
Geschreven door 
Matthias Temmermans en René Noorderveen 

en getekend door Anet van de Vorst



ZING EN DANS MEE MET DE LIEDJES DIE HOREN BIJ DIT VERHAAL
Te beluisteren via jouw favoriete streamingsplatform





LenteklusjesLenteklusjes

‘Goeiemorgen!’ Fien doet de deur van de boerderij open en zwaait vrolijk 
naar alle dieren op het erf. ‘Zijn jullie ook zo blij dat de zon schijnt? En wat 
ruikt het lekker buiten.’
‘Mhoe!’ loeit Rosa de koe.
‘Hihihi!’ hinnikt Stip de pony.
‘Waf!’ roept Pim de hond.
‘Knor!’ knort Sebastiaan het varken.
Fien lacht. ‘Fijn, hè? Dat komt omdat het lente is!’ Ze huppelt naar de 
moestuin. ‘Teun en ik doen lenteklusjes vandaag. Hij ruimt de schuur op en 
ik werk in de moestuin.’ 
Fien zet de mand op de grond en haalt er een schepje uit. Net als ze wil 
beginnen met graven, komt Teun naar buiten gerend.
‘Hé Teun!’ zegt Fien. ‘Ben je al klaar?’
‘Nee, maar wel bijna,’ zegt Teun. ‘Ik kom even de kruiwagen lenen, want er 
liggen heel veel leuke spullen op de zolder van de schuur.’
Teun pakt de kruiwagen. ‘Aan de kant, Pim!’ roept hij vrolijk. ‘Teun de lente-
klusjesman moet weer aan het werk.’
Fien maakt gaatjes in de grond en strooit er zaadjes in. ‘Als het lente is, 
stoppen we zaadjes in de grond,’ zegt ze tegen Pim. ‘En uit al die kleine 
zaadjes komen straks allemaal lekkere groenten.’
‘Knor!’ Sebastiaan steekt nieuwsgierig zijn snuit over zijn staldeur. 
‘Jij kunt zeker niet wachten tot je alles mag opeten, Sebastiaan!’ zegt Fien 
lachend. ‘Maar dat kan nu nog niet. Het duurt nog wel even voordat de 
zaadjes gegroeid zijn.’ 
Sebastiaan laat teleurgesteld zijn kopje hangen. 
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‘Maak je maar geen zorgen,’ zegt Fien. ‘Kijk daar maar eens.’ Ze loopt naar 
de kweekkast en wijst naar de plantjes die achter het glas groeien. ‘Hier 
groeien al radijsjes. Die zaadjes hebben Teun en ik een poosje geleden in 
de grond gestopt.’ 
‘Knor!’ Sebastiaan kijkt meteen een stuk vrolijker.
‘Wil je er alvast eentje?’ vraagt Fien.
Voor Sebastiaan nog een keer kan knorren, klinkt het: ‘Mêh! Mêh!’ Mike en 
Molly steken ook hun kopjes boven hun staldeur uit. 
‘Jullie willen ook een radijsje zeker. Vooruit dan maar, snoepkonten!’ zegt 
Fien. Ze haalt een paar radijsjes uit de serre en geeft die aan Sebastiaan, 
Mike en Molly. Die smikkelen alles meteen op.
‘Zo, lekker hè!’ zegt Fien. ‘En nu moet ik mijn klusje afmaken, anders 
groeien er nooit lekkere groenten in onze moestuin.’ Ze gaat verder met 
zaaien. Daarna pakt ze een grote gieter en giet er water overheen. Pim 
duikt weg om geen douche te krijgen.
‘Oeps, sorry!’ zegt Fien lachend.
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De schattenzolderDe schattenzolder

‘Fien, kijk eens wat ik gevonden heb!’ Teun heeft onder zijn 
ene arm een kapotte regenpijp en onder de andere een 
oude vishengel met touw eromheen.
‘Eh… een oude regenpijp?’ vraagt Fien. 
‘Nee joh, dit is een in de verte kijker!’ Teun kijkt door de 
regenpijp en richt die op Fien. ‘Wow, Fien, nu ben je héél dichtbij!’
Fien lacht. ‘Teun, ik bén ook heel dichtbij.’
‘Hij werkt echt goed,’ zegt Teun enthousiast. ‘We kunnen die gebruiken 
voor, eh… een wereldreis! Ga je mee?’ 
Hij richt zijn verrekijker op Pim en roept enthousiast: ‘Wow, ik zie een wilde 
tijger!’ 
‘Een tijger?’ vraagt Fien. ‘Waar?’
Teun wijst naar Pim. ‘Achter je!’ 
Fien lacht. ‘O, ik snap het al. Dat is geen tijger, dat is Pim. Gekke Teun.’
Teun loopt alweer verder met zijn verrekijker. ‘Moet je kijken, Fien. Ik zie 
daar twee slagroomtaarten.’
Fien kijkt waar hij naar wijst. Ze ziet alleen Mike en Molly. Die kijken 
nieuwsgierig om zich heen. Ze hebben best zin in slagroomtaart! Maar ze 
zien niets.
‘Waar zijn die slagroomtaarten dan?’ vraagt Fien.
Teun blijft staan. ‘Wacht, ze zijn vast te ver weg.’ Hij geeft het stuk regenpijp 
aan Fien. ‘Hier, kijk jij maar.’
‘Dat zijn geen slagroomtaarten, dat zijn Mike en Molly!’ 
Teun barst in lachen uit. ‘Leuk hè, die in de verte kijker.’
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‘En dit heb ik ook nog gevonden.’ Teun steekt de vishengel naar haar uit.
‘Dat is de oude vishengel van papa,’ zegt Fien. ‘Die kunnen we beter 
weggooien, want hij valt bijna uit elkaar.’
‘Nee, dat is zonde.’ Teun trekt de vishengel terug en leunt erop. Krak! De 
stok breekt doormidden en Teun valt op de grond. ‘Oeps!’
Fien kijkt bezorgd. ‘Heb je je pijn gedaan?’
‘Nee, hoor.’ Hij klautert overeind en kijkt met een teleurgesteld gezicht naar 
de gebroken hengel.
‘Nu is-ie écht stuk,’ zegt Fien. ‘Die mag weg.’
‘Weg?’ zegt Teun. ‘Nee joh, dat is hartstikke zonde.’
‘Zonde?’ zegt Fien. ‘Hier kun je echt niet meer mee vissen.’
Teun knikt. ‘Dat klopt. Maar… Dit is nu geen hengel meer, maar… eh… het 
zijn twee wandelstokken! Eén voor jou en één voor mij!’ 
Teun geeft de ene helft van de stok aan Fien. ‘Als we samen op wereldreis 
gaan, dan nemen we die mee!’
Fien schudt haar hoofd. ‘Teun, bij de lenteschoonmaak moet je rommel 
weggooien, niet alles bewaren.’ 
‘Dit is geen rommel,’ zegt Teun. Hij kijkt boos.
Fien loopt terug naar de moestuin en pakt de gieter. ‘Ben je klaar met 
opruimen?’ 
‘Nee, gelukkig nog niet,’ zegt Teun, ‘want ik vind het veel te leuk. Ik ben 
benieuwd wat ik nog meer zal vinden!’ Hij rent vrolijk terug naar de 
schuur.
‘Ik ook,’ zegt Fien terwijl ze hem 
lachend nakijkt. 
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RommelRommel

Teun is hard aan het werk in de schuur. Hij klimt op en neer van de zolder 
naar beneden, met zijn armen vol spullen.
Rosa de koe en Stip de pony staan in hun stal en kijken nieuwsgierig naar 
alle rommel die Teun in de kruiwagen laadt.
‘Hoi, Rosa en Stip,’ zegt Teun, ‘moet je zien welke schatten ik allemaal heb 
gevonden.’
Trots laat hij de dieren een cowboyhoed en een bloemenslinger zien. 
Fien is ondertussen aan het vegen op het erf. De moestuin is helemaal 
ingezaaid. Ze krijgt het er warm van!
‘Zo,’ zegt ze even later tegen Pim. ‘Ik ben klaar, even kijken hoe het met 
Teun is.’
Ze stapt de schuur binnen. 
‘Mhoe!’ roept Rosa. 
Fien kijkt verbaasd opzij. Rosa heeft een bloemenslinger om haar nek. ‘Wat 
heb jij een mooie bloemenslinger om.’ 
‘Hiii!’ Stip steekt zijn hoofd boven de staldeur uit. Hij heeft een 
cowboyhoed op zijn hoofd. Het is een vrolijk gezicht. 
Fien lacht. ‘Hé Stip, ben jij een cowboy?’
‘Mooi hè?’ Teun komt van de ladder af. ‘Dat heb ik allemaal gevonden op 
de schattenzolder.’
In het midden van de stal staat de kruiwagen vol oude rommel. Ernaast ligt 
ook nog een klein bergje met afval.
‘Wow!’ zegt Fien. ‘Wat heb je veel gedaan. Ben je helemaal klaar?’
Teun knikt, terwijl hij nog wat spullen op de kruiwagen legt. ‘Bijna.’
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