
Dit BOEK draag ik OP

aan mijn   FAMILIE

Mark  Zak    Elia    Lily

mijn VRIENDEN

Claudia   Ben

EN

Harige wezens

SID
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Toen ik bij Dirk thuis was, heeft Haan

vast op mijn sweater liggen slapen, 

want hij heeft een halve            -
jas erop achtergelaten!

Normaal gesproken zou het geen probleem zijn,

maar dit is een 

SITUATIE .

Ik weet zeker dat als papa en mama het zien, 

ze dingen gaan zeggen als:

‘Je weet toch dat DELIA  

is voor               ?’

‘Waarom heb je Haan tegen je op laten

springen?’

‘Kun je niet gewoon uit zijn buurt blijven?’

(Dat is onmogelijk.)

6

Oh...

Woef!
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Ik blijf liever uit de buurt van DELIA, want 

chillen met Haan is veel LEUKER.

Ik probeer wat 

eraf te kloppen.

Maar dan herinner ik me een TRUCJE van

mama: PLAKBAND rond je hand wikkelen. 

Ik haal wat plakband en begin 

over mijn sweater te kloppen, 

alsof hij een brave hond is.

Ik gebruik de HALVE rol, maar het 

merendeel van de haren        van

Haan kleeft nog steeds aan de sweater. 

Dus ik geef het op.  Zucht.

Nu liggen OVERAL  

stukjes plakband. 

Net als ik ze wil gaan opruimen DOEMT er weer

een             op in mijn        brein.

Woef!

DI EE
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Ik ga zelf IETS maken.

MIJN EIGEN  

WEZENS...
(Ik ben een kei in hergebruiken.)

Hier is een QUIZ.

Is dit een                  WEZEN…

OF

iemand   die                  wil WEZEN?

Jij mag het zeggen.

(Niet spieken! Het antwoord staat

op de volgende bladzijde…)
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Iemand die

wil WEZEN

(  )

Het is meneer Fullerman met

10

HA! HA!

NIEUW
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IK HEB 
STIJL.
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Ooit geweten dat je ZOVEEL kunt doen 

met wat plakband en             ?

(Ik wel.)

Lang leve de         : ik plak nog wat

op verschillende plekken in huis…

12

HAR
IGE

Ha!Ha!

we
zen

s
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… en daar is mama niet zo blij mee.

Dit is een mooi moment om een andere, 

HEEL dringende zaak af te handelen.

13

Ha!

In de badkamer.

TOM!
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H ier is een LIJST van dingen die ik

NIET wil doen:

(In willekeurige volgorde.)
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