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een zijn mijn lievelingsbeesten. Wist je dat de baas van een 
leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’leeuwengroep altijd het sterkste mannetje is?’

‘Nee, dat wist ik niet,’ ‘Nee, dat wist ik niet,’ ‘Nee, dat wist ik niet,’ ‘Nee, dat wist ik niet,’ ‘Nee, dat wist ik niet,’ antwoordt papa.antwoordt papa.antwoordt papa.antwoordt papa.
‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel ‘En dat leeuwen zo hard kunnen brullen dat ze van wel 
acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’acht kilometer afstand te horen zijn?’
‘Oef, dat is wel van heel ver,’‘Oef, dat is wel van heel ver,’‘Oef, dat is wel van heel ver,’‘Oef, dat is wel van heel ver,’‘Oef, dat is wel van heel ver,’‘Oef, dat is wel van heel ver,’ zegt papa verbaasd. zegt papa verbaasd. zegt papa verbaasd. zegt papa verbaasd.‘Oef, dat is wel van heel ver,’ zegt papa verbaasd.‘Oef, dat is wel van heel ver,’‘Oef, dat is wel van heel ver,’ zegt papa verbaasd.‘Oef, dat is wel van heel ver,’
‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een ‘En dat een olifant een van de weinige dieren is die een 
groep leeuwen aankan?’ groep leeuwen aankan?’ groep leeuwen aankan?’ groep leeuwen aankan?’ groep leeuwen aankan?’ groep leeuwen aankan?’ 
‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ ‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ ‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ ‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ ‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ ‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ ‘Zeg, hoe weet je dat allemaal?’ vraagt papa.vraagt papa.vraagt papa.
‘Uit een ‘Uit een Wist je dat?-boek van school. Die boeken zijn zo -boek van school. Die boeken zijn zo -boek van school. Die boeken zijn zo -boek van school. Die boeken zijn zo -boek van school. Die boeken zijn zo -boek van school. Die boeken zijn zo -boek van school. Die boeken zijn zo 
gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke gaaf! Elk boek gaat over een ander dier. Met hele leuke 

weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns weetjes. Zo is er een boek dat alleen maar over neushoorns 
gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over gaat. Een ander over slangen en weer een ander boek over 
krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die krokodillen. In de klas hebben we meer dan tien van die 
boeken!’boeken!’
‘Zo,’‘Zo,’‘Zo,’ zegt papa, zegt papa, zegt papa,‘Zo,’ zegt papa,‘Zo,’  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag  ‘dat is een heleboel. Dus je hebt vandaag 
het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’het boek Wist je dat? over leeuwen op school gelezen?’
Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit Tim hoort niet wat papa zegt, want zijn aandacht gaat uit 
naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten naar iets wat op de achterkant van het pak chocobeesten 
staat. staat. staat. 

‘Doe mee met de prijsvraag en win win win! 
Bedenk een beestachtig goed idee voor een verhaal 
en lever je verhaalidee in bij bakker Bas. Misschien 
win jij dan wel die meest fantastische hoofdprijs!’ 

Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-Het is vast een taart, denkt Tim. Bakker Bas bakt de lekker-
ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. ste taarten van de hele stad. Nee, van het hele land. 
Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-Taarten met bessen, druiven en noten waar hij dan super-
veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot veel slagroom op spuit. Taarten die zo hoog zijn dat ze tot 
aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen aan het plafond reiken. Zo’n smultaart zou Tim graag willen 
winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of winnen. Hij droomt ervan om later bakker te worden. Of 
brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er brandweerman. Of game-maker … of piloot! Wat zijn er 
toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, toch veel leuke beroepen die je later, als je groot bent, 
kunt doen.kunt doen.kunt doen.

Alles over deze én andere Alles over deze én andere Alles over deze én andere Alles over deze én andere 
beroepen lees je in het boek beroepen lees je in het boek beroepen lees je in het boek beroepen lees je in het boek 
Als ik groot ben!

Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn Pim schrikt op. Papa’s hand zwaait heen en weer voor zijn 
gezicht.gezicht. ‘Wat? Wat is er?’ ‘Wat? Wat is er?’ ‘Wat? Wat is er?’ vraagt Tim geschrokken.  vraagt Tim geschrokken.  vraagt Tim geschrokken.  ‘Wat? Wat is er?’ vraagt Tim geschrokken.  ‘Wat? Wat is er?’ ‘Of je ‘Of je 
vandaag op school dat vandaag op school dat vandaag op school dat Wist je dat?-boek over leeuwen -boek over leeuwen -boek over leeuwen 
hebt gelezen?’hebt gelezen?’hebt gelezen?’

Jørgen Hofmans

als ik
groot
ben
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‘Nee,’ ‘Nee,’ ‘Nee,’ antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham antwoordt Tim en terwijl hij een nieuwe boterham 
met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, met opnieuw een enorme lading chocobeesten bestrooit, 
zegt hij:zegt hij:zegt hij: ‘We hadden vandaag workshopdag.’ ‘We hadden vandaag workshopdag.’ ‘We hadden vandaag workshopdag.’ ‘We hadden vandaag workshopdag.’ ‘We hadden vandaag workshopdag.’ ‘We hadden vandaag workshopdag.’ ‘We hadden vandaag workshopdag.’
‘Workshopdag?’ ‘Workshopdag?’ ‘Workshopdag?’ ‘Workshopdag?’ ‘Workshopdag?’ vraagt papa. vraagt papa. vraagt papa. ‘Wat is dat?’‘Wat is dat?’‘Wat is dat?’
‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ ‘Dat je in groepjes uit een aantal dingen mag kiezen,’ zegt zegt zegt 
Tim waarna hij een enorme hap neemt.Tim waarna hij een enorme hap neemt.Tim waarna hij een enorme hap neemt.Tim waarna hij een enorme hap neemt.Tim waarna hij een enorme hap neemt.Tim waarna hij een enorme hap neemt.Tim waarna hij een enorme hap neemt.
‘Wat voor dingen?’‘Wat voor dingen?’‘Wat voor dingen?’‘Wat voor dingen?’‘Wat voor dingen?’ vraagt papa. vraagt papa. vraagt papa. vraagt papa.‘Wat voor dingen?’ vraagt papa.‘Wat voor dingen?’‘Wat voor dingen?’ vraagt papa.‘Wat voor dingen?’
Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt:Tim wacht totdat zijn mond leeg is en zegt: ‘Bijvoorbeeld  ‘Bijvoorbeeld  ‘Bijvoorbeeld 
een robot maken die alles opruimt.’een robot maken die alles opruimt.’een robot maken die alles opruimt.’een robot maken die alles opruimt.’een robot maken die alles opruimt.’een robot maken die alles opruimt.’
‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ ‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ ‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ ‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ ‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ ‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ ‘Zo’n robot zou ik ook wel willen hebben,’ zegt papa. zegt papa. zegt papa. 
‘Lekker makkelijk.’‘Lekker makkelijk.’‘Lekker makkelijk.’‘Lekker makkelijk.’
‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ ‘Mik, Kas en Sam uit de klas hebben een échte gemaakt,’ 
zegt Tim. zegt Tim. zegt Tim. ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen ‘De robot was echt vet slim. Hij kon niet alleen 
opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen opruimen, maar ook sommen maken en hondendrollen 
voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de voor iemands zijn deur leggen zodat zodra die iemand de 
deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’deur uit stapt met beide voeten in die drol trapt.’
‘Getsie!’‘Getsie!’‘Getsie!’ zegt papa. zegt papa. zegt papa.‘Getsie!’ zegt papa.‘Getsie!’  ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden- ‘Ik hoop niet dat die robot een honden-
drol voor onze voordeur legt.’drol voor onze voordeur legt.’drol voor onze voordeur legt.’drol voor onze voordeur legt.’drol voor onze voordeur legt.’drol voor onze voordeur legt.’
‘Dat zal ook niet gebeuren,’‘Dat zal ook niet gebeuren,’‘Dat zal ook niet gebeuren,’‘Dat zal ook niet gebeuren,’‘Dat zal ook niet gebeuren,’‘Dat zal ook niet gebeuren,’‘Dat zal ook niet gebeuren,’ zegt Tim,  zegt Tim,  zegt Tim, ‘Dat zal ook niet gebeuren,’ zegt Tim, ‘Dat zal ook niet gebeuren,’ ‘want de robot is stuk. ‘want de robot is stuk. ‘want de robot is stuk. ‘want de robot is stuk. ‘want de robot is stuk. ‘want de robot is stuk. 
Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. Door iets met roze poppen werd de robot raar en wild. 
En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’En ineens gingen alle lampjes van de robot knipperen.’
‘Echt waar?’‘Echt waar?’‘Echt waar?’‘Echt waar?’ vraagt papa. vraagt papa. vraagt papa. vraagt papa.‘Echt waar?’ vraagt papa.‘Echt waar?’‘Echt waar?’ vraagt papa.‘Echt waar?’
‘Echt waar,’ ‘Echt waar,’ ‘Echt waar,’ ‘Echt waar,’ antwoordt Tim,antwoordt Tim,antwoordt Tim, ‘en toen sloeg de robot op  ‘en toen sloeg de robot op  ‘en toen sloeg de robot op  ‘en toen sloeg de robot op  ‘en toen sloeg de robot op  ‘en toen sloeg de robot op  ‘en toen sloeg de robot op 
tilt.’tilt.’
‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ ‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ ‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ ‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ ‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ ‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ ‘Die robot uit jouw klas lijkt wel een wild beest,’ zegt papa.zegt papa.zegt papa.zegt papa.
‘Ja,’‘Ja,’ zegt Tim,  zegt Tim, ‘Ja,’ zegt Tim, ‘Ja,’ ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. ‘maar er was ook een hamster in de klas. 
Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’Miepje. Ze hoorde bij de workshop dieren verzorgen.’
‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’ zegt papa. zegt papa.‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’ zegt papa.‘Miepje, wat een leuke naam voor een hamster,’
‘Maar Nina moest de hele tijd niezen,’ ‘Maar Nina moest de hele tijd niezen,’ ‘Maar Nina moest de hele tijd niezen,’ ‘Maar Nina moest de hele tijd niezen,’ ‘Maar Nina moest de hele tijd niezen,’ zegt Tim. zegt Tim. zegt Tim. ‘Ze kon ‘Ze kon ‘Ze kon 
niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, niet tegen het zaagsel in de kooi. Dat vond ik zo grappig, 
haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij haha. En er kwam ook een heel rare meneer in de klas. Hij 
heette Piet.’heette Piet.’
‘Piet is toch een heel gewone naam,’‘Piet is toch een heel gewone naam,’‘Piet is toch een heel gewone naam,’‘Piet is toch een heel gewone naam,’‘Piet is toch een heel gewone naam,’ zegt papa.  zegt papa.  zegt papa.  zegt papa. ‘Piet is toch een heel gewone naam,’ zegt papa. ‘Piet is toch een heel gewone naam,’‘Piet is toch een heel gewone naam,’ zegt papa. ‘Piet is toch een heel gewone naam,’ ‘Ik ken ‘Ik ken ‘Ik ken 
zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een zoveel Pieten! Een Piet Vissers, een Piet Werker en een 
Piet van Gestel,’Piet van Gestel,’Piet van Gestel,’ somt papa op. somt papa op. somt papa op.Piet van Gestel,’ somt papa op.Piet van Gestel,’
‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een ‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een ‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een ‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een ‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een ‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een ‘Ja, maar deze Piet heette Piet Ton en hij zag eruit als een 
slang!slang!slang!’ roept Tim uit. ’ roept Tim uit. ’ roept Tim uit. ‘En zeg nou zelf … als je die naam ‘En zeg nou zelf … als je die naam ‘En zeg nou zelf … als je die naam ‘En zeg nou zelf … als je die naam ‘En zeg nou zelf … als je die naam 
heel snel achter elkaar uitspreekt. Wat krijg je dan?’heel snel achter elkaar uitspreekt. Wat krijg je dan?’heel snel achter elkaar uitspreekt. Wat krijg je dan?’heel snel achter elkaar uitspreekt. Wat krijg je dan?’heel snel achter elkaar uitspreekt. Wat krijg je dan?’heel snel achter elkaar uitspreekt. Wat krijg je dan?’
Papa denkt even na en fluistert de naam snel achter Papa denkt even na en fluistert de naam snel achter Papa denkt even na en fluistert de naam snel achter Papa denkt even na en fluistert de naam snel achter Papa denkt even na en fluistert de naam snel achter Papa denkt even na en fluistert de naam snel achter 
elkaar elkaar ‘Pietton’.‘Pietton’. De ogen van papa worden zo groot als  De ogen van papa worden zo groot als  De ogen van papa worden zo groot als  De ogen van papa worden zo groot als  De ogen van papa worden zo groot als 
schoteltjes. schoteltjes. schoteltjes. ‘Een python!’ ‘Een python!’ ‘Een python!’ roept hij uit. roept hij uit. roept hij uit. ‘Hadden jullie dan ‘Hadden jullie dan ‘Hadden jullie dan ‘Hadden jullie dan 
een echte slang in de klas? Lieve help, wat een beestachti-een echte slang in de klas? Lieve help, wat een beestachti-een echte slang in de klas? Lieve help, wat een beestachti-een echte slang in de klas? Lieve help, wat een beestachti-een echte slang in de klas? Lieve help, wat een beestachti-een echte slang in de klas? Lieve help, wat een beestachti-
ge verhalen allemaal!’ge verhalen allemaal!’ge verhalen allemaal!’

Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het Door wat papa roept moet Tim aan de wedstrijd op het 
pak denken. pak denken. 

‘Bedenk een beestachtig goed verhaalidee.’ 

Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: Tim laat papa het pak zien, wijst naar de wedstrijd en zegt: 
‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. ‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. ‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. ‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. ‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. ‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. ‘Ik doe mee met de wedstrijd. Ik stuur een verhaalidee in. 
Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans Nee, twee, want met twee ideeën maak ik twee keer kans 
op de prijs!’op de prijs!’op de prijs!’op de prijs!’
‘Dat is slim,’ ‘Dat is slim,’ ‘Dat is slim,’ zegt papa.zegt papa. ‘Dan ruim ik de tafel af, want helaas  ‘Dan ruim ik de tafel af, want helaas  ‘Dan ruim ik de tafel af, want helaas  ‘Dan ruim ik de tafel af, want helaas  ‘Dan ruim ik de tafel af, want helaas 
is er geen robot in dit huis.’is er geen robot in dit huis.’is er geen robot in dit huis.’is er geen robot in dit huis.’is er geen robot in dit huis.’

Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-Vijf minuten later heeft Tim beide verhaalideeën opge-
schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij schreven. Als hij kijkt naar zijn ideeën bedenkt hij dat hij 
later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook later misschien het allerbeste schrijver kan worden. Ook 
een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de een tof beroep. Vol trots loopt hij met het vel met de 
twee verhaalideeën naar bakker Bas. twee verhaalideeën naar bakker Bas. twee verhaalideeën naar bakker Bas. twee verhaalideeën naar bakker Bas. twee verhaalideeën naar bakker Bas. twee verhaalideeën naar bakker Bas. 

‘En, wat mag het zijn?’ ‘En, wat mag het zijn?’ ‘En, wat mag het zijn?’ ‘En, wat mag het zijn?’ ‘En, wat mag het zijn?’ ‘En, wat mag het zijn?’ ‘En, wat mag het zijn?’ vraagt bakker Bas als Tim in de vraagt bakker Bas als Tim in de vraagt bakker Bas als Tim in de vraagt bakker Bas als Tim in de vraagt bakker Bas als Tim in de 
bakkerij aan de beurt is.bakkerij aan de beurt is.bakkerij aan de beurt is.bakkerij aan de beurt is.bakkerij aan de beurt is.bakkerij aan de beurt is.
Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een Tim overhandigt hem het vel en zegt terwijl hij naar een 
heerlijke slagroomtaart wijst:heerlijke slagroomtaart wijst:heerlijke slagroomtaart wijst:heerlijke slagroomtaart wijst:heerlijke slagroomtaart wijst:heerlijke slagroomtaart wijst:heerlijke slagroomtaart wijst: ‘Ik hoop dat ik zo’n lekkere  ‘Ik hoop dat ik zo’n lekkere  ‘Ik hoop dat ik zo’n lekkere  ‘Ik hoop dat ik zo’n lekkere  ‘Ik hoop dat ik zo’n lekkere  ‘Ik hoop dat ik zo’n lekkere 
taart win.’taart win.’taart win.’taart win.’
‘Wie weet,’ ‘Wie weet,’ ‘Wie weet,’ ‘Wie weet,’ zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen zegt bakker Bas terwijl hij in zijn handen 
wrijft.wrijft.wrijft. ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’ ‘Als je prijs hebt, ontvang je de prijs per post!’

Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd Tim kijkt sip, want er gaan dagen voorbij en er is nog altijd 
geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? geen post. Maar hee … wat komt daar aangescheurd? 
Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met Vroem vroem! Is het de postbode? Nee! Het is Jef. Met 
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‘Voor Tim van bakker Bas’
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Jouw ideeën waren zo goed! Echte schrijversideeën, want wat blijkt … twee beroemde schrijvers hadden een tijdje terug precies dezelfde ideeën en er twee spiksplinternieuwe boeken over geschreven. Ze vinden dat jij, met zulke goede ideeën, later ook schrijver moet worden. 

Veel leesplezier!


