










1. Timmie, waar is je bot?

2. Wat is er mis met de vuurtoren?

3. Wie krijgt de verrassing van Bakker 
Bram?

4. Veerpontje! Wat doe je nu?

5. Steven, wat zijn er veel kliko’s!

6. Herrie in het tuinhok

7. Hoe haal je een rode bal uit de boom?

8. Lotte in de stoute stoeltjesli t 
 

10. Wat een slim eekhoorntje!











Hij rent over de tak, springt en hopla... daar zit hij in de andere 
boom. Tussen al die eikeltjes! Wauw… dat wordt smullen!

Het eekhoorntje kijkt langs de dikke takken naar beneden.
Hé… daar is meneer Uil. Die zit nog steeds op dezelfde tak.
En die weet niet dat ik nu tóch boven in deze boom ben. 
Net goed! Lekker puh!
Nu wil het eekhoorntje de eikeltjes plukken. En ze naar beneden 
brengen. Maar ja, hoe moet hij dat doen? Meneer Uil zit in de 
boom. Die vindt dat immers niet goed! Wat nu?

Het eekhoorntje heeft een idee. Jawel, een héél slim idee! 
Of is het een ondeugend idee…?
Hij pakt een eikeltje en kijkt naar beneden, naar meneer Uil.
Hij mikt en laat het eikeltje los. Fie-iiiiiii-oew… daar suist het 
omlaag. Tussen de takken door. 
‘Pok!’... Daar stuitert het eikeltje precies op de kop van de uil.
“Hela!” zegt meneer Uil.
Hij schudt zijn kop en schuifelt wat heen en weer.
Het eekhoorntje pakt opnieuw een eikeltje.
Fie-iiiiiii-oew… daar suist de tweede naar beneden.
‘Pok!’ Weer midden op de kop van meneer Uil.
“Hela! Hela! Wat is dat toch? Wie gooit er eikels op mijn kop?
Zo kan ik toch niet nadenken”, pruttelt hij.

De uil kijkt naar boven. Daar is niets te zien. Hélemaal niets!
Het eekhoorntje heeft zich verstopt achter een groot eikenblad.
Even later is het weer raak... ‘Pok!’... 
Meneer Uil schudt langzaam zijn kop. Hij zucht en vliegt weg.
Het plannetje is gelukt! Meneer Uil is vertrokken.






