
Beste lezer,

Of beter kan ik zeggen: beste verhalenverteller.

Want dan zijn we: verhalenvertellers.

Dit boek is van ons. Wij bedenken samen de verhalen.

Gek, grappig, griezelig of avontuurlijk.

Ik help je een beetje op weg, en jij doet de rest.

Kies zelf wie er meespeelt in jouw verhaal: 

jijzelf, je vrienden,  je familie of bekende mensen.

Verzin de geheimzinnigste plekken en de wonderlijkste 

gebeurtenissen. Er zijn geen regels, alles mag!

Denk niet te diep na en vertrouw op jouw fantasie.  

Dan floepen de mooiste verhalen uit je hoofd!

Dankjewel voor de fijne samenwerking!

Michal Janssen
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Ssst…!  fluisterde    het buurbeest  .  

‘Ik weet van je plannen. En ik wil hier ook weg. 

Je kunt kiezen:  of  ik mag met je mee, of ik ga heel 

hard   Welk geluid gaat het buurbeest maken?  , zodat 

de bewaker ons hoort. Wat wordt het?’

   het dier  dacht even na.  

‘Oké dan,’ zei hij. ‘Samen weglopen is wel zo gezellig.’ 

En zo gingen ze op weg naar de uitgang. 

Ze slopen langs   Langs welke dieren slopen ze?  , 

wurmden zich door het poortje bij de kassa en riepen 

toen tegen elkaar: ‘We zijn er!’ 

In de

wijdewereld
‘En nu?’ vroeg   het buurbeest  . 

‘Ehhh ... Geen idee,’ zei   het dier  . 

Op dat moment keken ze allebei naar de grond. 

Daar lag een pasje. Er stond op: Dierentuinabonnement 

van   Van welk kind was het dierentuinabonnement?  . 

‘Die ken ik!’ riep    het dier  . ‘Dat is een lieve bezoeker. 

  het kind  komt hier elke week. Hij/Zij lacht me nooit 

uit, aait me altijd en voert me stiekem   

  Wat voert het kind altijd stiekem aan het dier?  .’
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Ze pakten hun koffers en toen vertrokken ze. 

 

 

‘Daar zijn we dan!’ zei persoon 1  . Voor hen lag het 

restaurant. ‘Het is hier wel heel ... ehh ... bijzonder,’ 

zei persoon 1  . Ze gingen naar binnen. Het restaurant 

was kaal en ongezellig.

Ze zagen Hoe zag het restaurant eruit?  . Op één van 

de tafels lag een briefje. Er stond op:

Lieve schatten!

Het is helaas niet zo druk in het restaurant. Er komt 

vanavond maar één gast. Dat is Hoe heet de gast? . 

Zorg goed voor hem/haar! Groetjes van tante ... . 

Die avond, om zeven uur, kwam de gast.  

Hij/Zij Hoe zag de gast eruit?  .  persoon 1  

nam de bestelling op. de gast  bestelde 

Welk eten bestelde de gast?  
 

En welk drinken?  . 

persoon 3  ging aan de slag in de keuken. 

persoon 2  bracht het bord met het eten  en het 

glas met het drinken  . ‘Eet smakelijk!’ zei hij/zij.  

de gast  smulde. ‘Dat was heerlijk!’ zei hij/zij 

terwijl hij/zij het bord aflikte. 

Hoe 
kwamen 
ze bij het 

restaurant?
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Het lukte! het dier  zag er prachtig uit.  

Hoe zag het dier eruit?  . ‘Als jij nu eens met het dier   

gaat

Wat moest de dierenvriend met het dier gaan doen?  ,’ 

zei de bioloog  en hij/zij startte de camera.

Wat 
gebeurde 

er?

Wat 
deed de 
dieren-
vriend? 

Hoe 
reageerde 

het dier?

Voor aflevering 2 gingen ze naar het oerwoud.  

Het was een lange tocht.  

Eerst reisden ze met   Met welk vervoermiddel?  ,  

toen met   Met welk vervoermiddel?  en het laatste stuk-

je met   Met welk vervoermiddel?  .  

Het was fantastisch in het oerwoud.

‘Ik wil hier een filmpje maken met een Met welk dier?  ,’  

zei    de bioloog  . ‘Het lijkt me leuk als jij laat zien

Wat moest de dierenvriend laten zien?  .’  

Ze slopen in de richting van   het dier  . 

  de bioloog  begon met filmen. 

Gelukt!  

Dat zou een prachtige aflevering worden!

Wat 
gebeurde 

er?

Hoe zag 
het eruit? 

Welke 
dieren 

zagen ze?Welke 
geluiden 

hoorden ze?
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de piraat  pakte een zwemvest en rende naar de 

reddingsboot. Die zat al vol en voer net weg. 

Kijk, daar zaten Met wie was de piraat op vakantie?  .  

de piraat  zwaaide nog even. ‘Maak je maar geen  

zorgen, ik red me wel!’ zei hij/zij. En vlak voordat het schip 

onder water verdween, sprong hij/zij in de zee. 

 

 

 

de piraat  greep zich vast aan een Welk voorwerp?  .   

En zo dreef hij/zij weg.  

 

De storm zwakte af. de piraat  dobberde op zee. Hij hield 

zich in leven door  Hoe hield de piraat zich in leven?  .  

Na Hoeveel?  dagen zag hij/zij ineens een palmboom  

en een wit strand. Een eiland! de piraat   

zwom ernaartoe. Het was een klein, onbewoond eiland. 

Hoe zag het eiland eruit? Welke dieren leefden er? . 

de piraat  bouwde een hutje. 

Ineens hoorde de piraat  de kapitein schreeuwen. 

‘Dames en heren! Het is echt super-balen, maar we gaan 

zinken!’ Iedereen moest

Waar 
moesten alle 
opvarenden 

heen? 

Wat 
moesten 
ze doen?

Waar 
bouwde hij/
zij het hutje? 

Van welk 
materiaal? 

PLONS!
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Gast:

Mijn lievelingsdier is een   Welk dier?  omdat 

  Wat is er zo leuk aan het dier?  . En hij maakt 

ook zo’n leuk geluid: 

   Welk geluid maakt het dier? Doe maar na!  .

Door naar vraag 2! 

Die is van    Wie heeft de vraag ingestuurd?  . 

Kun je je neus aanraken met je tong ?

YouTuber:    

Goed, we gaan beginnen! Jullie hebben 

superveel vragen ingestuurd, zoooooo tof! 

Ik heb vijf vragen gekozen die    de gast   en ik 

gaan beantwoorden in deze video.

De eerste vraag is van 

  Wie heeft de vraag ingestuurd?  .

Wat is je lievelingsdier? 

YouTuber: 

Nou, dat is wel duidelijk! Het antwoord op de 

vraag is dus:    Wat is het antwoord?  . 

Vraag 3 is van    Wie heeft de vraag ingestuurd?  .

Het is een hele leuke vraag: In welke film zou jij 

willen spelen en wie zou jij dan willen zijn?

  de YouTuber   en    de gast   proberen allebei hun 

neus aan te raken met hun tong. Hoe 
ziet dat eruit? 

Laat maar 
zien!



41

Ze hadden het fijn. Ze kletsten veel meer dan 100 woorden 

per dag. Ze lachten om elke scheet, want je mocht nu 

zoveel lachen als je maar wilde. En als ze iemand tegen-

kwamen, staken ze niet meer hun tong uit, maar  

Toch misten ze het mooie Aardrijk. En ook de mensen die 

er nog woonden:    Wie woonden er nog in Aardrijk?  . 

Ze voelden zich     Hoe voelden ze zich?  . 

’s Nachts droomde    de Aardrijker  van de

en van de geur van     Welke geur?  .

 Wat deden 
ze om iemand 

te groeten?

  de Aardrijker  en   de vriend(in)   begonnen een 

nieuw leven op de planeet.

Wat voor een 
huis gingen ze 
bouwen? Hoe 
deden ze dat?

Waar 
gingen ze 

wonen? 
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Na het eten liepen kind 1  en kind 2  naar 

Waar liepen ze naartoe? Wat wilden ze daar gaan doen?  . 

Opeens kwamen ze langs een kantoortje. 

Verboden toegang stond er op de deur. 

kind 1  zei: ‘We mochten toch alles doen wat we wilden? 

Kom, naar binnen!’ Het was een klein kamertje. Er lagen 

stempels. Heel veel stempels. En inktkussens in alle 

kleuren. In het midden stond een tafel met een laptop. 

Op het scherm lazen ze:

Welk eten 
stond er 
op tafel?

Het brave kinderen-kamp 
Wilt u ook een brave zoon of dochter? Dat kan! 

In slechts één week maken wij van uw druktemaker 

een superbraaf kind. U hoeft nooit meer te zeuren:  

Eet je bord leeg! Ruim je gymtas op! Ga naar bed!  

Nee, voortaan zal uw kind u direct 

gehoorzamen. En er is meer! 

kind 1  en kind 2  zeiden: ‘ kind 1  en kind 2  .’  

De dame keek op een lijst. ‘Aha! Nummer Welk nummer?   

en Welk nummer? ,’ zei ze. kind 1  en kind 2  kregen 

allebei een stempel op hun arm. Dat was raar! Het prikte 

een beetje en kind 1  en kind 2  voelden zich even 

draaierig. De dame knipoogde naar  papa of mama  . 

Maar al snel voelden ze zich weer normaal en stormden ze 

naar de eettafel met




