
Torre

op het digibord



1. geroezemoes in het geroezemoes beneden hoorde 
hij steeds zijn naam

2. afzonderen zoals hij in die berghut woont, 
compleet afgezonderd van de wereld.

3. communiceren dat er met die broer van jou niet te 
communiceren valt.

4. barricaderen begon hij aan zijn bed te sjorren. Net 
zolang tot het bed zijn deur barricadeerde.

5. klossen … zei Fons en kloste weg. Torre hoorde hem 
op de overloop rondstommelen.

RARE WOORDEN SPEL:

of  meester!!



GEURENSPEL

Wat is er nodig?

● /jm
● rozemarijn
● een vers geurend dennentakje van een dennenboom
● oude ro7e bladeren
● een verkoolt stukje hout wat nog naar vuur ruikt 
(uit een open haard of buiten)
● hooi of gedroogd gras 
(wie hee? er thuis een konijn of cavia?)
● een stukje geitenkaas
● iets vies?! (alleen in overleg!)



1. krakkemikkig …en klom via een krakkemikkige ladder 
voorzichtig achter de aardman aan.

2. vermaak tot groot vermaak van het aardvolk begon 
Natneus driftig met zijn koppie te schudden.

3. perkament …waar hij hem een velletje perkament en 
een stukje houtskool in handen duwde.

4. watertandend Watertandend stond het volkje toe te 
kijken. Torres maag rammelde. 

5. een speld Er kwam geen antwoord. Je kon een speld
horen vallen horen vallen. 

HET RARE WOORDEN SPEL (2)  

of  meester!!

Deel 5 & 6: VREEMD VOLK & NEP-LOR



trouw
vals
koppig
behulpzaam
driIig
niet zo slim
slim
gezellig
gierig
grappig
serieus
gek
wantrouwend

lief
gemeen
aardig
onaardig
eigenwijs
dapper
angstig
een echte vriend
onbetrouwbaar
vriendelijk
agressief
eerlijk
niet eerlijk

of nog iets anders ….?

EIGENSCHAPPEN



1. teug Walgor nam weer een flinke teug van de 
soep en liet een giganDsche boer

2. frontaal net toen ze dachten dat ze frontaal tegen 
de rotswand op zouden botsen …

3. schaapachHg Torre staarde Natneus schaapachHg aan. 
‘Wat dan?’

4. argwanend Wat de rat keek argwanend naar de 
vrouwjeslor. 

5. ledematen Van het ene op het andere moment hingen 
de ledematen van de mini-Walgor slap.

HET RARE WOORDEN SPEL (3) 

of  meester!!



#TORRETREFFER

#TORRETREFFER

#TORRETREFFER



Annekarijn Overduin (1975)
• Wat is er bijzonder aan de plek waar Annekarijn opgroeide? 
• Wat gebeurde er toen zij elf jaar was?
• Wat deed Annekarijn voor ze kinderboekenschrijver werd?
• Waar schrijft ze het liefst? 

Bern Veenhof (1973)
• Waar houdt Bern van?
• Wat heeft Bern expres niet gedaan?
• Wat ontdekt Bern sinds Torre overal ?
• Snap jij hoe Bern de illustraties heeft gemaakt als je deze foto’s ziet?

OVER DE MAKERS

DEBUUT
Op de achterkant van het boek zegt Gouden Griffel-winnaar 
Jan Paul SchuGen (de schrijver van  o.a. ‘Het raadsel van alles 
wat leeL’, ‘Kinderen van Amsterdam’ en ‘Wonderbos’):
‘Vrolijk, grappig, avontuurlijk: wat een ontze6end leuk 
debuut!’ Wat betekent dat, een debuut?



BE(R)N AAN HET WERK

Zo ontstond de voorkant
En deze werd het niet!



Eerste versie 
hut van oom Fons

met kater

Yoda mag ook 
meehelpen!




