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De Heksenkeet

Op een hoge berg staat een oud huis.

De muren staan scheef.

Uit de schoorsteen kringelt groene rook wild de lucht in.

Eén raam heeft de vorm van een spinnenweb.

Muizen schieten door kieren en spleten.

Vleermuizen vliegen rond het dak.

’s Nachts klinkt er schel gelach.

Niemand durft in de buurt te komen.

Ze zeggen dat het er niet pluis is...

Hier wonen vier vriendinnen.

Ze dansen bij volle maan.

Ze brouwen vreemde drankjes.

Ze vliegen op hun bezems door de lucht.

Ze kunnen je betoveren!

Dit zijn de heksen van de Heksenkeet...
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Sybil woont met haar poes Bliks beneden.

Ze houdt erg van koken.

Ze maakt graag sausjes van slakkenslijm.

Of taart met ogen van kikkers.

Sybil is ook een beetje een kluns.

Vaak gaan er dingen mis.

Ze zegt een spreuk verkeerd.

Ze stoot een mooie vaas om.

Of ze knoeit met drankjes...

Als dat maar goed gaat!
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In de kelder woont Luna.

Ze houdt van kleur.

Van frutsels.

Van dingen die klingelen en tingelen.

Ze heeft altijd een zonnebril op.

Haar huisdier is Fladder de vleermuis.

Die heeft ook een zonnebril.

Bij Luna komt altijd alles goed.

Vooral als ze haar beroemde toverthee maakt.

Het recept daarvan is heel geheim!

Niemand mag weten wat er in die thee gaat...
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Stella woont op zolder.

Samen met Troela, haar poedel.

Tussen haar haren woont een spin.

Overal in haar huis zijn spiegels.

Stella kan uren tutten.

Ze heeft heel veel poeders en zalfjes.

Maar ze is een echte heks.

Ze maakt gemene grapjes.

Ze lacht om anderen.

Helemaal niet aardig.
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