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Beer is knuffel nummer één (vindt Dikkie Dik).
Zoals Beer is er geen één (vindt Dikkie Dik).

Poes Muis is de poes van de buren.
Samen beleven ze veel avonturen.

Vlekje woont verderop, 
op de hoek.
Ze komt heel vaak op bezoek.

Rover is een beetje gek.
En hij heeft altijd reuzentrek.
Rover wil vooral graag weten
of hij ergens wat kan eten.
  

 
Dit is de slome, slome slak. 
Hij doet alles op zijn gemak.

En wie graaft er voor zijn lol?
Ja, heel goed, dat is de mol.

Hoe blaft hond Blaf?
Woef, waf, woef, waf!
Blaf, hou nou toch eens je mond!
Het doet pijn aan onze oren.
We willen je nu NIET meer horen!

Kijk, dit is meneer de Pauw.
Zijn veren zijn geel, groen en blauw.
Mooi, hè?

De kikker springt
– tsjongejongejonge –
hele grote kikkersprongen.
Tsjongejongejonge,
wat maakt die kikker grote sprongen!

Dikkie Dik heeft dikke pech.
De twee vogels vliegen weg.
Ze kwetteren van twie-twie-twie
en maken salto’s een-twee-drie.

Pieperdepiep!
De slimme muis
rent door de tuin 
en door het huis.

Dikkie Dik en zijn vriendjes
Weet jij hoeveel vriendjes Dikkie Dik heeft?
Een...? Twee...? Drie...?
Nee, nóg meer. Dikkie Dik heeft heel veel vriendjes.
Niet alle vriendjes komen in dit boek voor, 
maar heel veel wél. Kijk maar:
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Dikkie Dik is cool

Dikkie Dik is oranje,
zijn strepen en zijn neus zijn rood,

getekend en geschilderd
met penseel en een potlood.

Dikkie Dik woont in een boek,
maar vandaag komt hij op bezoek.

Maar hij is niet alleen:
er lopen heel veel vriendjes om hem heen.

 
Dikkie Dik, die is leuk,
Dikkie Dik, die is cool,

en vriendjes heeft hij een heleboel.
Miauw, miauw!

 
Kijk, daar kruipt een slak, op zijn gemak. 

Onder de grond zit een mol
en die komt soms even uit zijn hol.

Een muis rent door het huis.
En z’n kattenvriendjes heten
Vlekje, Rover en Poes Muis.

Een kikker springt in de lucht.
En de vogels vliegen hoog in de lucht.

Blaf de hond die blaft
en houdt nooit z’n mond.

En kijk, daar komt mevrouw de pauw.
Wauw!

En Dikkie Dik z’n beste vriend,
hoe heet hij ook alweer? 

Dat is Beer!
 

Mijn grootste vriend

Mijn grootste vriend,
dat is een kat.
’t Is Dikkie Dik!

Hij maakt heel veel mee,
dat is me wat!
’t Is Dikkie Dik!

Soms is hij lief,
soms is hij stout.

Soms doet hij iets
en gaat het fout.

Maar altijd komt het goed!

Kijk maar naar Dikkie Dik
z’n lachende snoet!

Miauw!
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Dikkie Dik is een koorddanser
 
Dikkie Dik is op zoek naar Beer.
Beer is niet in de poezenmand, niet bij de etensbakjes,  
niet op de bank, en niet onder de kast. Waar is Beer nou? 
Misschien is hij wel buiten.
Dikkie Dik kijkt uit het raam. Aan de waslijn hangen  
hemden, broeken, sokken en een theedoek. 
Hangt Beer misschien ook aan de waslijn? 
Hé, is dat ’m niet, daar achter die theedoek?

Dikkie Dik zet één voorpoot op het dunne touwtje.  
En dan nog een voorpoot. En dan loopt hij heel voorzichtig, 
pootje voor pootje, over de wiebelende waslijn, tussen de 
wasknijpers door.
Net als hij over een onderbroek wil stappen, waait er een sok 
in zijn gezicht. Dikkie Dik ziet niets meer. Hij struikelt over een 
wasknijper en kan zich nog net vastgrijpen aan de waslijn.
Help! Daar hangt hij. In de onderbroek aan de waslijn. 

Plok, plok!

De twee wasknijpers laten los. Dikkie Dik valt in het gras. 
Gelukkig landt hij op zijn pootjes.
‘Ha ha ha, wat een goede truc!’ roept Rover. ‘Je lijkt wel een 
koorddanser in het circus! Gaan we nu kattenbrokjes eten?’
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De waslijn

Dikkie Dik klimt op de waslijn.
Dat is wel eng, maar ook een beetje fijn.

Hij klimt uit het raam en loopt erop.
Dikkie Dik, val niet op je kop!

Ineens hoort hij geklap.
En iedereen zegt: Dikkie Dik, wat is dat knap!

Je bent een echte acrobaat.
Kijk eens hoe je op die waslijn staat!

Je bent een echte circusartiest.

De lijn hangt vol met sokken en onderbroeken,
en knijpers in de hemdjes en theedoeken. 

Pootje voor pootje loopt hij erop.
Dikkie Dik, val niet op je kop!

O, hij begint te wiebelen.
O, als dat maar goed gaat…

O, hij valt er bijna af.
O, gelukkig, het gaat goed.

‘O kijk,’ roept Vlekje. ‘Poes Muis kan ook een circustruc!’
Poes Muis staat boven op een bal. Is dat niet knap?!
‘Komt dat zien, komt dat zien!’ roept Poes Muis. 
‘Het poezencircus!’
De bal wiebelt een beetje. Poes Muis springt er gauw af.
Alle poezen doen mee met het poezencircus.
‘Kijk eens wat ik kan,’ roept Vlekje. Ze gaat koppeltje-  
duikelen in het gras. Rover kan het ook.
‘De acrobaten van het poezencircus!’ roept Poes Muis.

9
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Wie doet er mee met ons circus?
 
Dikkie Dik en Poes Muis duikelen achter Vlekje en Rover aan.  
Ze rollen door het gras. Steeds sneller en sneller. Rover wordt er 
een beetje duizelig van. Hij probeert op zijn vier poten te gaan 
staan, maar valt steeds om.
De poezen houden meteen op met koppeltjeduikelen.  
‘Voel je je niet lekker, Rover?’ vraagt Poes Muis geschrokken.
‘Ik moet even wat eten,’ zegt Rover.
Hij holt het huis binnen, naar het etensbakje van Dikkie Dik.  
Pas als alle kattenbrokjes op zijn, komt hij weer naar buiten.  
Hij is weer helemaal beter.

‘Olé! Wie doet er mee met de kattenbrokjesdans!’ roept Poes Muis.
Ze gaat op haar achterpoten staan en zwaait met haar staart. ‘Olé!’
‘Wij doen mee! Olé, olé, olé!’ roepen alle poezen.
Ze zwaaien met hun staarten, draaien met hun oren en graaien  
met hun poten in de lucht. ‘Olé, olé, olé! Wie doet met ons mee?’

Het poezencircus 

Welkom in het poezencircus!
De poezen hebben veel plezier.
Welkom in het poezencircus!

We tellen er 1, 2, 3, 4…

De eerste is een clowntje,
dat is Dikkie Dik.

Als hij weer ergens afvalt,
hebben kinderen weer veel schik.

De tweede is Poes Muis.
Zij klimt op een bal. 

Zij gaat een stukje lopen
op dat ronde geval.

De derde dat is Vlekje.
O, gaat ze struikelen?
O nee, o nee, o nee,

ze gaat koppeltjeduikelen!

De vierde dat is Rover.
Rover, grijp je kans!

Hé, wat gaat hij doen?
Hij begint een Spaanse dans.

Olé, en alle katten die doen mee.
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een slome slak
‘Ik wil ook meespelen met het circus,’ zegt de slak.  
‘Maar zo’n wilde poezendans, dát kan ik niet.  
Met dat zware slakkenhuis op mijn rug kan ik  
alleen maar héél langzaam lopen.’
Dikkie Dik geeft de slak voorzichtig een duwtje. 
De slak verdwijnt in zijn slakkenhuis en komt  
even later weer langzaam tevoorschijn.
Dikkie Dik staat er verbaasd naar te kijken.  
Wat een slome slak!
‘Kun je dat huis niet even afdoen?’  
vraagt Dikkie Dik. ‘Dan kunnen we een  
hardloopwedstrijdje doen.’
‘Nee, dat gaat niet,’ zegt de slak.  
‘Dat huis moet ik altijd met me meedragen.  
Maar ik wil wel meedoen aan een  
langzaamloopwedstrijd. Van deze bloem naar de volgende bloem en dan  
weer terug.’
Dikkie Dik maakt heel kleine, langzame stapjes – zó langzaam dat hij bijna 
omvalt. ‘Ooo,’ gaapt Dikkie Dik, ‘wat word ik daar sloom van!’

‘Gewonnen! Ik heb gewonnen!’ roept de slak een hele tijd later.
Dikkie Dik hoort het niet eens meer. Hij is zo sloom geworden van de  
langzaamloopwedstrijd dat hij in slaap is gevallen.

Een slome slak

Kijk daar komt een slak,
met op z’n rug een bak.
Die bak dat is z’n huis.

Die slak is altijd heel snel thuis.

Het is een slome slak.
Die doet alles op zijn gemak.
Hij loopt geen lange meters,

maar kruipt hele kleine millimeters.

Het lijkt wel of hij stilstaat,
of hij helemaal niet vooruitgaat.

Doet hij een langzaamactie?
Of wacht hij op een taxi?

Hij zegt: ‘Gaan jullie maar vast,
want ik ben jullie maar tot last.
Ik loop nou eenmaal langzaam,
maar over een uurtje of 2, 3, 4 

kom ik eraan.’
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