Verhalen Theaterdag:
Verzin zelf een verhaal of kies uit een van de onderstaande verhalen

1. Bang voor een spin
Katrijn is bang voor spinnen.
Kijk… ze loopt over straat en er is niets aan de hand.
Maar kijk nog eens goed. Wie zit daar achter die struik?
Jawel… het is Jan Klaassen met zijn maat.
Jan Klaassen is altijd in voor een grap.
Hij heeft een lange stok.
Vanachter een lopende boom kan hij precies de spin op de juiste plek laten zakken.
Katrijn, die niets vermoedend over straat loopt, schrikt zich een hoetemetoet wanneer ze de spin
voor haar neus ziet.
Ze valt op de grond met haar benen recht omhoog in de lucht.
Gelukkig komt Jan Klaassen snel achter de bosjes vandaan en helpt Katrijn omhoog.

2. De Verhalenkoning
Er was eens een Koning.
Kijk goed… dan zie je hem in zijn kasteel.
Hij zit op zijn troon en staart een beetje voor zich uit.
Waar zal hij toch aan denken….
Weet je wat… we vragen het hem gewoon!
Dag Koning… waar denkt u aan?
“Ach… laat me met rust” zegt de Koning.
Nee, nee…we willen het weten.
“Goed ik zal het jullie vertellen.
Vanavond is het feest… Kijk maar in de zaal hiernaast.
Zien jullie hoe iedereen in rep en roer is?
Kijk hoe de bezem dansend de vloer veegt. Kijk hoe de dweil een koprol maakt.
Zie de plumeau dansen, zie de taart recht gaan staan. Iedereen heeft het naar de zin….
Iedereen heeft zin in het feest. Jawel, iedereen behalve ik!
Ik ben verdrietig…
Waarom? Ik zal het jullie vertellen.
Vanavond zou ik gaan voorlezen uit mijn sprookjesboek. Maar ik… ik ben het boek kwijt.
Niemand weet waar ik het heb verloren… nu ben ik verdrietig… oh wat moet ik huilen… boehoehoe!”
Dan komt de goede boterbloem…
Kijk wat ze in haar handen heeft; jawel het sprookjesboek!
De Koning is blij. Hij roept iedereen bijeen, zegt dat ze in een kring moeten gaan zitten en leest zijn
lievelingssprookje voor uit het sprookjesboek.
Maar een sprookje is natuurlijk geen sprookje als niet iedereen tijdens het luisteren in slaap valt…

3. Onbewoond eiland
Piraat Zeerob komt uit de zee het land op kruipen.
Na een zware zuidwester storm, heeft hij alleen zijn papagaai en zijn hondje nog.
Samen met zijn dieren, zoekt hij een plaatsje onder een boom.
Onder deze boom maakt piraat Zeerob een mooie hut waar hij met zijn dieren kan slapen.
Als de dieren lekker slapen, gaat hij eventjes langs de palmbomen om wat kokosnoten, water en eten
te zoeken.
Als hij genoeg te eten en te drinken heeft gevonden, gaat hij terug naar de hut en maakt eten voor
zichzelf en voor zijn dieren.
Na het eten kruipen de dieren tegen de piraat aan en vallen zij in slaap.
Als ze de volgende ochtend wakker worden, hoort de piraat iets ritselen in de bosjes.
Als hij buiten de hut gaat kijken, ziet hij niets vreemds.
Plots komt er vanuit de bosjes een beer aangelopen.
De piraat gelooft zijn ogen niet en wrijft nog eens goed door zijn ogen.
Jawel, het is echt een beer die een kaart aan de piraat geeft.
De piraat bekijkt de kaart en begint hard te lachen.
Op de kaart staat een route naar de schatkist van de verdwenen Jo.
Jo was de beste zeerover aller tijden.
In zijn schatkist zit de grootste schat die je maar kan bedenken.
Hij heeft hem verstopt onder de apenboom.
Piraat Zeerob heeft de kaart… nu gaat hij samen met de papagaai en hond op weg naar de
apenboom.
Onderweg komen ze allemaal verschillende dieren tegen.
De beer die eerder al de kaart aan de piraat heeft gegeven, verschillende aapjes en hoorden ze dat
nou goed? Was dat een brul van een leeuw?!
Eenmaal bij de apenboom begint het avontuur…
De apen springen van links naar rechts en van boven naar beneden.
Ze zingen zelfs een apenlied:
hoeka hoeka takketak….wij zijn de beste apen
hoeka hoeka takketak….wij dansen in het rond
hoeka hoeka takketak….wij zijn de beste apen
hoeka hoeka takketak….wij maken het echt steeds te bont
De piraat en zijn dieren keken eerst van een afstandje toe hoe de apen aan het dansen en zingen
waren.
Toen ze het even geoefend hadden met z’n drieën gingen ze er op af.
De apen schrokken omdat ze nog nooit een piraat, hond en papegaai hadden gezien.
Ze wilden eerst niets van de drie weten tot dat de piraat en zijn dieren begonnen te dansen en te
zingen.
De apen hadden nooit verwacht dat piraat Zeerob mee zou dansen.
Ze dansten samen de hele dag door.
De apen waren blij en gaven de piraat de schat.

4. Jan Klaassen en de Drakenkoning
De Drakenkoning en Drakenkoningin zitten aan tafel.
Ze praten over het feest wat zij willen organiseren voor het aankomende weekend.
De Drakenkoningin vindt dat de kok een speciale maaltijd moet maken voor de gasten die komen.
De Drakenkoning is het daar mee eens en gaat naar de kok.
Als de Drakenkoning bij de kok in de keuken komt en aan de kok vraagt of hij de maaltijd wil bereiden
voor de gasten zegt de kok: “Drakenkoning ik wil het wel, maar ik kan het niet”.
De Drakenkoning vraagt aan de kok waarom niet.
De kok antwoordt: “Iemand heeft mijn speciale kokslepel gestolen uit de keuken. Zonder deze lepel
kan ik niet lekker koken!”
De kok draait zich om en begint zachtjes te huilen.
De Drakenkoning zegt: “Maak je geen zorgen, ik bel Jan Klaassen!”
Tringggg Tringggg Tringggg. Katrijn neemt de telefoon op.
“Hallo met Katrijn, met wie spreek ik?”
“Hallo Katrijn, je spreekt met de Drakenkoning”
“Hallo Drakenkoning, wat kan ik voor u doen?”
De Drakenkoning antwoordt: “Onze kok wil graag een maaltijd bereiden voor het aankomende
weekend maar zijn speciale kokslepel is gestolen. Wil jij aan Jan Klaassen vragen om zo snel mogelijk
naar ons toe te komen om ons te helpen?”
“Maar natuurlijk Drakenkoning, ik stuur Jan Klaassen gelijk uw kant op!” zegt Katrijn.
Katrijn: “Jannnn! Waar ben je? De Drakenkoning heeft je hulp nodig!”
Jan Klaassen komt direct tevoorschijn.
“Waar heb jij nou weer gezeten?” vraagt Katrijn.
“Ik was in de schuur aan het spelen met mijn muizenvriendjes.” zegt Jan Klaassen.
Katrijn is bang voor muizen: “Ow bah! Die schuur, daar kom ik echt niet meer!”
“Maar Katrijn, wat is er aan de hand? Waarom moest ik komen?”
Katrijn legt aan Jan Klaassen uit wat er aan de hand is, over de speciale kokslepel en over het grote
feest van dit weekend.
Jan Klaassen gaat direct op pad naar het Drakenpaleis.
De Drakenkoning ziet Jan Klaassen al aankomen en opent gelijk al de deur.
“Hallo Jan Klaassen, wat fijn dat je zo snel kon komen. Kijk maar, de kok is erg verdrietig dat zijn
speciale kokslepel weg is.” De kok begint weer zachtjes te huilen.
Jan Klaassen zegt: “Maak je geen zorgen kokkie, ik ga ervoor zorgen dat jouw kokslepel terugkomt.”
Jan Klaassen start zijn onderzoek in de keuken en vindt een veer.
“Hmmmm wat vreemd”, denkt hij. “deze veer lijkt heel veel op de veren van de vreemde vogel. Laat
ik maar even in zijn nest gaan kijken of ik daar iets kan vinden….” Jan Klaassen loopt naar het nest.
“Jongens en meisjes, ik heb de speciale kokslepel gevonden! Hij ligt in het nest van de vreemde vogel.
Ik neem de speciale kokslepel gelijk mee en breng hem terug naar de kok van de Drakenkoning.”
Bij het Drakenpaleis geeft Jan Klaassen de speciale kokslepel terug aan de kok.
De kok is heel erg blij dat hij zijn speciale kokslepel weer terug heeft en begint gelijk met het maken
van het feestmaal. Nu kan het feest gewoon doorgaan!
De Drakenkoning loopt met Jan Klaassen mee naar de voordeur en bedankt hem.
“Zo zo,” zegt Jan Klaassen, “gauw weer naar Katrijntje, want zij heeft pannenkoeken gebakken!
Dat is mijn lievelingseten! Tot de volgende keer Drakenkoning, joeptoediedoei!”

5. Jan Klaassen en de verdwenen prinses
Jan Klaassen en Katrijn liggen lekker te slapen. Het is half 9 in ochtend.
De telefoon op het nachtkastje gaat. Tringggg tringggg tringggg.
Jan Klaassen wordt er wakker van en neemt de telefoon op.
“Hallo met Jan Klaassen, met wie spreek ik?”
“Oh Jan Klaassen wat ben ik blij dat je op neemt, je spreekt met de Koning.”
“Hallo Koning, waarom belt u?” vraagt Jan Klaassen.
“Nou Jan Klaassen, de Prinses is vanochtend niet terug gekomen naar huis. Zij ging even naar de
supermarkt en zou daarna gelijk weer terug naar huis komen.”
“Koning, heeft u al geprobeerd om de Prinses te bellen of te appen?”
Maar de koning heeft alles al geprobeerd.
Jan Klaassen kleedt zich snel aan, kamt zijn haren, poetst zijn tanden en gaat naar de Koning.
Ding Dong - Ding Dong. Jan Klaassen belt aan bij het kasteel van de Koning.
De Koning opent de poort en laat Jan Klaassen naar binnen.
“Koning, maakt u zich geen zorgen. Ik ga op onderzoek uit.”
Is de Prinses hier links? Is de Prinses hier rechts? Oh misschien onder deze struik of in die boom.
Jan Klaassen gaat naar binnen bij de supermarkt en vraagt of iemand de Prinses heeft gezien.
De kassamedewerkster zegt dat de Prinses vanochtend in de winkel was en ook weer weg is gegaan.
“Weet je ook waar de Prinses naar toe is gegaan?” vraagt Jan Klaassen aan de kassamedewerkster.
“Ik hoorde haar zeggen dat ze heel eventjes de stad in ging voor nieuwe hakjes, en een jurkje”.
Jan Klaassen bedankt de kassamedewerkster. “Ik denk dat ik weet waar ik moet zoeken…”
Jan Klaassen gaat snel naar het winkelcentrum. En jawel… in de eerste schoenenwinkel die Jan
Klaassen binnenloopt, zit de prinses nieuwe hakjes te passen.
Jan Klaassen loopt naar de prinses en spreekt haar aan.
“Goedemiddag prinses lekker aan het shoppen?”
De prinses antwoordt: “Hallo Jan Klaassen, ja hoor. Wat vind je van deze schoenen?”
Jan Klaassen antwoordt: “Uw vader is erg bezorgd omdat hij u niet kan bereiken.
“Oh nee toch!” zegt de Prinses, “dan staat het geluid om mijn mobiel zeker uit.”
Ze controleert haar telefoon en inderdaad: het geluid staat uit. Ze heeft de telefoon niet gehoord.
De prinses rekent snel twee paar schoenen af bij de kassa en gaat met Jan Klaassen naar het kasteel.
Als ze aankomen bij het kasteel, opent de Prinses de deur en de Koning komt direct naar haar toe.
“Poppedijntje, waar ben je zo lang geweest?” vraagt de koning bezorgd.
De Prinses antwoordt: “Ik wilde heel even de stad in en ben de tijd vergeten. Sorry papa!”
De Koning is blij dat de Prinses veilig thuis is.
Jan Klaassen groet de Koning en gaat weer naar huis. Katrijn zal nu inmiddels wel wakker zijn!

