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PUZZELEN

PUZZELEN
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PUZZELEN MET SCOOP
De vakantie is voor uitslapen! Nachtenlang dromen
over dat je kunt vliegen of dat je opeens aan de andere
kant van de wereld bent. Scoop vindt dromen maar iets
raadselachtigs hebben. Net als deze puzzels!

Dromenvanger

Nacht

Winter

Streep alle woorden weg
die je kunt combineren met
bed of slaap.. De twee woorden
die overblijven vormen de
oplossing.

Gebrek

Middel

Bloem

Dromenkraker

Aargh, de wekker gaat! Nét nu Scoop zo’n fijne droom
had. Hij vertelt graag waar die over ging, maar hij is nog
een beetje slaapdronken. Weet jij wat Scoop zegt?

Zoek de 10 verschillen

Dek

Pil

Liedje

Stapel
Kop

Pisse

Water

Rand

Hemel

Zak

Merrie
Logeer

Muts

Feestje

Stee

Zzzzoek de slaapmaskers

Zoek de slaapmaskers bij elkaar
die precies hetzelfde zijn. Welke
blijft er dan over?

Kussen in
het maanlicht

Kijk voor de
oplossingen
op pagina 96

Beeld Shutterstock/Kidsweek

Plaats in elke rij én
kolom vier manen
en vier kussens.
Zorg ervoor dat er
niet meer dan twee
dezelfde plaatjes
naast elkaar staan.
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VERHAAL

VERHAAL

Janneke Schotveld – illustraties Noëlle Smit

D

e haas zat de hele dag voor zijn

hol op zijn telefoon. Hij was bezig
de perfecte foto te maken.
Hij was ook echt erg knap, hoor, dat
zeker.
Vandaag besteedde hij extra aandacht aan
zijn lange, zachte oren. Hij kamde ze tot
ze glommen en maakte een foto.
Net op dat moment kwam de mol uit de
naastgelegen molshoop.
‘Ha haas,’ zei hij.
‘Even niet,’ zei de haas. ‘Ik ben bezig.’
‘Wat doe je dan?’ vroeg de mol, die niet
kon zien waar de haas mee bezig was.
‘Ik maak een foto van mijn oren en zet die
op Fabelbabbel.’
‘Fabelbabbel, wat is dat?’ vroeg de mol.
‘Daar zitten al mijn vrienden,’ zei de haas.
‘Ik heb er vijfhonderd.’
‘Vijfhonderd! Dat zijn veel vrienden,’ zei
de mol onder de indruk.
‘Tien vind-ik-leuks binnen twee minuten!’
riep de haas blij.
‘Nou, dan ga ik maar weer naar beneden,’
zei de mol.
‘Het roodborstje vindt het zelfs geweldig,’
ging de haas verder. ‘Logisch, die heeft
zelf van die miezerige oortjes.’
‘Dag,’ zei de mol. ‘Tot ziens, hè.’
Een paar dagen later zat de mol lekker in
het zonnetje voor zijn hoop. Het duurde
even voor hij doorhad dat het wel erg stil
was naast hem.
‘Haas?’ vroeg hij. ‘Ben je naar je vrienden
toe?’
Met een steek in zijn kleine mollenhartje
dacht hij aan de vele vrienden van de
haas.

De mol had ook wel wat vrienden. Nou
ja, twee eigenlijk, om precies te zijn. Als
hij jarig was kwamen ze langs en soms
spraken ze af om elkaar te helpen met
graven.
Maar de haas had er zo veel!
Ach, dacht de mol. Lekker in mijn eentje in
het zonnetje is ook wel fijn.
Zo zat hij een tijdje, tot hij iets hoorde.
Een zacht, zielig geluidje.
Mollen kunnen dan misschien niks zien,
horen kunnen ze als de beste. Het geluidje
kwam uit het huis van de haas!
De mol liep erheen. ‘Haas?’
‘Hier ben ik,’ klonk het heel schor.
De mol kroop naar binnen.
Mollen kunnen dan misschien niks zien,
ruiken kunnen ze als de beste. En het rook
hier niet fris. De haas was ziek!
‘Mijn spieren doen zo’n zeer, ik heb het zo
heet,’ klaagde de haas.
‘Je hebt griep,’ zei de mol. ‘Je moet verzorgd worden, waar zijn je vrienden?’
Het was even stil.

Toen begon de haas op te sommen:
‘Vier koolmeesjes, de hele mierenhoop, de
uil, twee vossen en zesentwintig mussen
vonden het verdrietig. Het edelhert, zes
reeën, de pauw en wel twintig konijnen
zeiden “beterschap!” En de haas die bij
de zandheuvel woont heeft “vind ik
leuk” aangeklikt, maar dat is vast een
vergissing.’
De mol snapte niet helemaal wat de haas
zei. Maar dat heb je wel vaker met koorts,
wist hij. En hij begreep nu ook dat de haas

11

VERHAAL

MOPPEN

Zon
Een oen gaat met een raket de ruimte
in. ‘En?’ vraagt een verslaggever.
‘Waar gaat de reis naartoe?’
‘Ik ga naar de zon,’ zegt de oen.
‘Naar de zon?’ vraagt de verslaggever
verbaasd. ‘Maar daar is het toch veel te
heet? Bent u niet bang dat de raket zal
smelten?’
‘Nee, hoor,’ antwoordt de oen. ‘Ik ben
niet gek. Ik ga natuurlijk ’s nachts!’

misschien wel een heleboel vrienden had,
maar dat niet één van die vrienden hier
was. Dus ging de mol aan de slag.
Hij gaf de haas een natte doek voor op zijn
voorhoofd en verschoonde zijn lakens.
Hij deed de was, hij boende het hol en zong
liedjes voor de zieke. Het waren liedjes over
dikke pieren en mooie mollenmeisjes met
velletjes zo zacht.
Maar dat deerde de haas niet. Hij had zich
zo alleen gevoeld en nu voelde hij zich zo
veilig.
Dat was fijn.
Twee dagen later kroop de haas nog een
beetje wiebelig, maar al veel sterker, zijn
hol uit.
Het zonnetje scheen op zijn kop.
Daar kwam de mol aan. ‘Ha, daar is de
patiënt!’ riep hij en hij gaf de haas een kom
soep. ‘Ik heb wortelsoep voor je gemaakt.’

Doordat de mol zo goed kon ruiken, kon
hij uitstekend koken.
‘Dank je wel, mol,’ zei de haas.
‘Weten je vrienden al dat je beter
bent?’ vroeg de mol.
‘Vrienden?’ herhaalde de haas.
‘Ja,’ zei de mol. ‘Vijfhonderd heb je er,
toch? Die zullen wel blij voor je zijn.’
De haas keek stilletjes voor zich uit. ‘Weet
je…’ begon hij. Voorzichtig legde hij zijn
poot om de kleine mol heen. ‘Een goede
buur is beter dan een online vriend.’
‘O,’ zei de mol. Hij glimlachte.
En zo bleven ze nog een hele tijd samen
zitten.

Sjoerd en Henry gaan kamperen en zetten
hun tentje op onder de sterrenhemel.
Midden in de nacht wordt Sjoerd wakker
gemaakt door Henry.
‘Wat zie je als je omhoog kijkt?’ vraagt
Henry.
‘Miljarden sterren,’ antwoord Sjoerd.
‘En wat betekent dat?’ vraagt Henry.
‘Nou, dat de aarde niet de enige planeet is
in het heelal en wij misschien ook niet de
enige levende wezens in dit universum,’
zegt Sjoerd.
‘Nee,’ zegt Henry, ‘het betekent dat onze tent
is gestolen!’

Lopen
‘Wat ik gisteren toch meemaakte’,
zegt Ben. ‘Ik was bij een show
van een medium. Je weet wel: zo
iemand met speciale krachten. Ze
legt haar handen op mijn schouders
en zegt met luide stem: “U zult
lopen!” “Maar ik mankeer helemaal
niks!” zei ik tegen haar. Dat negeerde
ze en weer riep ze met luide stem:
“U zult lopen!” Ik zei nog een keer
dat er niets met me aan de hand is.
Maar ze bleef het maar herhalen.
Toen de show voorbij was, liep ik
naar buiten en wat denk je? Fiets
gejat!’

MOPPEN EN
RAADSELS

Rare vogel
Hoe noem je een
vegetarische adelaar?

Zo rood als…

Technische storing
De juf vraagt aan Luc: ‘Waarom heb je
je huiswerk niet gemaakt?’ ‘We hadden
stroomstoring thuis’, antwoordt Luc. ‘En wat
heb je toen gedaan?’ vraagt de juf. ‘Naar de
televisie gekeken!’ antwoordt Luc. ‘Zonder
stroom?’ zegt de juf in huis. Zegt Luc:
‘We hadden kaarsen in huis!’

Trap
Twee oenen lopen over een treinrails.
Zegt de ene oen: ‘Wat een lange trap hè?’ Zegt
de andere oen: ‘Dat valt nog wel mee, maar de
leuning zit zo laag.’

Een honingmeloen en een
watermeloen zitten op het strand. Kijkt
de honingmeloen naar de watermeloen
en zegt: ‘Ik had nog zo gezegd dat je je
moest insmeren!’

Zeg eens 20x achter elkaar auto
Auto, auto, auto, auto…
Dat kan
sneller: ﬁle!

In de ruimte
Het heeft vier wielen en vliegt
door de ruimte. Rara, wat is
het?

Naar welk land moet je op vakantie als
je gestrest bent?
Antwoord: Ontspanje

Antwoord: Een astronauto

Lees ook de andere fabels van
Janneke Schotveld!
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Kamperen

Antwoord: Saladelaar
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KNUTSELEN
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Bladerbeestjes

KNUTSELEN
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Een muis, een schildpad,
een vos, een vlinder: je
kunt het
zo gek niet bedenken of
je kunt het maken van bla
deren.
Dat werkt het beste als
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Bijzondere
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Kunst van stenen

Zoek een steen en kijk goed
naar de vorm. Is het een vis?
Een vogel? Een auto? Een
olifant? Of iets heel anders?
Zoek er daarna een hoop
andere stenen bij waarmee
je jouw kunstwerk de vorm
geeft die jij wilt.
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