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“Het dierenorkest
gaat spelen vandaag.
Ga je mee luisteren?”
“Tuurlijk, graag!”
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“Wat is het fijn hier
buiten,” zei meneer
Hopjes de volgende
ochtend, en nog voor de
zon opkwam sprong hij
zijn bed uit.
Toen de zwarte haan
slaperig het hek op
fladderde om de zon op
te kraaien, stond meneer
Hopjes voor hem.
“Laat mij het maar
eens proberen,” zei
meneer Hopjes.

“Kukeleku!”

“Heel goed,” zei de zwarte haan. “Maar nu ik.”
Hij haalde diep, heel diep adem.
“ K U K E L E K U !”

En geen rommelderommeltje hoorde meneer Hopjes.
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Het grote vliegtuig steeg op. Het sneed door de lucht
naar het brandende bos. De lucht zag zwart van de as en
de rook.
“Klaar voor de start?” brulde de commandant. Hij
drukte op een knop. De zijdeur van het vliegtuig zwaaide
open. “Spring!”
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Toen Jan uitstapte, was er een grote verrassing. Daar
stond de burgemeester, naast een enorm zilveren
vliegtuig, een jumbo. Zo’n vliegtuig waarmee presidenten
en koningen over oceanen van land naar land vliegen. De
burgemeester stapte op Jan af en hij schudde zijn hand.
102

gb-go-vliegtuigman-opmaak.indd 102

15-10-13 10:10

Toen hij op de markt kwam, zat Kraanvogel al op hem te
wachten.
‘En?’ vroeg hij.
Ganzelot keek in zijn mand. ‘Sorry,’ zei hij. ‘Het komt door
Fazant en Kauwtje en Ooievaar en…’
Maar Kraanvogel was al verder gelopen.
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H

et leven op de boot was vredig. Elke morgen tuurde kapitein Zeepok met
zijn geoefende oog over de Oostelijke Rivier en dan wist hij precies of het
die dag zou gaan regenen of niet.
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‘Het is goed om weer thuis te zijn,’ zei kapitein Zeepok, handenschuddend.
‘Laten we feestvieren!’
‘Ja, we gaan feestvieren!’ werd er geroepen. ‘Hiep hiep hoera!’
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UITGELEZEN?
Luister dan ook naar

Het Gouden Orkest!
De Gouden Boekjes worden op onnavolgbare wijze voorgelezen
door Dieuwertje Blok, Erik van Muiswinkel, Willem Nijholt,
Sieger Sloot en Henny Vrienten. Daarnaast heeft Henny Vrienten
de verhalen voorzien van muziek en geluidseffecten.
Luisterduur: 61 minuten.

1. Het Dierenorkest
VOORGELEZEN DOOR Willem Nijholt

2. Wat een herrie klaagt meneer Hopjes
VOORGELEZEN DOOR Erik van Muiswinkel

3. Jan de Vliegtuigman
VOORGELEZEN DOOR Henny Vrienten

4. Ganzelot gaat naar de markt
VOORGELEZEN DOOR Dieuwertje Blok

5. Kapitein Zeepok
VOORGELEZEN DOOR Sieger Sloot

Verantwoording
Wat een herrie klaagt meneer Hopjes, Ganzelot gaat naar de markt en Kapitein Zeepok
werden voorgelezen bij Studio Rubinstein, Amsterdam
Het Dierenorkest en Jan de Vliegtuigman
werden voorgelezen bij Studio Krom, Amsterdam
De muziek en geluiden bij Het Dierenorkest, Wat een herrie klaagt meneer Hopjes, Ganzelot gaat naar de
markt, Kapitein Zeepok en Jan de Vliegtuigman werden opgenomen bij Studio Krom, Amsterdam
Muziek en soundscape Henny Vrienten
Techniek en mixage Benjamin Braasem
Mastering Studio Rubinstein, Amsterdam
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