Pieter Feller & Natascha Stenvert

Werk aan de winkel

UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF

Kolletje & Dirk - Werk aan de winkel BI def.indd 3

18-08-21 09:51

Kolletje is bekroond met de Pluim van de Maand
Kolletje – Het grote verhalenboek is bekroond met de
Kinderboekwinkelprijs 2009 en de Publieksprijs 2009

Wil je meer weten over het meisje
met de toversokken?

Kijk dan op www.lsamsterdam.nl en
www.facebook.com/kolletje

0
Tekst © 2021 Pieter Feller
en uitgeverij Luitingh-Sijthoff bv, Amsterdam
Illustraties © 2021 Natascha Stenvert
Alle rechten voorbehouden
De kindertekeningen zijn gemaakt door Bente Ronda (6 jaar) en
Coosje Groenteman (6 jaar)
Vormgeving Petra Gerritsen, spletters.nl
isbn 978 90 245 9565 5
nur 272

0

www.pieterfeller.nl
www.nataschastenvert.nl
www.facebook.com/kolletje
www.lsamsterdam.nl
www.boekenwereld.com
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff vindt het belangrijk om
op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met
natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie
van dit boek is daarom gebruikgemaakt van
papier waarvan het zeker is dat de productie
niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Kolletje & Dirk - Werk aan de winkel BI def.indd 4

18-08-21 09:51

Inhoud
Wat wil jij later worden? 7
Blubsie voor Krulliebullie en Vlekkie 13
Werk aan de winkel 18
Opzekopse opa 25
De nieuwe buurman 30
Weet je nog van de blootcamping? 36
Een Afrikaans gezin 42
Gebakken hond en wandelende takken 47
Piraten in de straat 53
Model Kolletje en model Dirk (1) 58
Model Kolletje en model Dirk (2) 62
Blubsie voor zwijntjes en kinderen 68

Kolletje & Dirk - Werk aan de winkel BI def.indd 5

18-08-21 09:51

0

0

Kolletje & Dirk - Werk aan de winkel BI def.indd 6

18-08-21 09:51

Wat wil jij later worden?
De juf heeft net aan de kring verteld dat ze vandaag over
beroepen gaan praten, als over het schoolplein een vrouw
aan komt lopen met een groot pak op wieltjes. Kolletje ziet
het meteen. ‘Juf, wie is dat?’ vraagt ze.
Een paar kinderen springen op. Meester Lucas
zwaait vrolijk naar de vrouw.
‘Dat is Natascha Stenvert,’ zegt de juf,
‘zij geeft straks een poppenkast
voorstelling in de gymzaal.’
Natascha zwaait naar de klas en
gaat de school binnen.
Als alle kinderen weer zitten
gaat de juf verder.
‘Wie weet welk beroep Natascha
Stenvert heeft?’
De kinderen kijken elkaar aan.
‘Poppenkastspeelster,’ zegt Jerrel.
‘Heel goed, Jerrel,’ zegt de juf, ‘dat ook, maar
eigenlijk is ze illustrator. Wie weet wat dat is?’
Niemand kent dat moeilijke woord, dus legt de juf het uit.
‘Dat is iemand die tekeningen maakt in boeken en bladen.’
Meester Lucas houdt een boek op met tekeningen van
Natascha.
‘Als je illustrator wilt worden, dan moet je heel goed
kunnen tekenen,’ legt meester Lucas uit.
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‘Ik kan heel goed tekenen!’ roept Liekje,
‘maar ik wil later prinses worden.’
‘Dat kan helemaal niet!’ vindt
Patrick.
‘Het is moeilijk,’ legt de juf uit,
‘maar als Liekje met een koning of
een prins trouwt, dan wordt ze een
prinses.’
Liekje steekt haar tong uit naar
Patrick. ‘Zie je wel.’
‘Wie kan me uitleggen wat een “beroep” precies is?’ vraagt
de juf.
Bijna alle vingers gaan de lucht in. ‘Zeg het maar,
Youssouf.’
‘Een beroep is wat je later gaat doen als je groot bent,’
antwoordt Youssouf.
‘Waar je geld mee verdient,’ zegt Kolletje snel.
‘Zo is het,’ zegt de juf. ‘Ik wil zo meteen weten wat
jullie later willen worden.
Van Liekje weten we het al.’
Patrick steekt zijn vinger op.
‘Je bent zo aan de beurt, Patrick,’
zegt de juf.
‘Maar juf,’ zegt Patrick, ‘er staat
iemand voor het raam te zwaaien.’
Iedereen kijkt.
De juf schudt haar hoofd. ‘Die man
zwaait niet. Hij gaat de ramen schoonmaken. Hij is een glazenwasser.’
8

Kolletje & Dirk - Werk aan de winkel BI def.indd 8

18-08-21 09:51

‘Dat is heel moeilijk werk,’ vindt Brenda.
‘Ja,’ zegt de juf. ‘Het is wel moeilijk, maar toch hoef je er
niet lang voor te leren. Voor sommige beroepen moet je
wel heel lang leren. Bijvoorbeeld als je dokter wilt worden.’
De kinderen knikken.
‘Ik ben schooljuf geworden en meester Lucas wordt
schoolmeester.’
Meester Lucas steekt twee armen in de lucht. ‘Ja, dat wil
ik graag, maar ik wil ook zanger en gitarist in een band
worden.’
‘Meester Lucas wordt vast beroemd,’ fluistert Nadine
in Kolletjes oor.
Kolletje knikt. Intussen denkt ze aan de poppenkast.
De vorige keer dat er een toneelstukje in de gymzaal was,
zat ze achter een paar grote kinderen
en zag ze bijna niets. Dus knijpt ze haar
ogen stijf dicht, denkt aan vooraan
zitten bij de poppenkast en fluistert:
.’
‘
‘Kolletje, wat wil jij worden?’ vraagt de juf.
‘Eh… ik wil zoiets worden als mijn tante
Laetitia. Dingen maken met kruiden en
paddenstoelen en jam van bosvruchten.’
‘Een heks!’ roept Patrick.
‘Helemaal niet,’ zegt Kolletje. ‘Of misschien
word ik wel dierendokter.’
‘Ik ga later olifanten verzorgen in de dierentuin,’ zegt
Patrick. ‘Olifanten hebben heel grote drollen en die ga ik
dan opruimen.’

Katharina Orselia Laetitia
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