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VOORWOORD

Een heel jaar kropen we in een dierenhuid! Onze inspiratie haalden we bij het Carnaval  

der Dieren van Camille Saint-Saens. We speelden dolle dierenfratsen na, verzonnen fabels en  

werden reporter voor het dierenjournaal,… Het resultaat hiervan lees je in KOEKELOERE en 

kan je beluisteren op onze gekke dieren-cd!

De olifant zei: ‘Arme ik
Ik ben te zwaar, ik ben te dik

En loop ik door het oerwoud rond
Van boem boem boem, dan trilt de grond. 

Dit dierenweetje en nog veel meer dierennieuws lees je in deze dierenkrant!

Vlei je neer in onze salon en neem onze krant in de hand of 
luister naar onze dierenzwiertjes! Geniet!

Zijn er nog nieuwsgierige  kinderen die graag nog meer nieuwtjes en dierenroddels willen horen?

Kom naar het amfitheater in bib Zuid op woensdag 21 maart 2012 om 15u.

Een duizendpoot met een houten poot.

Om zijn stinkvoeten niet te ruiken

De andere helft!

Omdat het te ver lopen is.

Als ze ze lieten vallen, zouden ze breken.

Omdat hij geen duim heeft om te bellen.

Je gaat achter een boom zitten en bootst het geluid van een wortel na.



Wie ligt het snelst in bed?  
Krokodil of haas?

RAADSELS

Welk dier zegt 999 keer tik en 1 keer tak?

Waarom heeft een giraf zo een lange nek?

Wat lijkt er op een halve koe?

Waarom vliegen vogels naar het Zuiden? 

Waarom leggen kippen eieren?

Waarom kan een olifant niet fietsen?

Weet je hoe je een konijn vangt?

Haas, want die moet slechts 
twee tanden poetsen.

Met een HAMbulance. 

Hoe gaat een varken naar het ziekenhuis?

Een duizendpoot met een houten poot.

Om zijn stinkvoeten niet te ruiken

De andere helft!

Omdat het te ver lopen is.

Als ze ze lieten vallen, zouden ze breken.

Omdat hij geen duim heeft om te bellen.

Je gaat achter een boom zitten en bootst het geluid van een wortel na.



“Wie heeft mijn eten gestolen!”, buldert Mr. Gorilla, cipier van de dierengevangenis tot de stilzwijgende gevangenen. 
“Als ik er achter kom wie dit heeft gedaan! Dan gooi ik hem eruit!”
Waarop alle dieren hun hand opsteken.

Twee goudvissen zwemmen gezellig in hun kom.
De ene zegt: “Oei! Het regent buiten!”.
Zegt de andere: “Fwieuw! Gelukkig zitten wij hier lekker droog!”

Op ijsbeers verjaardagsfeest gaf aap hem een cadeautje.
Toen ijsbeer het opende, sprong er een kikker uit!  Aap vroeg: “Ben je geschrokken?!”
Waarop ijsbeer zei: “Ja toch wel een beetje!”
Aap lachte luidkeels: “Hihihi! Ik zie het precies! Je ziet zo wit!”

MOPJES

In de donkere nacht 
vliegt hij boven de 
bomen en schreeuwt 
hij luid terwijl hij 
griezelig wordt ver-
licht door het maan-
licht. Wie is hij? 

Hannah

Op een bedje van 
groene draadjes 
bijt hij duizenden 
gaatjes.

Julie

Hij hangt rond  
een tak, is lang  
en glibberig en 
meestal giftig. 

Héloïse

Er was eens een 
ballerinahond. Die 
draaide altijd rond
Hij zat ook op  
klassiek ballet.  
En zijn lievelings-
eten is boulet!
Hanna

Er was eens  
een paard. Die had 
een lange staart. Wel 
tien meter lang. Van 
Afrika tot in Japan !
Héloïse

Er was eens een 
slang en een uil.Ze 
vonden elkaar in een 
kuil. De uil vond de 
slang maar dom
Want hij had een 
sisseltong, en nog 
geen enkele trofee.
Daarover was  
de uil niet tevree. 

Doe je mee? Met 
de veroveringstocht 
naar de trofee?  
De slang stemde in, 
omdat hij de uil wel 
mocht. Maar het 
lukte niet, dus  
hebben ze er maar 
één gekocht!
Hanna en Héloïse

Uil

Daas Slang



BUITENLANDS 
NIEUWS

Nachtmerrie  
op Costa del Sol

Costa del sol – Het zeepaardje 
lag op het strand met een ijsje 
in haar hand. Toen kwam er  
een bij. Ze was heel blij en wou 
het zeepaardje een kusje geven. 
Maar toen begon het zeepaardje  
te beven. Het bijtje prikte in  
haar bil. Toen gaf het zeepaardje 
een gil. Waaaah!!! 
Stefanie en Ellen

Papegaai  
op integratietoer 

afrika – Een papegaai uit Gent is 
heel erg content. Hij reisde naar 
Afrika en leerde er algebra.
Ook een beetje afrikaans en  
een mondje spaans. ‘Hakuna 
matata!’, roept ze tevree!  
‘Kom zing met me mee! Olé!’
Freya

Droge vriendschap 

sahara – Fret en leeuwin liepen in 
de woestijn, dat vonden ze niet  
fijn want ze  hadden veel dorst 
en riepen uit volle borst: ‘Help!’.  
Toen kwam er een leeuw met zijn 
welp.  De fret schuilde achter een 
schelp.  De leeuw was heel lief en 
zei: ‘Hier wat water alsjeblief’ en 
even later konden ze weer verder-
gaan.  Zo is het verhaaltje gedaan!
Eline en Yana 

WK Olifantenloop 

senegal – Olifant nr. 1428 Flappie 
won dit weekend de 200meter-
olifantenloop in Senegal.
Hij liep deze afstand in 30min-
30sec.  De tegenstanders waren 
heel sterk en het was broeierig 
heet maar Flappie haalde het  
ruimschoots voor de anderen.  
Proficiat Flappie!
Dario en Jens 

HET WEER

Vandaag wordt het heel erg koud, -10°C, en zal er 

sneeuw vallen in gans het dierenrijk.

Morgen zal het nog kouder worden, -20°C, en opnieuw 

valt er veel sneeuw tot 1 meter hoog. Men raadt alle 

dieren aan om in hun dierenhuisjes te blijven.

TV.PROGRAMMA 
 Tuur

9.00: Bambie: Bambie verliest zijn mama

10.00: Dier in nesten: De Otter

10.30: Aristokaters: over kleine en grote katers

11.30: Winnie de pooh: voor de allerkleinsten. Winnie 

wil de maan zien.

12.00: Dierenpleziernieuws: NIEUWS

13.00 tot 16.00: Dierenpolitiek

16.00: Garfield: avonturen met Garfield de kat

16.30: Thuisdier: dieren in huizen

17.00: Kakelkawiet: nieuws voor de allerkleinsten

17.20: Krekellied: lied over de krekels

17.25: Dierenpleziernieuws: NIEUWS

18.00: Rijke dieren: olifanten prinses

19.00: Oorlogsdier: over jagen

20.00: De Staartdanswedstrijd: herhaling van de finale!

22.00: Geen uitzendingen meer



Beer Zwart-
buik werd 
gered!

Beer Zwartbuik, 
uit Frankrijk, 
werd heel veel 
gemarteld in het 
circus. De beer 
kon het niet meer 
aan en klom op 
de Eifeltoren om 
er af te springen. 
De politie hield 
hem net op tijd 
tegen. De beer 
wordt momen-
teel gevangen 
gehouden in het 
asiel tot er een 
betere plek is 
gevonden voor 
de beer.
Rintse

De oudste 
hyena heeft 
hoofdpijn

Deze ochtend 
had de oudste 
hyena aller tijden 
enorme hoofd-
pijn. Ze onder-
zochten hem en 
hij had 42 °C 
koorts. Hij is  
al 150 jaar en 
misschien gaat 
hij nu wel dood.
Alessandro

Getrouwd 
in het  
geheim

Op 19 december 
2011 is er een  
berenkoppel 
getrouwd in 
het geheim. Op 
diezelfde dag 
heeft het koppel 
ook een tweeling 
gekregen.  
Ze heten Estnir en 
Rintse. Of beide 
gebeurtenissen 
enige verband 
houden wordt 
onderzocht.
Rintse

Liefde  
tussen  
een pauw  
en een haas

Een pauw en 
een haas worden 
normaal gezien 
niet verliefd op 
elkaar. Maar 

het gebeurde nu 
toch. Woensdag-
namiddag om 
13u22 kwamen 
ze elkaar tegen 
op café onder de 
Big-Bang. Het 
was liefde op 
het eerste zicht 
want Daan de 
Pauw zette zijn 
veren open en 
Haas Feetje was 
meteen verkocht. 
Maar de haas 
heeft nu een 
blauw oog want 
het vriendinnetje 
van de pauw 
was jaloers. De 
haas was meteen 
zwanger van de 
pauw. Hopelijk 
hebben de kindjes 
ook geen blauw 
oog!
Feline en Elke

Ontdekking 
Salsa  
Salamander 
Siaans

Er is een nieuwe 
salamander  
ontdekt. In Afrika 
werd een speciaal 
soort salaman-
der ontdekt. Hij 
werd gevonden 
in een bol kaas. 
Eerst dacht men 
dat het een muis 
was, maar dan 
zag men dat hij 
andere drolletjes 
liet. Daarna dacht 
men dat het een 
mini-olifant was. 
Dan zag men dat 
hij kon zingen en 
dat hij zijn staart 
kan lossen. Toen 
wist men dat het 
een nieuw  
soort beest  
was. Zwarte  
salamander 
Siaans wordt 
hij genoemd! 
Nu verblijft hij 
in een muizen-
asiel. Een beter 
plekje wordt nog 
gezocht!
Amber

Goed en 
slecht nieu-
ws over Uil 
Uylenbosch

Uil Uylenbosch, 
die in de buurt 

woont van Zond-
selkot, die beter 
bekend staat als 
uitzonderlijk ge-
talenteerde genie, 
kwam drie dagen 
niet naar buiten 
en bracht de tijd 
door in zijn labo-
ratorium. Door 
het te ontcijferen 
van de Uilen-
lotto. Dankzij 
dit won hij de 
volgende dag  
30.000.000 euro. 
Daarna brak hij 
ook nog eens 
het record slim-
heidstrofeeën. 
Hij heeft er nu  
35 681. Het 
vorige record 
lag op 35 671 
en werd toen 
ook gewonnen 
door een uil. Na 
dit heugelijke 
nieuws, kwam 
men enkele uren 
geleden te weten 
dat Uil Uylen-
bosch ontvoerd 
werd.
Hanna

spijtig  
ongeluk 
voor Uil 
Uylen-
bosch!

Dit nieuws kwam 
een paar minuten 
geleden binnen 
bij de redactie. 
Zoals iedereen 
weet zijn zwarte 
katten en uilen 
al eeuwenlang 
dé huisdieren 
van heksen 
en tovenaars. 
Meestal komen 
ze wel in goede 
handen terecht 
maar bij deze 
ene arme uil, 
uil Uylenbosch, 
was dat niet 
het geval. Heks 
Schonde Schuit 
uit Zondselkot is 
een psychotisch 
gestoorde heks. 
Volgens haar 
medebewon-
ers een geflipte 
oude zaag. Ze 
kocht vandaag 
,omstreeks half 
twee(een uur na 
de ontvoering), 
uil Uylenbosch in 
de beste dieren-

winkel bij haar 
in de buurt. Maar 
toverde hem am-
per drie kwartier 
later om in een 
pad en spoelde 
hem toen per 
ongeluk door de 
WC.. een spijtig 
ongeluk voor uil 
Uylenbosch.
Hanna

Nieuwe  
winnaar bij 
‘Verstop je!’

Vandaag is er een 
nieuwe miljonair, 
Salsa Salaman-
der. Ze won met 
het programma 
‘Verstop je!’. 
Zes jaar heeft 
het geduurd voor 
men haar vond. 

Dit is een record! 
Na zes jaar is ze 
eindelijk terecht. 
Ze zat verstopt 
onder de camera. 
Hiermee won ze 
drie miljoen euro. 
We vroegen haar 
hoe het is om 
miljonair te zijn. 
Ze ant woordde 
hier liever niet 
op. Toch mochten 
we even rond-
kijken in haar 
nieuw ‘nederig’ 
stulpje met  
100 kamers,  
7 badkamers,  
5 cinemazalen, 
een bowling, enz. 
Amber

Grote Neet 
gevonden 
in haar  
van tiener

In Peru is er een 
zeldzame grote 
Neet gevonden. 
De neet is 5 cm, 
50 gr en vertoont 

blauwe stippen. 
Ze heeft 20  
eieren achter-
gelaten. De neet 
is gevonden in 
het krulhaar van 
een 12-jarige tie-
ner. Ze zijn nog 
aan het onder-
zoeken of ze 
giftig is of niet.
Lara

Haan  
Camille kan 
niet meer 
kraaien 

Nog in Peru is er 
op een boerderij 
een haan die niet 
meer kan kraaien. 
Iedereen over-
sliep zich elke 
keer. Op een dag 
was de boer het 
beu. Hij verkocht 
haan Camille. 
De haan kwam 
in een kippen-
bedrijf terecht. 
Daar werd de 
haan verliefd op 
een kip. Samen 
kregen ze een 
zoon. Door deze 
prachtige gebeur-
tenis kreeg de 
haan zijn stem 
terug en kraait nu 
elke ochtend om 
5.00 uur.
Anna

Leeuw aan-
gevallen 
door bende 
hazen

De beruchte 
bende van de 
Hazen, die reeds 
zoon Andre van 
Haas Feetje heeft 
vermoord, heeft 
nu ook toegesla-
gen in Afrika.  
De bende heeft er 
de jonge  
19-jarige Lars 
Leeuw aangeval-
len. Gelukkig 
heeft Lars Leeuw 
het overleeft, hij 
kwam er met de 
schrik van af. 
Lars

Beer  
terecht!
 
Na een drama-
tische gebeur-
tenis, de bijna 

zelfdoding op de 
Eifeltoren, is de 
beer eindelijk in 
een mooi natuur-
gesticht terecht 
gekomen. Eind 
goed al goed. 
De beer leeft 
er gelukkig in 
een mooie villa 
met zijn beren-
vrouwtje en  
twee kinderen.
Rintse

Beroemde 
Nina Neet 
in Hotel 
KOEKOEK

Gisteren avond 
kwam de fami-
lie Neet aan in 
het gloednieuwe 
Hotel Koekoek. 
Na het verblijf 
gaf Nina Neet het 
hotel vijf ster-
ren! Het is nu het 
bekendste hotel 
van Koekoek-
land. Verbazende 
woorden van 
hoteluitbaatster 
Luna Koekoek: 
‘Dank je Nina 
Neet! Ik ben 
zo ontroerd. 
Dank je voor je 
bezoekje!’
Fleur

Kat komt 
uit buik 
Haai

Twee haaien 
werden verliefd 
en de vrouwe-
lijke haai bleek 
zwanger te zijn. 
Toen ze beviel 
kwam er geen 
haai uit haar 
buik maar een 
kat! Natuurlijk 
verdronk de 
kat. Maar vader 
haai kon nog net 
het pasgeboren 
babykatje redden 
door het op het 
strand te leggen. 
Vanaf nu leven 
mama en papa 
haai in de zee en 
speelt baby kat 
ondertussen op 
het strand. 
Lukas

Nieuw 
soort  
papegaai 
gevonden 

In Australië is er 
een nieuw soort 
papegaai gevon-
den. De papegaai 
vertoont hele 
scherpe tanden in 
zijn bek. Het zou 
kunnen dat deze 
soort nog beter 
kan praten, maar 
tot op heden 
hebben wij nog 
geen enkel woord 
gehoord.
Jens

Schoon- 
heids-  
wedstrijd  
in Peru 
gewonnen 
door haan

Haan  
Camille wint  
de schoonheids-
wedstrijd. Heeft 
zich helemaal 
opgemaakt en 
nam deel aan de 
schoonheidswed-
strijd. De jury 
was aan het 
twijfelen tussen 
de haan Camille 
en Jezéi de 
Pauw. De haan 
is uiteindelijk 
beland op de 1ste 
plaats, de pauw 
op de 2de plaats. 
Het muisje Lisa 
eindigde op de 
3de plaats.
Anna

Slang valt 
in Vulkaan

Slang Slinger 
is vorige nacht 
in de Vulkaan 
geslingerd. De 
dochter van 
Slang Slinger 
vroeg haar mama 
om een tak te ne-
men. Bij het slin-
geren naar de tak 
vloog ze te ver, 
recht de Vulkaan 
in. Gelukkig 
heeft ze geen 
brandwonden  
opgelopen daar 
ze net op tijd haar 
slangenvacht kon 
afschudden.
Isabel



In roddelblad  
‘Beauty & the Beast’ stond het al!

De olifant en de muis ontmoetten elkaar op het bal.  
De olifant, oud en grijs  
danste met muis, jong en wijs.   
Ze gaven elkaar een kus  
en toen waren ze gehuwd dus.  
Iedereen vond het heel raar  
maar toch is het waar,  
ze houden van elkaar.   
Het staat in het zand,  
iedereen is jaloers  
op de oude olifant.
Klas L4

Een vlieg vloog rond  
een koeie vlaai.  
Toen zei ze tegen de koe:  
‘Haai!’  
De koe knipoogde terug  
en de vlieg vloog verliefd  
vliegensvlug op de koe zijn rug.  
De koe loeide:  
‘Boeh! I tink aaj lof joe toe!’  
Even later waren ze getrouwden 
hadden ze een nestje gebouwd.  
Ze maakten vele kinderen,  
niemand kon hen dat verhinderen. 
In de wei sprongen kleine koetjes 
met vliegenvleugeltjes  
-en voetjes.
Mehdi en Yannick  

Mevrouw Eekhoorn heeft  
een probleem. Haar staart werd  
een stok.  
Hij piept door een gaatje  
in haar rok.  
Alle eekhoorns lachten haar uit  
en riepen het uit: ‘Sukkel!  
Dat komt ervan,  
van al dat wassen,  
krullen, brushen en knippen,  
kan je alleen maar schrikken!  
Die staart is stom en  
wij lachen er lekker om!
Meisjes L3

Het lam en het schelpdier  
gingen samen op date.  
Ze lieten samen een scheet  
en vlogen naar  
een andere planeet!  
Ze schrokken van de klap  
en kusten elkaar op de trap.  
Nu zijn ze een paar,  
raar maar waar! 
Alexandra en Noa  

Willy Regenworm hield niet  
van regen.  
Het weer in België stak hem tegen. 
Hij ging naar Spanje op reis,  
zonnebaden vond hij wijs!  
Helaas, viel het dik tegen  
want hij was zijn zonneolie  
vergeten.
Hij veranderde in een rode worst 
met heel veel dorst!  
Hij vloog terug met een Boeiing 
snakkend naar wat verkoeling.  
Het regent al dagen niet meer,  
dus zit hij met de gebakken peer!
Gwijde, Camille, Bjora en Lise  

RODDELS



klas l3 gaf onze krant een naam, proficiat!  
Sint-Denijs-Westrem

Lukas

Stéphanie

Ellen

Emiel



Emiel

Freya
Stijn

Yannick

afwezigen: Mehdi en Imane



Te Koop

Oud piratenvrak,  
eigenaar Mr. Haai  
(piraatvis op rust)
3 slpkmrs.  
incl. dode piraten,
12 toiletten, 1 begraaf-
plts, 5 logeerkmrs.
1 000 000 euro
BEL NU en U KRIJGT  
EEN GRATIS SCHAT!
009/2243710

Te Huur

Rattenhol, 1 m², 1 verd. 
5 gangetjes, 2 keukens,
9 slaapkmrs. 4 badkmrs.
1 opblaasb. Zwembad
100 euro/mnd. Contact  
Mister Rat 09 22222222

Te Koop

Wormenappel
12 verdiep. 3 wc’s
5 slaapkmrs, 6 kleine 
pitten
Adres: Appelstraat 1,  
Appeldoorn
Kostprijs:  12 appeltaartjes
Bel: 01/234567

Te Huur
Mierenhoop, 3 verd,  
10 gngtjs, 5 slpkmrs, 

1 jeukkmr
12 miereneuro/maand
Contact Mr Mier 09/000000

Te huur

Donker holletje, van 
de uil, in stam van een 
duizend jaar oude eik. 
Schemerig verlicht door 
vuurvliegjes. Kamer 1 
en 3 zijn voor jou, de 
andere kamers worden 
gebruikt door de merel 
en de ekster. Je kan 
soms wel eens gestoord 
worden door de specht, 
de klusjesman, als 
de ekster weer één of 

ander bling bling heeft 
binnengepropt in zijn  
kamer.      

Daas Vliegvlug 
koopt oude huis 
in Berkenlaan

Ze zoekt een aantal 
dieren om bij haar in  
te trekken. Het huis 
bevat 3 slaapkamers,  
2 badkamers en  
een ondergrondse  
parking. Allemaal  
zelf in te richten. 
Interesse?  
Bel dan naar 012248

Te Koop

Hol aan de Zuidpool, 
Rode Pinquinstraat 

1358. Een fantastisch 
hol met 10 slaapkamers, 
1 bureau, 1 keuken  
en 2 woonkamers.  
Verwarming en kelder 
voorzien. 
Wil je het kopen? 
Tel. 3905005921 voor 
1.ooo.ooo euro

Te koop 

Huis. Ik ben de  
leeuwekoning en  
mijn machtig koninkrijk 

staat te koop. Er zijn  
15 kamers, 10 bad-
kamers. Verder is er  
een ondergrondse  
game hall. Een reuzen 
zwembad met  
11 glijbanen, een 
schaatsbaan, een 
bowling zaal op zolder , 
een pingpong-tafel, een 
luxe bar, een theaterzaal 
en een hele mooie oprit 
met fontein. 
Geïnteresseerd?  
Bel naar 0123456789

Gezocht

Huis om te kopen. Een 
koppel beren met een 
tweeling zoekt een ruim 
huis met 4 slaapkamers 
en gezellige look. Liefst 
niet te veel bont, want 
papa beer wordt daar 
woest van.

Te koop

Krullenhoofd  
met 2 neet-kamers  
+ bedjes en  
een chique salon. 
Grote troef:  
het krullenhoofd wordt  
nooit gewassen!

Gezocht 

Huisje voor muisje Lisa: 
Muisje Lisa heeft té 
veel gegeten en is nu zo 
dik geworden dat ze niet 
meer kan lopen. Muisje 
Lisa vreest voor haar 
leven, ze is bang dat 
Skaat Kater haar gaat 
opeten. Daarom zoekt 
ze een veilig huisje met 
een goede deur, liefst in 
het kleur oranje ‘made 
in Spain’. 
Bel: 0888886

Gezocht

Mooie boom voor  
mijn nestje. Merel 
Marie wil haar nestje 
kunnen maken. 
Heb jij een goede boom?  
Bel dan naar 042221110

Te Koop

Huis voor Piton.  
Te Afrika Savanne, 
hol 23. Woonkamer, 
10 slaapkamers en 
prachtige badkamer. 
Geïnteresseerd?  
Bel: 9999

annonces

Gezocht
 
Babyslang 3 maanden oud, 50 cm groot, laatst 
gezien thuis om 20 u. Hij heeft een gele huid met 
zwarte stippen en een rode stip op het voorhoofd. 
Heb je hem gezien, 
Bel naar 0497070224.

Gezocht

Lievelingsboek van Uil Uilenbosch. Het is een oud 
en stoffig boek. Laatst gezien in de kasteelbiblio-
theek. Uil Uilenbosch is radeloos daar ze de laatste 
pagina nog moet lezen, namelijk pagina 899. 
Wie het boek vindt, gelieve het terug te bezorgen aan  
Kasteel halve Maan 1000, 9999 Zondselkot

Gezocht

Graf voor mijn zoon Andres de hyena die op 10 
januari 2O12 vermoord is door een bende hazen. 
We betalen er goed voor. En als je die bende hazen 
vindt, bel dan naar 0494234232. Ook voor het graf 
bel je naar hetzelfde nummer. 
Als je ons kan helpen, dan bedanken we je graag.

Gezocht

Beste vriend om mijn lief te zijn, liefst een  
salamander die dol is op verstoppertje spelen.  
Inschrijven kan bij ‘salamander zoekt beste  
vriend’. 
Let wel op: je gaat mij bijna nooit vinden.

Vermist

De ooooooooooo zoooooooo mooie staart van de 
salamander. Wie hem vindt neem dan snel con-
tact op met de salamander. 
Je zal beloond worden.



Romance tussen sneeuwkonijn en ijsbeer

Sneeuwkonijn ging op reis naar de zuidpool want ze  
had geen zin in school.  De ijsbeer zag haar  
staan en dacht: ‘Dat konijn zal lekker zijn met banaan!’  
Het konijn lachte lief waarop de ijsbeer zwichtte en vroeg: 
‘Wil je met me trouwen alsjeblief?’  Ze leefden lang en 
gelukkig tot op een dag… de ijsbeer honger had en het  
konijn opvrat.

Dario en Jens

SPORT
Hyena Alessandro 
kon moeilijk winnen, 
maar haalt het toch! 

De hyena Alessandro heeft ge-
wonnen op de Olympische spelen. 
Hij heeft in de kortste tijd 100 m 
gelopen en is zo dan ook gewon-
nen. Het was niet gemakkelijk, 
zegt de hyena, want de haas en 
de leeuw deden ook mee. Maar 
de hyena is nu heel blij met zijn 
overwinning.

Voetbal, De Uil  
tegen de hazen

Het was een spannende voetbal-
match. Maar uiteindelijk won-
nen de hazen. De uil is geteckeld 
geweest door Daan de Haan die 
onder één hoedje speelde met de 
hazen. Er heerst nu grote ruzie 
tussen de oude uil Uylenbosch en 
de jonge Haas. Zou Uil Uylen-
bosch niet beter op pensioen 
gaan?

Leeuw wordt tweede. 
Flip de papegaai van  
Jommeke heeft wieler-
wedstrijd gewonnen 

Hij is heel gelukkig. Flip  
de papegaai is nu wereldkampio-

en. Spijtig voor de Leeuw,  
want die eindigde tweede.

Vis wint grote  
staartdanswedstrijd

De populaire Staartdanswedstrijd 
werd gisteren gewonnen door Vis. 
Ze straalde bij haar overwinning. 
Met glans haalde ze de eerste 
plaats in de veel bekeken Staart-
danswedstrijd. Door het enorme 
succes zal er volgend jaar terug 
een staartdanswedstrijd georgani-
seerd worden.

Kat wint  
zwemwedstrijd

Skaat de Kater is niet alleen heel 
goed in zwaardvechten maar 
ook zwemmen is hem niet on-
bekend. Skaat de kater won de 
Vlaamse zwemwedstrijd, wat heel 
zeldzaam is voor een kat.

 
Olympische spelen  
zijn er weer

Wie wint er in  snelheids  -  
wiel rennen ? Wordt het Flipgil  
de Haas? 

 

Instortingsgevaar  
op spelen

Het zou kunnen dat de volgende 
dagen de Olympische spelen 
niet kunnen doorgaan door in-
stortingsgevaar. De tribune bleek 
niet stevig genoeg te zijn voor de 
Olifanten. Maar of dit nu de echte 
oorzaak is, is nog niet duidelijk. 
Er is een onderzoek gestart. De 
dieren moeten nog even wachten 
tot na het onderzoek. Jammer 
maar hopelijk vinden we een 
oplossing. 

Zwaardvechten. 

Skaat de Kater, alias de Gelaarsde 
Kat, heeft een zwaardgevecht 
gewonnen! Dat brengt hem op  
de eerste plaats van de wereld.

Papegaai Paapke  
verzint nieuwe sport

De nieuwe sport van Papegaai 
Paapke gaat als volgt: je zoekt 
om ter snelst eten voor heel jouw 
familie, eens gevonden vlieg je 
ermee snel naar de familieleden 
die je allemaal moet voederen en 
dan vlieg je snel terug naar de 
startlijn. Wie er het eerst aankomt 
is gewonnen!

Muisje Lisa valt

Lisa het muisje deed ballet. 
Toen ze aan de bar stond en haar 
teentjes strekte, zette ze haar 
pootje verkeerd en viel.  Hierdoor 
mag ze een tijdje geen ballet meer 
doen. Ze vindt het heel jammer 
want ze kon ballet heel goed.  
Het goede nieuws is dat ze vanaf 
nu elke dag gaat kijken naar de 
beste muisjes van de beste  
balletschool.

De snelste haai  
ter wereld

Gisteren is bekend geworden dat 
de snelste haai ter wereld wel 
liefst zo’n 5000 km per uur kan 
zwemmen. De haai die dit kan 
verdient zo’n 500 euro per dag.

Slang Slinger  
wint Slingerprijs

Slang slinger vloog voorbij de 
startlijn. Ze slingerde van boom 
tot boom en was toen al tweede. 
Bij het touw, stak ze de andere 
slang voorbij en kwam ze dan 
toch op de eerste plaats terecht. 
Tenslotte kwam ze als eerste over 
de eindlijn en won de Slinger-
prijs!

Gezocht 

Pas afgestudeerde piloot, Daas Vliegvlug, 
zoekt dieren om privé te kunnen overvliegen. 
Diploma vereist: kleine motoren met nummer 95. 
Tel. 012248

Gezocht

Goede begrafenis ondernemer. Ettol Kraai ligt 
op sterven. Hij zou graag een mooi graf willen. 
Lengte: 1m, Breedte: 75 cm. Heeft u dit? En zou 
u ook de begrafenis willen regelen? 
P.S.: Kraai Ettol is te oud om dit zelf te doen. 
Tel.: 01/234.567.89 Bedankt

Gezocht

Een prachtig verblijf. Ben je op reis? Zoek je een 
hotel in een tropische stad? Dan is dit de plek 
waar jij thuis hoort! HOTEL KOEKOEK. 

Waar: Koekoekland 9763, Koekoekdreef 10 001.  
Bel naar: 000002,1. Gebouwd door: Luna Koekoek.  
Iedereen behalve Leeuw en Beer zijn welkom!

Gezocht

Skaat de Kater zoekt een muis! Want er is  
niets meer in zijn huis! Mijn mama is dood,  
wil je komen dat mag. 

Bel 467 890 543



Beer is 100 jaar!

ZWARTE WOUD – Meneer Beer vierde dit weekend zijn 100ste verjaardag! 
Het was een prachtig feest met 100 genodigden! Meneer Beer kreeg 100 cadeautjes. 
Ze aten een heerlijk feestmaal en nadien dansten ze de hele avond! 
De Mollenband was speciaal gekomen voor een verrassingsoptreden!
Ze rockten erop los! Meneer Beer zal deze verjaardag nooit meer vergeten!

Louise, Eline en Yana 

Ten huize Haas en Pauw zijn  
6 kinderen geboren. 4 meisjes en  
2 jongens. De namen zijn nog  
onbekend. Weet je nog een toffe 
naam? Sms dan naar 1234. 

De Babyborrel is op 3 april 2012 om 12u.  

Locatie: Villa Vanthilt. Iedereen is welkom.

Op de boerderij Kakel hebben haan 
Camille en kip Louise een nieuw 
kuikentje in hun leven. 

Jullie mogen op 29/04 naar de babyborrel komen.  

In de Fraterstraat 15, op het 2de verdiep in de zaal. Welkom!

Iedereen is welkom op de babyborrel 
op 28  en 29 april 2012 van 8u tot 12u 
van de zesling van Marie Merel. 

De babyborrel neemt plaats op de kinderboerderij  

’t Haantje. Laat je iets weten? Bel dan naar 042221110

Begrafenis van de lieve man van 
Bella de Koe (teruggevonden in het 
slachthuis). Met betraande ogen no-
digt Bella de Koe familie en vrienden 
uit op de begrafenis op vrijdag 19 
april 2012 van 9u30 tot 12u30. 

Na de begrafenis kan je de familie volgen naar 

de boerderij de Koekeloeren, Kraterstraat 38, 9028 Merelbeke.

annonces



BINNENLANDS 
NIEUWS

Nieuwe VIP
bij BBC

Vanaf vandaag hebben 
we een nieuw bekend 
beest bij de ‘Bekende 
Beesten Club’ kort-
weg de BBC. Haar 
naam is Nina Neet. 
Nina Neet is vanaf 
nu de vrouw van de 
pianeet (is bekend 
voor zijn vakkundig 
pianowerk) Nino  Neet. 
Ze trouwden vorige 
week, maar hadden al 
een zoontje samen. Of 
hun driejarig zoontje 
Nalo ook zo muzikaal 
wordt, is weer voor 
een andere keer.
Lara

Grote aanval 
door  
conditioner

Vandaag is de vader 
samen met een 30-
tal broers en zussen 
van Nina Neet van de 
BBC overleden. Nina 
was op het moment 
van de ramp ook 
thuis, maar overleefde 
de klap. Nina ligt nu 
in het Neet-Zieken-
huis in de Kriskras. 
Het ongeluk is mede 
veroorzaakt door  
een aanval van een 
conditioner.
Lara

Daas Vliegvlug 
heeft  
dan toch  
haar diploma 
behaald

Drie dagen geleden, 
in de krant, kon 
je lezen dat Daas 
Vliegvlug haar Vlieg-
opleiding was gestart 
met nog 5 andere 
kandidaten. Vandaag 
heeft ze haar diploma 
gehaald samen met de 
5 andere kandidaten. 
Daaruit heeft de jury 
twee dieren gekozen. 
Daar zit Daas Vlieg-
vlug dus bij! Proficiat!
Julie

Kraai ontsnapt 
aan heksen-
brouwsel

Kraai Ettol is heel 
nipt ontsnapt aan de 
dood. Toen hij gevan-
gen werd genomen, 
door heks Pruttel, 
hangend aan een  
touwtje boven de 
ketel, heeft hij het 
touwtje doorgepikt, is 
naar beneden gestuikt 
en naast de ketel ter-
echt gekomen. Reuze 
geluk had hij! Hij is 
net op tijd kunnen  
buitentrippelen. Daar-
na heeft hij een kleine 
hartaanval gehad 
door de opwinding. 
Momen teel ligt hij 
daar nog. Kan iemand 
hem verzorgen? 

Tel.: 01/234.567.89 SPOEDGEVAL!

Lotte

Hyena’s  
in België

In de Ardennen zijn 
er hyena’s gevonden. 
Er zijn er 20 gevon-
den in verschillende 
grotten en bossen, 
maar vermoedelijk 
zijn het er veel meer. 
Ze hebben al een 
paar mensen gedood 
en er zijn nog enkele 
mensen vermist. Een 
man vond een grot 
van een hyena en is 
kort daarna vermoord 
terug gevonden. Door 
deze gebeurtenis zijn 
de mensen massaal 
aan het vluchten. De 
hyena’s ver spreiden 
zich over heel  
Wallonië, vooral in 
Namen (Namur) zijn 
er veel gesignaleerd. 
Men heeft het ver-
moeden dat ze op weg 
zijn naar Vlaanderen.
Alessandro

Beer, leeuw  
en hyena  
komen 
in opstand  

De hyena heeft  
een geheim gehoord 

van de pauw en  
de neet. De pauw en de 
neet zeggen dat ze de 
beer en de leeuw niet 
gaan uitnodigen op een 
belangrijke gebeurte-
nis. Daarom zijn de 
hyena, beer en leeuw 
in opstand gekomen. 
‘We vinden het niet 
eerlijk’,  
zeggen ze.
Alessandro

Lars De 
leeuwen koning  
verliest geduld

Bij een huisbezoek 
door de leeuwenkoning 
ten huize Daas, verloor 
de Leeuwenkoning 
zijn geduld. De daas 
bleef maar rondvliegen 
en vertellen over zijn 
vele vliegavonturen, 
dat de Leeuwen koning 

het niet meer kon 
aan horen. Hij stond 
recht en at in één keer 
de Daas op. Vanaf nu 
zullen de huisbezoeken 
door de leeuwenkoning 
be perkt worden tot  
een half uur.
Lars

leeuwenkoning 
heeft ruzie  
met zijn volk

Lars de Leeuwenkon-
ing had gisteren ruzie 
met zijn volk omdat 
hij snoep gestolen 
had. Hij loste deze 
vervelende zaak op 
door het snoep in het 
10 dubbele terug te be-
talen, maar het snoep 
hield hij. Het volk 
blijft ontevreden!
Lars

Liefdes-
perikelen 
in dieren-
land

Nina Neet is 
verliefd op 
Jens de Duif. 
Dit kan men 
duidelijk zien 
aan het gedrag 
van Nina Neet: 
ze rolt telkens 
weg en lacht 
wanneer Jens 
de Duif voorbij 
vliegt. Ook de 
beste vriendin 
van Nina Neet, 
Salsa Sala-
mander Siaans, 
zegt dat ze een 
oogje heeft op 
Jens de Duif. 
Het schijnt dat 
Salsa Sala-
mander Siaans 
hem reeds ten 
huwelijk heeft 
gevraagd, maar 
dat Jens de Duif 
dit heeft gewei-
gerd. Wie weet 
wordt het dus 
wel iets tussen 
Nina Neet en 
Jens de Duif! 
Laten we hopen 
Tuur

Kraai  
ontdekt 
UFO in 
verloren 
woud

Vanochtend 
vloog een oude 
kraai, Kraai  
Ettol, naar  
onze firma. Hij 
vertelde ons dit:
f: Wat heeft 
u vanochtend 
gezien?
k: Wel, ik ging 
wat bessen 
plukken, en 
toen zag ik een 
licht. Het kwam 
dichter en dich-
ter…
f: En wat was 
dat licht dan?
k: Het bleek een 
nachtlamp van 
een marsdier te 
zijn.
f: Was u niet 
bang?
k: Neen, ik ben 
hem achterna 
gevlogen. Hij 
ging in een 
ruimteschip op 
een open plek 
van het Verlo-
ren Woud. Maar 
dan hebben ze 

me opgemerkt 
en ben ik weg-
gevlucht.
f: Dat was zeker 
spannend?
k: Ja, het was 
een spannende 
droom!
Na dit inter-
view verdenkt 
onze Firma 
Kraai Ettol van 
ouderdoms-
verschijnselen. 
Mogelijks zal 
Kraai Ettol 
niet lang meer 
leven.
Lotte

Stekel-
varken  
en varken 
vinden  
het geluk 
samen

José Stekel 
Stekelvarken is 
getrouwd met 
een reusachtig 
varken. Ze 
hebben elkaar 
ontmoet in een 
mooie mod-
derpoel in de 
Vlaamse Arden-
nen. Ze waren 

op slag ver-
liefd. Jammer 
genoeg kunnen 
ze elkaar lief-
hebben op korte 
afstand, doordat 
de stekels van 
José Stekel 
Stekelvarken té 
veel steken in 
het varken.
Lena

Pauw Jezéi 
ontsnapt 

Pauw Jezéi 
werd door 
Politie Muis 
opgepakt, nadat 
ze betrapt werd 
bij het stelen 
van juwelen. 
De politie be-
waakte haar dag 
en nacht. De 
pauw hield zich 
bezig met het 
tellen van haar 
veren. Toen 
Politie Muis 
honger kreeg en 
zijn lunch ging 
halen, ontsnapte 
de pauw. Maar 
Pauw Jezéi kon 
snel weer op-
gepakt worden, 

doordat José 
Stekel Stekel-
varken haar 
heeft kunnen 
neersteken met 
één van haar 
stekels.   
De wond is 
groot, maar 
geneest goed.
Joske

Dier Rupo 
is eerste 
minister

Dier Rupo is 
eerste minister 
geworden. Hij 
moest de reger-
ing samenstel-
len van koning 
Flamingo. 
Groen wil niet 
samenwerken 
met DLV en 
RVM. Dit is 
niet goed zegt 
Dier Rupo. De 
inwoners wa-
chten nu al 540 
dagen op de 
nieuwe reger-
ing. De meeste 
vinden het niet 
goed dat Dier 
Rupo eerste 
minister is.  

Er was eens een ram,
hij liep tegen een stam.
Toen zei zijn hoorn KRAK.. Auw!
en hij viel in de prak.
Nu liep hij zonder hoorn rond,
waar hij gauw iets op vond.
Hij begon te trompetteren tuut tuUT TUUT
en gaf een concert in Wetteren.
Hij verdiende heel veel geld Tching Tching!...
nu stopt het verhaal want het belt! TRING!

Lukas

> P.15



Haan Camille zoekt 
een nieuwe stem. 
Kan niemand meer 
wakker maken. 

Help me! Bel 35090

Koe Bella zoekt een 
nieuwe wei, want 
haar gras is bijna 
op! 

Bel 456 321 765

Slang Margot Piton, 
van 4 jaar, zoekt 
een mama om haar 
te adopteren! De 
mama moet heel 
lief zijn en altijd 
blije gezichten  
trekken. 

Bel 489 012 837

Eten voor de Haai 
Jarus. Er heerst  
hongersnood in  
de rode zee! 

Help me. Bel 5681106

Lieve uil zoekt  
een lieve, schattige 
en zachte haas met 
mooie ogen 
om samen in 

het huwelijks  bootje  
te stappen.

Gezocht

Lieve stier van 
Bella de Koe.  
Beschrijving: witte 
en bruine vlekken 
en een oorbel door 
de neus. 
Wie hem ziet, Bel naar: 09541020

José Stekel Stekel-
varken zoekt een 
man. Wil je mijn 
man zijn? Ben je 
vriendelijk, rook je 
niet, ben je tussen de 
20 en 22 jaar oud, 
heb je geen puisten 
en drink je geen 
alcohol dan pas je 
héél goed bij mij! 
 Bel dan naar: 0342

Gezocht

Geld voor Pauw 
Jezéi. Momenteel 
vind je haar in de  
Veldstraat te Gent.

Ze zit op de grond en verkoopt 
kleine prulletjes, maar dit wil ze 

omzetten tot geld!

VARIA

Het leven zoals het is: Daas Vliegvlug
18 maart 

7.30 

Opstaan! Het geluid van de vogels wekken me ’s morgens. 
Heerlijk!

9.00

Ik hoor op de radio dat er al 273 km file staat. Snel 
vertrekken is de boodschap! Eerst nog een crois-
santje eten.

11.18

Oef! Eindelijk aangekomen op de 
luchthaven. Aan de ingang staan al-
lemaal veiligheidsagenten omdat Koning 
Leeuw vandaag de luchthaven bezoekt.

12.20

Ik zit naast co-piloot Musmans in het vliegtuig  
op weg naar Egypte met ongeveer 200 passagiers  
aan boord.

19.45

Eindelijk komt de tijger ons aflossen, hij krijgt de nachtdienst.  
In de slaapruimte duik ik onmiddellijk de hangmat in. Slaapwel!

Julie

Het leven zoals het is: Vis wordt beroemd
15 maart 

Ik zwom weer eens op mijn dooie gemakje in het zoete 
water, de zon warmde mijn schubben op. Het was een 

warme rustige dag. Vandaag deed ik niets, het was 
een zondag om niets te doen. Plots hoorde ik een 

vreemd  
geritsel, het kwam uit de richting van de 

koralen. Ineens… flits! Een fel licht scheen op 
mij. Ik was verblind. Met het zicht dat ik nog had, 

zag ik wazig een paarse vis wegzwemmen, rond zijn 
hals hing er een enorme camera.

De volgende dag zwom ik mijn krantenzaakje  
binnen. Haastig ging ik naar de toonbank. Ik had niet veel 

tijd. “Heb je de Vlair al binnen?” vroeg ik. “Ja, die is net 
toegekomen” , zei de vis achter de toonbank.  Ze zwom naar de 

ruimte achter de winkel en maakte met een ‘skratchs’ geluid een doos 
open. Toen ze terug achter de kassa stond vroeg ze met een glimlach: 

“Dat wordt dan een halve visso”. Ik gaf de mevrouw haar geld en vertrok.
Tijdens de middagpauze tussen het staartdansen door, liet ik me in de zetel 
ploffen en opende mijn Vlair. “Wat is dat nu!” riep ik verschrikt uit en zwom 
meteen recht. In de Vlair stond een reusachtige foto van … mij!
Die was gisteren genomen…
Ja, het was zover…
De pappevizzie heeft me gevonden!
MachteldHmmm, ik lig hier  

lekker tussen  
de takken, zaaalig!  

Nikie

Hier hoog boven 
in mijn toren is het 
lekker donker en 
vochtig. 

Alexandra

Mereltje Marie
ontdekt valk Pechie
Ze sloten vriendschap  
met elkaar. Maar daar…
Tom de arend komt eraan
Hij is zo sluw als  
een baviaan!
Oo nee, kreunde  
mereltje Marie
Hij eet me op  
met huid en haar
Ooo wat naar…
En riep: Help me  
lieve Pechie!
Arend Tom vloog 
weer weg
Wat had hij 
een reuze pech.
Nikie

Merel

Uil



De olifant heeft een grote snuit

Dus protesteren 
ze morgen in 
de stad Hond-
werpen. Hopelijk 
komt er snel 
verandering.
Tuur

Mars-
diertjes!

Gisteren zag men 
een marsdiertje. 
Het marsdiertje 
had stekels op 
zijn rug en een 
krulstaart van 
9 meter lang. 
Ook had het een 
opvallende buik 
van 2 meter dik. 
De wetenschap-
pers denken dat 
het een menge-
ling moet zijn 
van verschil-
lende dieren.
Jent & Lara

Muisjes- 
kriebel

Er is een plaag 
van flauwval-
lende muisjes. 
Al een week 
lang vallen er 
heel wat muisjes 
flauw. Muisjes 
willen graag 
trouwen en vele 
kindjes krij-
gen. Als jonge 
muisjes mooie 
muisjes tegen-
komen vallen 
ze flauw. Na het 
flauwvallen vra-
gen ze elkaar ten 
huwelijk. Kleine 
babymuisjes zijn 
volgende week 
te bezichtigen in 
het paarden hooi.
Lisa

Tragische 
afloop

Boer Fons is 
vannacht gestor-
ven aan honger-
snood. De Boer 
had geen geld 
meer om eten 
te kopen, nadat 
zijn enigste Koe 
was weggelopen. 
Bella de Koe, 
te Merelbeke, 
liep weg van de 
boerderij van 
boer Fons nadat 
ze hoorde dat 
ze zou geslacht 
worden. Tot op 
heden is de koe 
nog niet terug-
gevonden.
Lara

Merel Marie 
gewond  
na storm

Merel Marie  
is neergestort  
tijdens een 
storm. Ze heeft 
een vleugel ge-
broken en ligt nu 
in het ziekenhuis 
‘Het mereltjes-
bos’. Je kan haar 
bezoeken van  
2u tot 10uur.
Nikie

Aange-
schoten 
Vink

Vink vloog in 
het rond, terwijl 
vloog er iets uit 
zijn kont, het 
was een stront.
Het vloog op de 
kop van kameel,  
die werd geel 
want het stonk 
heel veel.
Marise en Gwijde 

De nieuwste 
Zeepaardjes 
film is uit!

Deze film is nu 
al een kaskraker! 
Op de première-
avond gingen 
maar liefst  
1000 dieren naar 
de bioscoop! De 
film gaat over 
een zeepaardje 
dat onder de 
betovering  
van Tovenaar 
Zeekoe, de wild-
ste avonturen 
beleeft! Ze kan 

spreken en krijgt 
voeten waardoor 
ze heel even 
in de mensen-
wereld kan 
leven! Na een 
heerlijk avontuur 
leeft zeepaardje 
nog lang en  
gelukkig in zee.
Deze film is erg 
geschikt voor 
kinderdieren!  
Je lacht je krom 
als een aap!
Nicolas en 
Marie-Sofie 

 
 

Veldmuis  
on a  
mission!

Een veldmuisje 
keek verlangend 
naar een voorbi-
jvliegende vleer-
muis.
“Mama!”, vroeg 
de veldmuis 
enthousiast, 
“als ik groot ben, 

mag ik dan  
ook bij de  
luchtmacht?!”
Yannick

 
Popgroep 
Blub op  
ramkoers

Popgroep Blub 
heeft 3 nieuwe 
platen uit deze 
week! Deze popu-
laire vissenband is  

 
 

een echte hype! 
De platen zijn nu 
al goud waard!  
Experten spreken  
nu al van een 
wereldrecord!
Gwijde en Maxime 

Diefstal 
verijdeld
 
Mevrouw  
Kip beleefde  
de angstigste uren 
uit haar leven! Ze 
werd namelijk be 

 
 

stolen! Meneer 
Vos ging er 
namelijk met haar 
juwelen vandoor! 
Gelukkig werd hij 
al gauw aange-
houden. Na uren-
lang ondervraging 
door inspecteur  
Dromedaris, viel 
meneer Vos door 
de mand.
De zaak werd 
prachtig opgelost! 
Mevrouw Kip 
trakteert Meneer 
Dromedaris gauw 
op een drankje  
om hem te 

bedanken. Meneer 
Vos gaat voor 
enkele jaren, de 
gevangenis in.
Alexandra, Marise  
en Bjora 

Poepaap en 
De Bever  
alweer in  
de clinch

Elio Di Poep-aap 
en Bart De Bever 
maakten het van-
daag alweer te  
bont in het dieren-
parlement! Bart

 
De Bever had 
alweer kritiek op 
het gedrag van 
Elio Di Poep-aap 
waardoor Elio Di 
Poep-aap begon te 
schelden en Bart 
De Bever begon 
uit te maken 
voor ‘dikzak’. 
Bart De Bever 
riep daarop luid: 
‘Jullie Waalse 
dieren, kunnen de 
pot op!’ Waarop 
Elio Di Poep-aap 
verhit terugriep:  
‘Jullie Vlaamse  

 
 

 
 
 
 
 

dieren, kunnen
de pot in! En aan 
jou, Meneer  
De Bever  
hebben we alvast 
een flinke hap!’
Enkele security-
dieren hebben 
de beide dieren-
ministers buiten 
gezet en ze  
de hele dag  
de toegang tot het 
parlement moeten 
verbieden.
Emiel, Stijn, Yannick 
en Lucas  
 

REBUS: Louise

HORO- 
SCOop 
 
door Elke en Feline

Schorpioen: Je grote 
talent wordt ontdekt. 
Maar als je verker-
ing hebt, zal die je 
dumpen. Geluksdag: 

13 september. Onge-
luksdag: 14 februari 
(want je lief zal je 
dumpen).

Leeuw: Je zal 
figuurlijk een kon-
ing worden. Ieder-
een vind je aardig. 
Maar je moeder 
vind je vriendje/

vriendinnetje niet 
goed genoeg.  
Geluksdag: 20 mei. 
Ongeluksdag: 27 
juli (ze gaan je  
verjaardag  
vergeten!).

Ram:  Je zal de 
liefde van je leven 
ontmoeten. Je zal 

ook een klop  
krijgen. Geluksdag:  
12 oktober.  
Ongeluksdag:  
1 augustus (je kindje 
wordt ontvoerd).

Stier: Je wint de 
lotto van 50 000 000 
euro! Slecht nieuws 
je wordt uit je huis 

gezet. (maar met het 
geld van de Lotto 
kom je er wel!).  
Geluksdag: heb je 
niet! Ongeluksdag: 
alle dagen van het 
jaar (behalve de dag 
dat je de lotto wint).

Steenbok: Je kan 
iemand flink beetne-

men met 1 april. 
Maar je zal ook zelf 
veel beetgenomen 
worden. Geluksdag: 
8 februari.  
Ongeluksdag:  
1 april (oh nee!)

Kreeft:  Je lievelings  
oom zal sterven. 
Maar hij laat jou een 

bom geld achter. 
Geluksdag: 1  
januari. Ongeluks-
dag: 31 december.

Vis: Je krijgt een 
mysterieuse liefdes-
brief. Je ouders gaan 
scheiden. Geluks-
dag: 22 maart. On-
geluksdag: 1 juni.

>
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