
 Er was eens een... 

  
    

            

Jasper HofmanNienke van Dijken



Tof Fee

DJ Martin   
 Garage

Siebrand Vonk

Emba Pee
Indy de ezel

Dobbelsteen-inspecteur

Motormuis

Nina Ballerina

Ridder   
  Langoor

Er was eens een... 
 

    om we gaan op avontuur, ga je met mij mee?
        We verzinnen alles lekker zelf, wat een goed idee!
K



Pientere paddenstoel

Dappere
  centaur

Game Boy

  Dora 
dierendokter

  Peter 
pannenkoekenbakker

Rex Rollerskate

   Pia Pinguïn 
 (met vliegangst)

 Suuuuperheld!

  Minthe 
zeemeermin

    om we gaan op avontuur, ga je met mij mee?
        We verzinnen alles lekker zelf, wat een goed idee!

   ...of verzin 
  het lekker zelf!



     om we gaan op avontuur, ga je met mij mee?
        We verzinnen alles lekker zelf, wat een goed idee!
              
         Ojee....!

Er zijn er héél veel die graag mee willen...
    ik tel er zo al elf! 
  Dus laat maar weten wie jij kiest...

K
Een stuntteam

Hocus
  Pocus

Lieve oma

Deftige kikker  Tijger 
Tommy

Meneer
 banaan



Ninja Fantje

 Sint
Nicolaas

De vogelverschrikker

Ka Bouter

Steven
   Staal

   ...of verzin 
  het lekker zelf!



     om we gaan op avontuur, ga je met mij mee?
       We verzinnen alles lekker zelf, wat een goed idee!

          Maar hey....!

            Hoé gaan we dan op reis? 
     Zwevend door de lucht of rijdend op de grond?
        Razendsnel in een raket of hobbel jij liever rond? 
            In een kar of op een paard of achterop de fiets?
                         Alles kan en alles mag,
                     jij bedenkt vast zelf wel iets!

K

Struisvogel   
  Truus

Springschoenen

Tijdmachine

Ronald 
  de reus 

Leger mieren
Dolf IJn

Driewieler

Duikboot

Vliegend tapijt



Ho STOP! Je reisgezel 
moet ook nog mee, schuif eens 
              een stukje op!

Apollo raket 

Luchtballon

A3 Arend

Monstertruck!

  Ekko 
eekhoorn

Treintje
  Westerreis

   Hoppie
het hobbelpaard

   ...of verzin 
  het lekker zelf!



Wat zijn we al ver weg, waar zijn we toch beland? 
  Misschien wel op een eiland met een hangmat op het strand. 
         Op de maan in het heelal of in een verlaten mijn?  
 Kijk! Een verzonken stad in zee, dat zou echt spannend zijn! 
     Dan zwemmen we in het water onder een prachtig gewelf.     
           Een plek waar niemand is geweest...

 om we gaan op avontuur, ga je met mij mee?
    We verzinnen alles lekker zelf, wat een goed idee!
 
                      Hatsiekiedee....!

K

   ...of verzin 
  het lekker zelf!

Freek Vlam
     eiland

Vriesland

De verzonken  
  stad


