Er zijn verhalen die zich lang lang geleden afspelen. Verhalen over dinosaurussen met haaienvinnen. Over dappere ridders in rammelende
harnassen. Of over keurige koninginnen in gouden koetsen die zeuren over zere voeten.
Er zijn ook verhalen over avonturen ver ver van
hier. Verre eilanden waar kokosnoten uit de
bomen kletteren en waar lapjespiraten over
struiken struikelen. Ruige oerwouden waar apen
de beest uithangen. Of woeste zeeën waar nooit
iemand van terugkeerde.

Het verhaal dat ik je nu ga vertellen, is niet zo’n
verhaal. Het speelt zich niet lang geleden af en
ook niet ver hiervandaan, maar heel dichtbij
en heel binnenkort, namelijk … nu! Nouja, er is
natuurlijk wel het een en ander aan vooraf gegaan, zoals dat gaat met verhalen. Maar nu eerst
naar de plek waar het allemaal om draait.

Er is eens een Rijk. Het heet: Meer Rijk, kortgezegd Meerrijk. Meerrijk is een nieuw Rijk. Met
nieuwe huizen, nieuwe bomen, nieuwe geluiden, nieuwe belevenissen. En nieuwe mensen.
Zo’n nieuw Rijk is bijzonder leuk. Je kunt er de

hele dag nieuwe dingen doen. Nieuwe gordijnen
voor de nieuwe ramen hangen. Nieuwe dingen
kopen bij de nieuwe winkel. Nieuwe rondjes
fietsen door de nieuwe straten. En nieuwe
vrienden maken.

Soms is een nieuw Rijk juist niet leuk. Dan mis
je dingen. Of mensen. En je wilde dat alles nou
eens AF was, en geen rommeltje. Ben je net
lekker door de nieuwe straat aan het fietsen,
houdt de straat opeens op! Of je struikelt over

een kuil. Of je valt in een bult. Van die rare
dingen. Onverwachte gaten en hobbels. Je botst
er pardoes tegenaan en daar lig je, languit in de
nieuwe modder met je nieuwe broek.

Wat wél weer leuk is van een nieuw Rijk… er
is nog van alles te ontdekken. Buitengewone
dingen. Bijvoorbeeld zoiets buitengewoons als
een Verborgen Oord. Een Oord dat er wel is,
maar dat je niet kunt zien. In Meerrijk is ook

zo’n Oord, wist je dat!? Onder de bulten en de
kuilen en de gaten en de hobbels. En daar, in
dat Verborgen Oord dat er wel is maar dat je niet
kunt zien, woont de lieve levensgrote schildpad
Tobus Treuzelaar.

Ja ja, echt waar. Tobus Treuzelaar, die woont
daar. Al heel heel lang. Al zo lang, dat je niet
eens zou weten hoe lang. En Tobus Treuzelaar
heeft een beste vriend: de Flierende Fladdefluiter. Die woont niet onder de grond. Die vliegt

gewoon een beetje rond in Meerrijk. Hij is niet
groot en hij lijkt op een kleine hond met vleugels. Hij heeft een paars vestje aan en een geel
hoedje op, maar alleen als de zon schijnt of als
het regent.

Tobus Treuzelaar en de Flierende Fladdefluiter
dus. Vroeger, toen er nog geen huizen stonden,
was Meerrijk hun speelveldje. Ze deden Wie vangt
wie en Spijkers op laag water zoeken, en andere
vergeten spelletjes. De Flierende Fladdefluiter

was altijd de snelste en Tobus Treuzelaar altijd de
slimste. Ze wonnen omstebeurt en hadden bijna
nooit ruzie (behalve die ene keer toen de Flierende Fladdefluiter verloor met Hoepeltoepen alleen
omdat zijn vleugel per ongeluk dubbel zat).

De twee vrienden waren heel verschillend. Tobus
was serieus en verstandig. De Flierende Fladdefluiter was meer een guitige grapjas. Dat vond
Tobus fijn, want zelf dacht hij nogal diep na over
ingewikkelde zaken zoals wereldproblemen. Als

hij het dan allemaal niet meer wist, of in de put
zat, dan zei de Flierende Fladdefluiter: ‘Hoppel
de poppel de poppelepee, het valt heus allemaal wel mee.’ Of ‘Hie ha hakkie, het leven is
een makkie.’ En dan was het weer goed.

Op een dag waren de twee aan het spelen,
toen het begon te rommelen in de lucht. Onweer, dachten ze. Maar de lucht was hemeltjeblauw. Toen zag de Flierende Fladdefluiter in
de verte grappige viesgroene vliegtuigen met
bruine vlekken aan komen vliegen. Er vielen

dingen uit. ‘Hee Tobus, kijk! Snoepzakken!’,
riep hij. De snoepzakken vielen op de grond.
K~N~E+T T ME}R! ‘Dat zijn geen snoepzakken … ,’ riep Tobus, ‘ … dat zijn bommen! Zoek
dekking!’ De Flierende Fladdefluiter maakte dat
hij wegkwam. Hij was wéér de snelste.

Tobus Treuzelaar keek hoe de Flierende Flad- lang tot hij de bommen niet meer kon horen. En de
defluiter een klein stipje werd in de verte. Toen bomen niet, en de vogels niet, en niets niet. Hij
begon hij met zijn grote poten geduldig te graven. groef tot het heel, heel stil was.
Eerst met links, toen met rechts, toen weer met
links, toen weer met rechts. Hij groef een lange en
diepe gang in de zwarte aarde. Hij groef net zo-

Er ging heel veel tijd voorbij. Kei veel tijd. Tobus
werd ouder en hij groeide groter en groter. Hij
raakte gewend aan zijn nieuwe leven onder de
grond. Het was er rustig. En hij had veel tijd
om na te denken. Elke dag dacht hij aan zijn

vriend de Flierende Fladdefluiter. Maar hij had
ook nieuwe vrienden gemaakt. De mieren, de
pissebedden, en de oorwurmen. Die waren heel
aardig, vond Tobus. Elke dag kwamen ze wel
even langs om een praatje te maken.

Ze praatten over ditjes en datjes en zusjes en
zootjes. Soms praatten ze twee keer over hetzelfde. Zoveel gebeurde er nou eenmaal niet in
hun onderdegrondse leven. ’s Ochtends deed
Tobus heel langzaam zijn ogen open. Dan

geeuwde hij een stuk of honderddrieëndertig
keer. De rest van de dag dacht hij in alle rust na
over het wel en wee van de wereld. ’s Avonds
viel hij vanzelf weer in slaap. Zo ging dat. Maar
op een ochtend ging het anders.

Tobus was net klaar met zijn laatste geeuw, toen
plotseling de aarde begon te beven. Hij schrok.
‘Hou eens op!’ riep hij. Maar het hield niet op.
De grond daverde en donderde en de ene zandkorrel na de andere viel naar beneden. Straks

stort hier de hele boel nog in, dacht Tobus
bezorgd. Maar het vervelendste vond hij nog
wel, dat zijn schild de hele tijd mee schudde.
Dat kriebelde. Het kriebelde zo erg, dat Tobus
er niet goed van werd.

‘Ik word hier niet goed van!’ riep Tobus Treuzelaar tegen iedereen die het maar horen wilde.
‘Alles jeukt en kriebelt!’ De mieren wilden Tobus
helpen. Ze krabden met z’n allen overal. ‘Stop!
Het wordt alleen maar erger zo!’ kermde Tobus.

Toen kwamen de oorwurmen. Ze wapperden
met hun sprieten koude lucht tegen Tobus. ‘Laat
maar zitten, het heeft geen zin’, kreunde Tobus.
Op het laatst zongen de pissebedden een ontspanningslied. ‘Jullie zingen vals’ mopperde Tobus, ‘en het jeukt nog steeds.’

Tobus had zoveel jeuk, hij kon aan niets anders
meer denken. ‘Hij is zichzelf niet meer’, zeiden
zijn vrienden. ‘Er moet iets gebeuren.’ Het werd
stil. ‘Ik weet iets!’ riep Otto de oorwurm. ‘We
moeten de Flierende Fladdefluiter vinden! Híj
kan Tobus vast helpen!’. Ze stuurden brieven
naar alle uithoeken. Flierende Fladdefluiter, waar
ben je? stond er in. Na wel duizend brieven kregen ze eindelijk antwoord: Hallo jongens, ik ben
hier. Groetjes van de Flierende Fladdefluiter. Ze
sprongen een gat in de grond van blijdschap.
‘Hij is daar! Hij is daar!’ riepen ze. En daar gingen ze naartoe.

De Flierende Fladdefluiter was veel ouder geworden. Maar niet groter. En ook niet langzamer.
Als een speer ging hij mee met de pissebedden
en de mieren en de oorwurmen. Van ver hoorden
ze Tobus Treuzelaar al jammeren. ‘Ach en wee,
jeeremejee!’ De Flierende Fladdefluiter vloog
door de lange gang naar beneden. ‘Hier ben ik,
beste vriend!’, zei hij en hij sloeg zijn vleugels
om de neus van Tobus heen. ‘Wat ben jij groot
geworden!’ riep hij uit. ‘Jij niet’, zei Tobus. Zo gebeurde het dat de vrienden elkaar na vele vele
jaren weer terugzagen.

‘O o o o o o Flierende Fladdefluiter, ik ben zo
blij om je te ziiiiieeeen!’ jammerde Tobus. ‘Ik
heb zo’n jeeeuuuk! Ik kan aan niets anders
meer denken.’ ‘Waarom heb je jeuk?’ vroeg de
Flierende Fladdefluiter. ‘Omdat mijn schild zo
schudt omdat de grond zo beeft’, zei Tobus.

De Flierende Fladdefluiter probeerde hem op te
vrolijken: ‘Kukelekuuk, Tobus hep juuk’. Tobus
moest een ietsiepietsie lachen, maar alleen omdat hij zo blij was dat zijn vriend er was. ‘Ik ben
heel blij dat je er bent, Flierende Fladdefluiter,
maar grapjes helpen niet.’

‘Zullen we een spelletje doen?’ vroeg de Flierende Fladdefluiter. ‘Een spelletje?’ zei Tobus.
‘Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Met die
jeuk.’ De Flierende Fladdefluiter gaf niet op. Hij
ging stiekem achter Tobus staan en riep toen
heel hard ‘BOE!!!’ ‘Wat doe je nou?’ vroeg To-

bus verbaasd. ‘Ik maak je aan het schrikken,
zodat je de jeuk vergeet.’ ‘Hoe kan ik de jeuk
nou vergeten?’ zei Tobus. ‘Het is het allerergste’. Hij zuchtte. ‘Een hopeloze zaak, dat is het.’
zei Tobus verdrietig.

Zo kon het niet langer. De Flierende Fladdefluiter besloot op onderzoek uit te gaan. ‘Ik ben
even weg.’ zei hij. Na zes uur en zeven minuten
kwam hij terug, met nieuws. ‘Tobus, luister! Ik
weet waarom de grond beeft! Boven bouwen
ze een nieuw Rijk.’ ‘Een nieuw Rijk?’ Daar wist

Tobus niets van. ‘Ja, een nieuw Rijk. Meerrijk
heet het. Dat de aarde davert, dat komt door de
graafmachines en de heipalen!’ Van heipalen
had Tobus nog nooit gehoord, maar het klonk
heel daverend, dus hij geloofde het meteen.

‘Dus ze bouwen huizen op ons oude speelveldje?’, zei Tobus. ‘Maar dat is leuk! Dan
spelen er straks kinderen, net als wij vroeger.
Misschien gaan ze wel Hoepeltoepen!’ De Flierende Fladdefluiter vond het ook leuk. ‘Maar
dan… ‘, begon Tobus, en hij dacht even na om

er zeker van te zijn dat het klopte. ‘Dan houdt
het beven vanzelf op. En mijn jeuk ook.’ ‘Je
hebt gelijk’, zei de Flierende Fladdefluiter, ‘het
houdt vanzelf op. Het enige dat je moet hebben, is een beetje geduld.’

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>

‘Tjonge. Als dat alles is.’

‘Geduld…’
zei Tobus zachtjes in zichzelf.
‘Is dat alles?’

Kijk eens naar deze pagina als het licht uit is! (glow in the dark)

De jeuk van Tobus Treuzelaar nog niet. Zolang ze
bouwen en graven in Meerrijk, moet hij geduld
hebben. Dat is simpel. Maar heus niet eenvoudig.
Dat weet jij ook wel (jij wacht ook al eeuwen tot
Meerrijk af is).
Wil jij Tobus helpen om geduld te hebben? Dat
kan! Volg de schatkaart naar de ‘Fluisterbuis’ en
vertel Tobus over toen je heel lang moest wachten

Geduld is alles. Jeuk of leuk, pijn of gein... alles
gaat voorbij. Trammelantjes, misverstandjes, zomerse dagen, de ijsco wagen. Je weet vast zelf
ook wel iets. Misschien was je blij dat het voorbij
was, misschien juist verdrietig. Misschien dacht

je net als Tobus Treuzelaar eerst wel dat het nOOit
meer over zou gaan, zo vervelend als het was. Of
misschien was het zo ongelofelijk onvergetelijk,
dat je wilde dat het altijd zo zou blijven. Wat het
ook was, het is voorbij.

tot je jarig was, of toen je heeeeel lang moest
wachten tot je buikpijn over ging, of toen je
heeeeeeeeeel lang moest wachten op je vriendje
die nog even snel vijf boterhammen ging eten.
Een stoer verhaal, een lief verhaal, een lang of
een kort verhaal. Vertel het maar aan Tobus. Zo
weet hij dat hij niet de enige is die ergens op
moet wachten. Veel plezier!
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Er zijn verhalen die zich lang lang geleden Het verhaal dat ik je nu ga vertellen, is niet zo’n
afspelen.
Verhalen
over
dinosaurussen verhaal. Het speelt zich niet lang geleden af en
met haaienvinnen. Over dappere ridders ook niet ver hiervandaan, maar heel dichtbij en
in rammelende harnassen. Of over keu- heel binnenkort, namelijk…. nu! Nouja, er is
rige koninginnen in gouden koetsen die zeuren natuurlijk wel het een en ander aan
over zere voeten.
vooraf gegaan, zoals dat gaat met verhalen.
Maar nu eerst naar de plek waar het alEr zijn ook verhalen over avonturen ver ver van
lemaal om draait.
hier. Verre eilanden waar kokosnoten uit de
bomen kletteren en waar lapjespiraten over
struiken struikelen. Ruige oerwouden waar apen
de beest uithangen. Of woeste zeeën waar nooit

Wat wél weer leuk is van een nieuw Rijk… er zo’n Oord, wist je dat!? Onder de bulten en de
is nog van alles te ontdekken. Buitengewone kuilen en de gaten en de hobbels. En daar,
dingen. Bijvoorbeeld zoiets buitengewoons in dat Verborgen Oord dat er wel is maar dat
als een Verborgen Oord. Een Oord dat er wel je niet kunt zien, woont de lieve levensgrote
is, maar dat je niet kunt zien. In Meerrijk is ook schildpad Tobus Treuzelaar.

Teun van den Wittenboer

mOOniQ

Pieter van Eenoge
Er ging heel veel tijd voorbij. Heel veel tijd. Tobus ook nieuwe vrienden gemaakt. De mieren, de
werd ouder en hij groeide groter en groter. Hij pissebedden, en de oorwurmen. Die waren heel
raakte gewend aan zijn nieuwe leven onder de aardig, vond Tobus. Elke dag kwamen ze wel
grond. Het was er rustig. En hij had veel tijd
even langs om een praatje te maken.
vriend de Flierende Fladdefluiter. Maar hij had

Tobus Treuzelaar en de Flierende Fladdefluiter
dus. Vroeger, toen er nog geen huizen stonden,
was Meerrijk hun speelveldje. Ze deden Wie
vangt wie en Spijkers op laag water zoeken, en
andere vergeten spelletjes. De Flierende Fladde-

fluiter was altijd de snelste en Tobus Treuzelaar
altijd de slimste. Ze wonnen omstebeurt en
hadden bijna nooit ruzie (behalve die ene keer
toen de Flierende Fladdefluiter verloor met
Hoepeltoepen alleen omdat zijn vleugel per

De twee vrienden waren heel verschillend.
Tobus was serieus en verstandig. De Flierende
Fladdefluiter was meer een guitige grapjas. Dat
vond Tobus fijn, want zelf dacht hij nogal diep na
over
hij het dan allemaal niet meer wist, of

in de put zat, dan zei de Flierende Fladdefluiter:
‘Hoppel de poppel de poppelepee, het valt heus
allemaal wel mee.’ Of ‘Hie ha hakkie, het leven is
een makkie.’ En dan was het weer goed.

Op een dag waren de twee aan het spelen, toen riep hij. De snoepzakken vielen op de grond.
het begon te rommelen in de lucht. Onweer, K~N~E+T T ME}R! ‘Dat zijn geen snoepzakken
dachten ze. Maar de lucht was hemeltjeblauw. … ,’ riep Tobus, ‘ … dat zijn bommen! Zoek
Toen zag de Flierende Fladdefluiter in de verte dekking!’ De Flierende Fladdefluiter maakte dat
grappige viesgroene vliegtuigen met bruine
hij wegkwam. Hij was wéér de snelste.
dingen uit. ‘Hee Tobus, kijk! Snoepzakken!’,

Ger van den Berkmortel

‘Zullen we een spelletje doen?’ vroeg de riep toen hard ‘BOE!!!’ ‘Wat doe je nou?’ vroeg
Flierende Fladdefluiter. ‘Een spelletje?’ zei Tobus verbaasd. ‘Ik maak je aan het schrikken,
Tobus. ‘Daar heb ik toch helemaal geen zin in. zodat je de jeuk vergeet.’ ‘Hoe kan ik de jeuk
Met die jeuk.’ De Flierende Fladdefluiter gaf nou vergeten?’ zei Tobus. ‘Het is het allerergste.
niet op. Hij ging stiekem achter Tobus staan en Hij zuchtte. ‘Een hopeloze zaak, dat is het.’ zei

Zo kon het niet langer. De Flierende Flad- niets van. ‘Ja, een nieuw Rijk. Meerrijk heet
defluiter besloot op onderzoek uit te gaan. ‘Ik het. Dat de aarde davert, dat komt door de
ben even weg.’ zei hij. Na zes uur en zeven graafmachines en de heipalen!’ Van heipalen
minuten kwam hij terug, met nieuws. ‘Tobus, had Tobus nog nooit gehoord, maar het
luister! Ik weet waarom de grond beeft! Boven klonk heel daverend, dus hij geloofde het
bouwen ze een nieuw Rijk.’ ‘Een
Tobus

Rob Looman

Daniël Rossi
De jeuk van Tobus Treuzelaar nog niet. Zolang
ze bouwen en graven in Meerrijk, moet hij
geduld hebben. Dat is simpel. Maar heus niet
eenvoudig. Dat weet jij ook wel (jij wacht ook al
eeuwen tot Meerrijk af is).
Wil jij Tobus helpen om geduld te hebben? Dat
kan! Volg de schatkaart naar het de ‘Fluisterbuis’
wachten tot je jarig was, of toen je heeeeel

lang moest wachten tot je buikpijn over ging, of
toen je heeeeeeeeeel lang moest wachten op je
vriendje die nog even snel vijf boterhammen ging
eten. Een stoer verhaal, een lief verhaal, een lang
of een kort verhaal. Vertel het maar aan Tobus. Zo
weet hij dat hij niet de enige is die ergens op moet
wachten. Veel plezier!

‘Tjonge. Als dat alles is.’

‘Geduld…’
zei Tobus zachtjes in zichzelf.
‘Is dat alles?’

Geduld is alles. Jeuk of leuk, pijn of gein... alles
gaat voorbij. Trammelantjes, misverstandjes,
zomerse dagen, de ijsco wagen. Je weet vast zelf
ook wel iets. Misschien was je blij dat het voorbij
was, misschien juist verdrietig. Misschien dacht je

im-jac.com

als Tobus Treuzelaar eerst wel dat het nOOit meer
over zou gaan, zo vervelend als het was. Of misschien was het zo ongelofelijk onvergetelijk, dat
je wilde dat het altijd zo zou blijven. Wat het ook
was, het is voorbij.

Jeroen Heeman

Tobus was net klaar met zijn laatste geeuw, toen bezorgd. Maar het vervelendste vond hij nog
plotseling de aarde begon te beven. Hij schrok. wel, dat zijn schild de hele tijd mee schudde.
‘Hou eens op!’ riep hij. Maar het hield niet op. Dat kriebelde. Het kriebelde zo erg, dat Tobus
De grond daverde en donderde en de ene zand er niet goed van werd.
stort hier de hele boel nog in, dacht Tobus

‘Ik word hier niet goed van!’ riep Tobus Toen kwamen de oorwurmen. Ze wapperden
Treuzelaar tegen iedereen die het maar met hun sprieten koude lucht tegen Tobus. ‘Laat
horen wilde. ‘Alles jeukt en kriebelt!’ De mieren maar zitten, het heeft geen zin’, kreunde Tobus.
wilden Tobus helpen. Ze krabden met z’n allen Op het laatst zongen de pissebedden een
overal. ‘Stop! Het wordt alleen maar erger ontspanningslied. ‘Jullie zingen vals’ mopperde
zo!’ kermde Tobus.
Tobus, ‘en het jeukt nog steeds.’

‘O o o o o o Flierende Fladdefluiter, ik ben zo De Flierende Fladdefluiter probeerde hem op te
blij om je te ziiiiieeeen!’ jammerde Tobus. ‘Ik vrolijken: ‘Kukelekuuk, Tobus hep juuk’. Tobus
heb zo’n jeeeuuuk! Ik kan aan niets anders moest een ietsiepietsie lachen, maar alleen ommeer denken.’ ‘Waarom heb je jeuk?’ vroeg dat hij zo blij was dat zijn vriend er was. ‘Ik ben
de Flierende Fladdefluiter. ‘Omdat mijn schild heel blij dat je er bent, Flierende Fladdefluiter,
zo schudt omdat de grond zo beeft’, zei Tobus. maar grapjes helpen niet.’

Locografix

HeyHeyHey

Tobus Treuzelaar keek hoe de Flierende Flad- zwarte aarde. Hij groef net zolang tot hij
defluiter een klein stipje werd in de verte. Toen de bommen niet meer kon horen. En de
begon hij met zijn grote poten geduldig te bomen niet, en de vogels niet, en niets niet. Hij
graven. Eerst met links, toen met rechts, groef tot het heel, heel stil was.
toen weer met links, toen weer met rechts.
Hij groef een lange en diepe gang in de

Volle-Kracht

Katja Kaduk

Ze praatten over ditjes en datjes en zusjes hij een stuk of honderddrieëndertig keer. De
en zootjes. Soms praatten ze twee keer over rest van de dag dacht hij in alle rust na over
hetzelfde. Zoveel gebeurde er nou eenmaal het wel en wee van de wereld. ’s Avonds viel hij
niet in hun onderdegrondse leven. ’s Ochtends vanzelf weer in slaap. Zo ging dat. Maar op een
deed Tobus heel langzaam zijn ogen geeuwde ochtend ging het anders.

Ja ja, echt waar. Tobus Treuzelaar, die woont niet groot en hij lijkt op een kleine hond met
daar. Al heel heel lang. Al zo lang, dat je niet vleugels. Hij heeft een paars vestje aan en een
eens zou weten hoe lang. En Tobus Treuzelaar geel hoedje op, maar alleen als de zon schijnt
heeft een beste vriend: de Flierende Fladdeflui of als het regent.
gewoon een beetje rond in Meerrijk. Hij is

Ad Dams

‘Dus ze bouwen huizen op ons oude speel- houdt het beven vanzelf op. En mijn jeuk ook.’
veldje?’, zei Tobus. ‘Maar dat is leuk! Dan ‘Je hebt gelijk’, zei de Flierende Fladdefluiter,
spelen er straks kinderen, net als wij vroeger. ‘het houdt vanzelf op. Het enige dat je moet
Misschien gaan ze wel Hoepeltoepen!’ De Flie- hebben, is een beetje geduld.’
rende Fladdefluiter vond het ook leuk. ‘Maar
er zeker van te zijn dat het klopte. ‘Dan

Hanneke Wetzer

wij
wonen niet in Parijs
en helemaal niet in Hollywood
en niet in Amsterdam
maar waar wij wonen is het goed
mmmmmmmm ...
Meerhoven
je kan het dus wel of niet geloven
maar Meerhoven is mooi
Meerhoven is mooi
Meerhoven is mooi ...
en LEUK!
er zitten bij ‘t kanaal een heleboel konijnen
we hebben een skatebaan, een hele fijne
een leuke school en een lekker huis
het is hier heus wel, heus wel pluis
we hebben hier een park met allerlei beesten
we hebben hier friet en allerlei feesten
we hebben hier keiveel lekker zand
en zoef! de bosfazant
mmmmmmmm ...
we hebben hier vrienden en vriendinnen
skeeleren, voetbal, dingen verzinnen
het is hier, mensen zegt het voort
een soort, een soort vakantieoord
en dan is er nog de oeverzwaluwwand
een kunstwand met gaten
zwiepzwaai daar komen de zwaluwen
ze gaan daar nestelen
zwiepzwaai
zwiepzwaai en er zijn ook vleer-muiz-en ...
mmmmmmmm ...
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