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Het begint met een knal,……
En dan zijn er sterretjes,….

In Paddendorp Het Hoefijzer, staan alle huisjes naar elkaar toe. Zo kan iedereen naar elkaar zwaaien. En je 
raadt het al: de huisjes staan in de vorm van een hoefijzer. Het kan niet anders, of dit brengt geluk!

Daar staat ze: Vura Cultura, het paddenmeisje. Iedereen noemt haar Vuurtje. 
Ze staat midden in de open ruimte van het Paddendorp. Ze draait een rondje op de punt van haar glitter 
Nikes. Haar roze zelfgemaakte jurk zwiert mee.  
Vuurtje is kunstenaar en heeft een goed oog voor details. Kunst maakt de wereld toch veel mooier? En het 
is ook een manier om slimme vragen te stellen. 
Het gaat er maar om, hoe je alles bekijkt.
Vuurtje zwaait hard naar alle tien de huisjes om haar heen. Ze begroet één voor één haar paddenvrienden 
die er wonen.

“Hoi hoi Jet Retteketet!
Ben je aan het repeteren met de ‘Ben Je Betoeterd’ band in je muziekstudio?
Hoi hoi Lange Link!
Bezig aan een boek van 1000 bladzijdes?
Hallo Appke de Gamepad!
Maak je nieuwe games of zit je lekker zelf te gamen in de Game Room?
Ben je vandaag wel al even buiten geweest?”

Vuurtje is zo nog wel even bezig. De vuurwerk knal die je zonet hoorde, was een soort special effect. Als 
begin van de film die NU op dit moment gemaakt wordt.
Wauw! Dat gaat wat worden.

“Tech en Niek, filmen jullie alle huisjes ook in close up?” roept Vuurtje.
“Zo kunnen de kinderen goed zien wie waar woont.
Fantasisi woont in dat gekke droomhuisje, maar we hebben al een tijdje niks meer gehoord. Zoomen jullie 
daar even op in?” 

Tech en Niek zijn de enige tweeling in het dorp. Tech is het meisje, en Niek is de jongenspad. Ze lijken erg 
op elkaar, dit vinden ze zelf super grappig.
Vooral als ze allebei hun laboratorium jas aan hebben en een veiligheidsbril op. Dan zien ze er precies het-
zelfde uit. 
Tech en Niek zijn meestal bezig met rare proefjes doen. In hun werkplaats of zomaar midden in een veld. 
Dan blazen ze soms dingen op, want ze zijn erg into ontploffingen. Ook doen ze proefjes met eten, daar 
zijn ze dol op. Vooral natuurlijk als het mis gaat.
Maar vandaag zijn ze filmers. 
De vuurwerk knal aan het begin van de film was hun idee. Ze moeten van Vuurtje een film maken over het 
Paddendorp. Ze weten alleen niet zo goed hoe dat moet.
Nouja, ze doen hun best.
Tech houdt de camera stevig vast. Niek draagt de microfoon, en heeft een koptelefoon op. Hij luistert of 
het gras geluid maakt. 

“Er brandt een blauw lampje.
 Maar ik weet niet of de camera het echt doet,” zegt Tech. 



“Niet zo met die camera schudden,” zegt Vuurtje.  
“Snel, zoom in op haar neusgaten!” roept Niek.
“Ik wil een mooie film, niets met vieze snot beelden!” roept Vuurtje. 

Tech en Niek hebben alweer de slappe lach. Soms zijn ze echt irritant!
Tech kijkt het stukje film terug op het schermpje. De neusgaten van Vuurtje lijken net een lange, donkere 
tunnel. 
Vuurtje schudt haar hoofd. Zo gaat het nu al de hele ochtend. Tech en Niek willen alleen rare dingen fil-
men. Eerst waren ze een uur bij Rari Safari, de Natuurpad. 
Zij heeft een mierenhoop in haar huis. Tech en Niek hadden een Smiley van suiker gemaakt op de grond. 
Toen de mieren de suiker gingen eten, ging de Smiley van wit naar zwart. Daarna wilden ze weer iets an-
ders filmen. Blijven mieren drijven als je ze op een rijstkorrel zet, in een rivier van cola?
Snel, inzoomen!

“Snappen jullie dan echt niet dat we een goede film nodig hebben?” vraagt Vuurtje.
“Serieus, we wonen in een heel bijzonder Paddendorp!
Elk huisje hier is een soort clubhuis voor talenten. 
Dat is belangerijk voor kinderen om te weten. 
Dat ze hier naartoe kunnen om hun talenten nog groter te maken!” zegt ze trots.

Maar Tech en Niek luisteren al niet meer. Niek wil het geluid van de wind vangen. Hij rent tussen alle huis-
jes door, met de microfoon boven zijn hoofd. En Tech is in een boom geklommen. Daar filmt ze de wolken 
van dichtbij. 

“Ik vroeg me net af waaruit wolken bestaan?
En of je die een kleur kan geven?” roept Tech naar beneden.
“Ken je die speciale verf voor eten? 
Daarmee kan je taartjes groen of rood maken. 
Kun je dat ook met wolken doen?” 
“Nouja jeetje zeg,….” zucht Vuurtje vanaf de grond.

Er zit iets raars met felle kleuren in het topje van de boom. Geel met zwarte spikkels, dat kan er maar een-
tje zijn. Rari Safari! 

“Pak de camera van Tech, en kom snel naar beneden!” roept Vuurtje.

Het geel met zwarte paddenmeisje Rari Safari, klimt langzaam naar beneden. Ze draagt de camera onder 
de ene arm, en de Bosatlas onder de andere. 

“Ik zat echt uren in het topje van die boom op de uitkijk.
Maar er gebeurde gewoon he-le-maal niks,” klaagt Rari Safari als ze beneden is. 

Ze doet haar verrekijker af. Daar had ze grote plannen mee.
Helaas.

“De zee-arend uit Hongarije zou overvliegen, maar die kwam niet,” zegt ze verdrietig.
“En gister zocht ik versteende snotjes van de Hypo T. Rannius. 
Maar niks hoor!” 

Rari Safari is vaak op expeditie, vandaar de Bosatlas. Want je weet maar nooit. Je moet toch kunnen op-
zoeken waar je bent, of niet? 



Rari Safari is soms een beetje ouderwets. Dat komt door de natuur, daar houdt ze erg van. De natuur is 
eigenlijk ook best ouderwets, want het is altijd hetzelfde. Dat komt omdat het al perfect is van zichzelf! Er 
hoeft niks nieuws bij.
Het is alleen lastig om Echte Natuur te vinden. In Nederland dan. Gelukkig is er altijd nog de kinderboerde-
rij. 
“Pfffft,…….” zou Rari Safari hierop zeggen. 
Alsof dat net zo leuk is als de Braziliaanse jungle? Echt wel niet!

“Rari Safari, wil jij mijn nieuwe filmer worden? 
Er moet een film komen over ons Paddendorp,” zegt Vuurtje.
“Nou, ik ben niet zo goed met techniek, ik ben meer van de natuur,” zegt Rari Safari. “Daarom wonen er 
zoveel beestjes in mijn huis. 
Ik zeg altijd maar: 
‘Als de natuur niet naar jou komen kan. 
Haal de natuur bij je in huis, dan.’ ”
“Dat rijmt niet echt lekker,” zegt Vuurtje.
“Ja, weet ik, ik moet iets anders verzinnen,” geeft Rari Safari toe.
“Ik ben ook niet zo goed met taal, of met filmen.
Behalve als er net een Poema voorbij zou rennen.
Die zou ik meteen willen volgen met de camera!”
“Geeft niet, Tech en Niek konden er ook niet zoveel van. 
Daarom ga ik het nu met jou proberen!” zegt Vuurtje blij.

Het gaat goed komen. Misschien dat de film toch nog gaat lukken? 
Vuurtje haalt diep adem.

“Inzoomen op de huisjes!  
Hoi hoi Actiepad Een Twee Dries, bij jou binnen wordt zeker flink gesport?
Ik zie de beslagen ramen, dat is van het kinderzweet!
Tadaa Dirk, ons theater-dier, ben je thuis?
Sta je op het podium in je woonkamer?
Hoi hoi Kaatje Knus!
Wie zitten daar bij jou rond de keukentafel met een grote pot thee?”

Maar Rari Safari zag net de Hongaarse zee-arend overvliegen. 
Die was een paar uurtjes te laat. Dus daar rent ze, de zee-arend achterna.  

Vuurtje zucht diep. Wat is het lastig om met haar vrienden een film te maken! 
Hoe moet iedereen nu weten wat ze hier doen in het Paddendorp?
Er is een muziekstudio om muziek te maken. 
Daar kan je leren componeren, of je kan er jammen.
Er is een huisje om verhalen in te schrijven. 
Er is een Game Room waar je games kan maken. 
En er is een huisje waar kinderen kunnen dromen.
Al dit soort zaken zijn toch SUPER belangerijk? Maar de film schiet niet op.
De moed zakt Vuurtje in de glitter schoenen. Ze zakt door haar groene spillebeentjes. Zo blijft ze een tijdje 
op het gras liggen.

“Wat doe jij nou?” vraagt Kaatje Knus.
“Ik zag je liggen vanuit mijn huisje, en dacht: die is de kluts kwijt! 
Kan ik je helpen, want je ziet er niet zo happy uit. 



Wat kan ik doen?” 

Vuurtje kijkt omhoog. Kaatje’s mooie, lichtblauwe paddenhoofd staat bezorgd. 
Ach die lieve Kaatje!  Ze draagt een gebreide sjaal met alle kleuren van de regenboog. Die slaat ze om 
Vuurtje heen. Daarna ploft ze naast haar neer in het gras. Ze heeft haar groene trui aan en een rood muts-
je op.  

“Effe denken, waar kan ik je vrolijk mee maken?” vraagt Kaatje.
“Zullen we kijken of Jet Retteketet thuis is? 
En dan meedoen met een jam-sessie?”  
“We moeten eerst de camera terug vinden,” zegt Vuurtje.
“De film over ons dorp moet af, er is nog bijna niks gefilmd. 
Rari Safari zit met de camera ergens in een veld.
Een uitgeputte trekvogel te filmen of zo. 
En Niek is er trouwens ook met de microfoon vandoor. 
Hij neemt het geluid van de wind op, geloof ik.”

Kaatje Knus moet lachen. Het verbaast haar allemaal niks. 
Haar vrienden zijn zo lekker zichzelf! Zelf vindt ze alles ok. Zolang iedereen bij elkaar is maakt het haar 
niet zoveel uit. Nouja, zolang iedereen maar happy is! 
Opeens klinkt er het geluid van een stofzuiger. 
Er komt een dikke blauwe pad op een motor aan. Hij draagt een witte sportbroek en een t’shirt met rode 
stippen. Achterop de motor is de stofzuiger gebouwd. Dat zal Lange Link zijn.

“Praat verder, ik heb letters nodig!” schreeuwt Lange Link boven het lawaai uit. 
“Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,” zegt Vuurtje snel.
“Zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba!” roept Kaatje het alfabet achterstevoren.
“Meerrrrr, meerrr!” schreeuwt Lange Link.

Er zitten grote rode ballonnen op de zijkant van zijn motor. De ballonnen zwellen op want Lange Link 
zuigt met de stofzuiger de letters van Kaatje en Vuurtje op. 
Hij moet snel zijn. Anders lossen de letters op in het luchtruim.

“Nou en toen zei ik, en toen zei jij, en toen en toen en toen,” zegt Vuurtje.
“Ja, nee, nou nou, poe poe,… maar ik weet even niks te zeggen!” roept Kaatje.
“Jaaaaaa, genoeg!” roept Lange Link.

Hij zet de stofzuiger uit en stapt af. Het is nu gelukkig weer stil. 
Opeens rent Niek met de microfoon boven zijn hoofd voorbij. Maar als hij bij de andere padden aankomt, 
rent hij heel hard verder.

“En weg is de microfoon weer, net als onze camera,” zegt Vuurtje kwaad.
“Ik maak geen beelden of geluiden, maar ik kan met letters wel een verhaal voor jullie maken,” roept Lan-
ge Link.
“Een verhaal van woorden roept een hele wereld op. 
Daar heb je geen camera of microfoon voor nodig, en zelfs geen film!”

Vuurtje kijkt nog steeds niet blij. Het klinkt best saai, eerlijk gezegd. 
Maar Lange Link heeft de hele ochtend letters opgezogen. Er zit genoeg in de ballonnen. Normaal zou hij 
de letters opeten. Daarom is hij ook zo dikkig, van de lettersoep. Er zitten teveel letters vast in zijn dar-
men. 



Kan hij zo vanuit het niets, een verhaal schrijven? Ter plekke? 
Eens even denken, hoe zal hij beginnen?
Het begint met een knal,……..
En dan zijn er sterretjes,……
Daar komt Niek weer aanrennen. Nu ploft hij wel naast Kaatje en Vuurtje neer. 

“Als ik met de microfoon op mijn borst ren, dan hoor je mijn hart!” hijgt hij.
Dat is een goed ritme als soundtrack van onze film!
Kaboem, kaboem: dat maakt het extra spannend.”
“Wat een goed idee, dat moet Jet Retteketet horen!” roept Kaatje.

Kijk, daar hopsen ze, Kaatje, Vuurtje en Niek, in een sliert. Ze laten Lange Link achter. Die zit diep in ge-
dachten. Ja, zo doen schrijvers dat meestal.

Bij het huisje van Jet Retteketet is het druk. 
Een Twee Dries, de Actiepad, springt met een groepje kinderen om de muziekstudio heen. BOEM BOEM 
BOEM! Klinkt de housebeat. Dries kan niet goed stilzitten. Iedereen springt met hem mee op en neer! 
Dries draagt een gekleurde judo-band en een voetbal shirt. Hij heeft een hanekam en meerdere vingers en 
tenen. Wat een wervelwind!
Dat komt vast van de spinazie, dat eet hij vaak. In een spinazie kroketje, of in de spaghetti. Of gewoon zo, 
verse spinazie blaadjes uit het handje.
Mmmm,…….lekker eten is belangerijk als je veel beweegt!

“YO!” roept Dries uit.
“Ik word al moe als ik naar jullie kijk,” lacht Vuurtje.
“Hee, film ons effe als we een flashmob doen,” zegt Dries.
“Eerst doen we niks rondom het huis van Jet.
En dan opeens beginnen we te dansen als groep!
En dan net zo plotseling houden we weer op.
En doen we net alsof er niks gebeurd is, waar is de camera?”

Kaatje legt uit dat de camera weg is. 
Samen met Rari Safari. En de Hongaarse zee-arend. 

“Kunnen jullie Rari Safari inhalen en de camera terugbrengen?” vraagt ze.
“Goeie sport activiteit!” zegt Dries.
“Welke kant ging die ouwe trekvogel op?” vraagt hij en strijkt zijn voetbal shirt glad.

Een Twee Dries en de groep kinderen rennen pijlsnel het dorp uit. Ondertussen springen ze op rotsblokken 
en kleine muurtjes. Kaatje en Vuurtje kijken hen na en bellen dan aan bij de muziekstudio.
Als Jet de deur opendoet, moet Vuurtje even slikken. Oef, ze was het even vergeten!
Jet heeft 1 grote Reuzentand. Dat is pas sinds kort. De ‘1 grote Reuzentand’ hangt over zijn lip. Dat is zijn 
nieuwe image. Ook daar moet je aan denken tegenwoordig, als muzikant. 
Jet moet zelf ook nog wennen aan zijn nieuwe Tand. 

“Ha, wafff kan ik voor jullie doen?” slispelt hij.
“Wil jij helpen met onze soundtrack?” vraagt Kaatje meteen.
“Niek hier heeft zijn snelle hartslag opgenomen.
Kun jij daar iets mee, want we maken een film over ons Paddendorp!” 
“Kom binnen, ik ppprek mijn Grofe Nooff shirfff aan, dafff helpff.”



“Wat?” vraagt Vuurtje.
“Hij trekt zijn Grote Noot shirt aan, dat helpt,” zegt Niek.

Jet Retteketet trekt een groot rood t’shirt aan. Daarop staat 1 Grote Zwarte Noot. 
Dat past bij zijn tomaatrode lichaam waarop zwarte noten staan, en bij zijn Tand. 
Kaatje gaat even naar de keuken om limonade te pakken. En iets lekkers.
Niek laat zijn hartslag horen via de koptelefoon. Jet doet het ritme na op een jembé. 
Al gauw staat alles op z’n kop!
Kaatje en Vuurtje dansen midden in de woonkamer. Niek wil een borrelnootje laten ontploffen in een 
glaasje cola. Het nootje zinkt gewoon want het is geen Mentos! Hahaha!
Stoelen vallen om. Planten vallen uit hun pot. De discobol aan het plafond komt naar beneden. Wat een 
wild feest!
Totdat,………….
…………
…..,
Er luid op de deur wordt gebonst,….
Er klinkt wolve-gehuil,…

“WOEHOEEEE!
WOEHOEEE!”

Jet rent naar de voordeur. Wat is er buiten aan de hand? 
Er staat een grote pad met een reuze bontjas aan. Hij heeft een wolve-haar pruik op met drolle-haren. En 
hij heeft roze lippenstift op, ook al heeft hij een baard. In de baard zitten glitters!
De grote vreemde pad wankelt, en grijpt zich vast aan de rand van de deur. Hoe kan dat nou? Jet kijkt naar 
beneden. Hij ziet roze schoenen op wieltjes. Daarom is de pad zo groot! Hij staat alleen niet zo stevig op 
de wieltjes.

“WOEHOEEEEE!” doet de wolve-pad weer.
“Ffadaa Dirk, jij bent heff!” zegt Jet.
“Er rijfff hier niemanff anders op wielfjes ronfff.”
“WOEHEEEE!” huilt de wolve-pad weer.
“Ja je blijfff zeker weer in je rol?” slispelt Jet verder.
“Zal ik even een lampje halen?
Je wilff fffoch alfijff zo graag in de spofflighffs sfaan?”
“Man, waarom is hier feest en ben ik niet uitgenodigd?
Ik sla dit huis kort en klein!” zegt de wolve-pad met een donkere stem.
“Nou nou, zo dramaffisch hoefff nou ook weer nief hè?” zegt Jet.

Kaatje en Vuurtje staan intussen achter hem.
Ze zijn nieuwsgierig naar wie er zo luid op de deur bonsde.

“Ha Tadaa Dirk, ons theater-dier, wat heb jij nou weer aan?” plaagt Vuurtje.
“Ik ben de Wolfman en ik breng U het Onheil, tadaaaa!!!
Het is zeven jaar Pech en Regen als je de Wolfman vergeet!
WOEHEEE, ZEVEN JAAR PECH EN REGEN!” buldert de wolve-pad weer.
“Kom nou maar binnen, dan krijg je een glaasje limonade meff een riefje,” zegt Jet.
“Ik lust geen limonade! 
Ik drink alleen maar BLOED!” roept de wolve-pad weer.



Kaatje en Vuurtje giechelen. Hij meent het toch niet serieus? 
Tadaa Dirk is de Theaterpad van het dorp. Hij valt nooit uit zijn rol. Dat is heel knap.
Het is alleen ook wel een beetje vermoeiend. En ja, soms ook irritant!

“Nondeju,” zegt de wolve-pad.
“Oh sorry, ik mag niet zoveel vloeken potdorie!
Nee, maar echt, effe serieus, ja hoor.
Zeg, schatjes, waarom is deze man niet uitgenodigd?
Daar klopt toch he-le-maal niks van?
Geen feestje compleet zonder mijn scheetjes bij de vleet?
Potverdriedubbeltjessss, oh nou, dan ga ik maar hè?
Tsssss!” 

Tadaa Dirk maakt een draai op zijn wieltjes. 
Is hij echt beledigd? Hij heeft zijn ogen dicht en legt een hand op zijn voorhoofd. Wat kijkt hij moeilijk! Ka-
tje enVuurtje kijken nieuwsgierig toe. Is Tadaa Dirk nou echt boos? Opeens begint hij te huilen.

“Woehoe, ik ben ook altijd maar alleen!” snift hij.
“Jullie denken, die Dirk: altijd maar glamour, altijd maar al die aandacht!
Maar het leven van een theater artiest en acteur, is hard.
En eenzaam, woehoe!
Ik word gewoon helemaal niet GEZIEN.
Ben ik soms onzichtbaar?
Iedereen is altijd zo druk met zichzelf, of met de kinderen in de clubs.
Maar ik, heeft ook maar iemand het druk met MIJ?
Ik sta alleen maar op het podium, omdat mijn bed op het podium staat.
In mijn woonkamer.
Ik trek er elke avond de gordijnen op dicht.
Maar denk maar niet dat ik een rol te spelen krijg!”
  
Vuurtje en Kaatje kijken elkaar nu ongerust aan. Is het echt zo erg? Goh, dat wisten ze helemaal niet. Wat 
verdrietig! Hoe kan er een pad in het dorp zo eenzaam zijn? En niemand die daar dan van wist?

“Tadaa Dirk, je krijgt een hoofdrol in onze film,” zegt Vuurtje.
“Als jij het presenteert, dan wordt het misschien nog eens wat!
We moeten alleen wachten totdat de camera terug is.
Maar daar wordt aan gewerkt!” zegt ze snel.
 
Ze gaan naar binnen en alles is weer rustig. 
Niek en Tadaa Dirk gaan samen in een hoekje zitten.
 
“Goeie act,” zegt Niek tegen Tadaa Dirk.
“Ja vond je?” vraagt Tadaa Dirk.
“Ja, ik was er bijna ingetrapt toen je zo zielig begon te doen.
Kan je echt op commando huilen?
Dat is knap hoor,” zegt Niek.
“Nou, ik heb er dan ook lang op geoefend.
Het was gelukkig een workshop in mijn theaterclub.
Met 6 kinderen hebben we 4 weken zitten oefenen met huilen.
Na afloop konden we het allemaal!



Toen gingen we voor de lol groeps-huilen en zo.
En dan allemaal verkleed, met heel veel make-up.
We zagen er niet uit, nondeju!” lacht Tadaa Dirk.
“Ga je nu de film over ons Paddendorp presenteren?” vraagt Niek.
“Of course, als acteur moet je alles uit de kast trekken.
Ik bedoel, om in een film of theaterstuk te komen,” zegt Tadaa Dirk.
“Waar is trouwens jouw zus?
Jullie zijn toch altijd met z’n tweeën?” vraagt hij opeens verbaasd.
“NEEEE, helemaal vergeten!
Tech!” roept Niek.
 
Niek stormt meteen naar buiten. 
Vuurtje en Kaatje rennen er achteraan. Dan komt Jet, met de microfoon van Niek want je weet maar 
nooit. Daarachter schaatst Tadaa Dirk op zijn wieltjes. Die wil nooit niks missen. Iedereen rent naar de 
boom midden op het open veldje.
Van de andere kant komen de actie kinderen en Dries aangerend. Hij heeft de camera van Rari Safari in de 
hand!
Lange Link zit nog steeds onder de boom. Hij schrijft stug door en kijkt niet eens op.
Iedereen staat nu stil bij de boom. Ze kijken allemaal omhoog. Waar is Tech?
Een Twee Dries filmt. 
Hoog in de boom hangt een groot schip. Het schip wiebelt. 
Een klein paars wezen kijkt over de rand. Het knabbelt op een gele bloem. Het wezen heeft kleine dui-
vels-oren en lila engelenhaar. Ook draagt het een blauw roze tuinbroek. De gele bloem waarop het wezen 
knabbelt verandert in goudstof. 
De goudstof waait weg in de wind, maar vormt zich weer in de lucht! 
De vorm wordt langzaam herkenbaar.
Het is een eenhoorn!

“Fantasisi!” roept Vuurtje tegen het paarse wezen.
“Fijn dat je weer terug bent!
“We waren je een tijdje kwijt.”
“Ik was in Hongarije!” roept Fantasisi met een hoog stemmetje.
“Het was nodig voor mijn aardse leven om weer even op reis te zijn.
Dit keer moest ik ervaren hoe het is om een Hongaarse zee-arend te zijn.
Dat weet ik dan nu, het vliegen was fantastisch!
Het eten minder,” giechelt ze.

Alle padden en kinderen onder bij de boom lachen mee. 
Bij Fantasisi is echt alles mogelijk. Het paarse wezen strooit nog wat goudstof naar beneden. Dries zoomt 
in op haar kleine duivels-oren.

“Waar is Tech?” roept Niek naar boven.
“Oh, die zit hier onder in de kajuit de boel af te breken!” grapt Fantasisi.

En ja hoor, het is nog waar ook. 
Er klinkt opeens een luid gekraak. Het schip breekt in tweeën. 
Als een ei dat breekt op de rand van een kommetje. Opeens komt Tech tevoorschijn uit het schip. Ze dui-
kelt samen met Fantasisi naar beneden uit de boom. 
Fantasisi vliegt weg tijdens het vallen. Je ziet het nog net weer van vorm wisselen. En hopla, weg vliegt het 
wezentje, dit keer de zon tegemoet.



Tech landt helaas hard op haar kont.
Auw!
Een Twee Dries blijft filmen. De stunts in deze film zijn te gek! Ze zijn net echt!
Tadaa Dirk ziet zijn kans als presentator, en grijpt die meteen.

“En wie hebben we hier in onze show!?
Jawel hoor, dames en heren, het is onze lieftallige Tech!
Tech met Pech, hahaha!
Zo Tech, stel jij jezelf maar eens snel voor aan ons knappe publiek.
Kan de camera er even bij komen?
Jongedame, hoe oud ben je en waar kom je vandaan?
En vertel onze kijkers vooral waar we ons bevinden.
Want dit is een heel bijzonder dorp!” roept Tadaa Dirk.
 
Vuurtje en Kaatje ploffen neer in het gras. Ze kijken naar het interview van Tadaa Dirk met Tech. Die 
presenteert alsof zijn leven ervan afhangt. Een Twee Dries filmt. Ook zien ze Jet er met de microfoon bij 
staan.  

“Het komt wel goed met deze film,” zegt Kaatje.
“Dank je Kaat, voor al je steun, want het was best lastig.
Ik dacht dat ik een hartaanval zou krijgen van de stress.
Maar alles lijkt vanzelf goed te komen.
Ik laat iedereen nu gewoon zijn gang gaan!” zegt Vuurtje opgelucht.
“Eind goed, al goed,” zegt Kaatje.
“Hola, wie komt daar nou naar buiten gekropen?”

Ze kijken beiden naar het huisje van Appke, de Game pad. Hij komt net naar buiten gerold. Appke heeft 
een bleek geel gezicht en een licht paars lichaam. Dit alles is al weken niet buiten geweest. 
Hij rekt zich uit en knippert tegen het zonlicht. Dan sjort hij aan de grote rugzak die op zijn rug zit. Daarin 
zit een supergrote batterij. Appke zit niet graag zonder stroom.  
 
“Appke!” roepen Vuurtje en Kaatje tegelijk uit.
“00011201020,” moppert Appke.
“Is het weer zover?” vraagt Vuurtje.
“100101010,” zegt Appke.
“Je hebt te lang achter de computer gezeten.
Daar ga je raar van doen,” zegt Kaatje weer.
“En heb je wel wat gezonds gegeten de laatste tijd?
Moeten we samen naar de groenteboer?
Ik wed dat je alleen maar worstjes en puree en M&M’s gegeten hebt.”

Vuurtje lacht, Kaatje heeft een ‘nieuw project’ gevonden! Nu kan ze Appke gaan helpen. Zullen ze hem 
vertellen dat hij alles gemist heeft? Dan gaat er een lichtje branden bij Vuurtje.

“Zeg Appke, je hebt een heleboel gemist.
Als ik je erover zou vertellen zou je niet luisteren.
Maar als je alles op een scherm kan lezen?” vraagt ze.
“Zitten er ook plaatjes bij?” gaapt Appke.
“Het begint met wat leeswerk, want de film is nog niet af,” zegt Vuurtje eerlijk.
“Ok mij goed, stuur alles maar via de mail,” zegt Appke.



Maar ik moet nu naar de groenteboer, Kaatje ga je mee?
Ik moet fit zijn voor Pokemon Go, anders hoefde ik nooit meer groente te eten!”

De groenteboer woont niet in het hoefijzerdorp. Dat wordt een lange wandeling. Vuurtje zwaait ze uit. 
Dan ziet ze Lange Link zitten. Hij schrijft nog steeds.

Tech en Niek zitten achter de boom waar ik zit te schrijven. 
Die twee voeren weer wat in hun schild. 
En ja hoor, daar ontploft weer wat. 
Het zal ook eens niet!
Groet,
Lange Link. 

En het eindigde met een knal,……..
En toen waren er sterretjes,……
EINDE




