
Dobbel je verhaal 

 

Wie Wat  waar 

 een oude man wordt opgejaagd 

door een weer-

wolf 

in de  

sportschool 

 de vreemde 

buurvrouw 

heeft zin in een 

overheerlijk 

bordje spaghetti 

in het  

donkere bos 

 het lieve hondje droomt van een 

bad vol geld 

in een  

concertzaal 

 een pratende 

auto 

zoekt een 

verloren botje  

in een  

zwemparadijs 

 het afzichtelijke 

monster 

brouwt een  

liefdesdrankje 

 

in een schuurtje 

 een monsterlijke 

heks 

fietst rondjes in een  

ruimteschip 



Dobbel je verhaal 

 

Wie Wat  waar 

 een schattig 

eendje 

weet niks meer in de  

slaapkamer 

 de boosaardige 

gierigaard 

heeft een  

gebroken neus 

op de woeste 

zee 

 het grappige 

kleutertje 

droomt van 

1 kilo drop 

in een  

kledingwinkel 

 een bijtend boek zoekt een nieuw 

vriendje  

bij de tandarts 

 het akelige  

mannetje 

bouwt een klein 

huisje 

in een donkere 

kelder 

 een gulle man is heel verdrietig op de maan 



Dobbel je verhaal 

 

Wie Wat  waar 

 een dikke kat steelt snoepjes in de  

kerk 

 de blauwe  

goudvis 

heeft een  

pijnlijke lip 

op een  

schommelstoel 

 het gillende 

speenvarken 

speelt piano in een  

vrachtwagen 

 een eenzame 

fiets 

zoekt naar  

sporen 

bij de dokter 

 het bezige bijtje leest een dik 

boek 

in een donker 

steegje 

 een stoere  

jongen 

verstopt zich in 

een boekenkast 

in een  

vuurtoren 



Dobbel je verhaal 

 

Wie Wat  waar 

 mijn buurmeisje drinkt kopjes 

thee 

in een oud  

vervallen huisje 

 een oud  

vrouwtje 

heeft een  

toverdrankje 

op een kerkhof 

 een vampier speelt met vuur in een  

dorpsschooltje 

 een weerwolf zoekt  

aanwijzingen 

bij de tandarts 

 het gemene 

heksje 

bekijkt een  

stratenkaart 

 

in het donkere 

bos 

 een oranje draak zit verstopt in een dure auto 



Dobbel je verhaal 

 

Wie Wat  waar 

 mijn oom is aan het  

wandelen 

in een  

ruimteschip 

 een zwarte kat heeft een  

flesje water 

bij Paaspop 

 een alien speelt vadertje 

en moedertje 

in een  

schoenwinkel 

 een dokter roept om hulp bij de  

orthodontist 

 het rare  

mannetje 

wordt  

achtervolgd 

in Amsterdam 

 een gele kikker zit opgesloten in een aquarium 



Dobbel je verhaal 

 

Wie Wat  waar 

 mijn neefje loopt rondjes in een klaslokaal 

 een puberale 

puber 

heeft een  

bloedneus 

bij de opnames 

van ‘All you 

need is love’ 

 een ondeugend 

meisje 

speelt gevaarlijk 

spel 

in een  

supermarkt 

 een schattig 

omaatje 

maakt bijzonder 

dingen 

bij de  

bakker 

 een vrijgezelle 

boer 

is op zoek naar 

liefde 

in Australië 

 een lief klein 

peutertje 

kijkt naar de 

Teletubbies 

op de televisie 


