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Wat leuk dat je er bent!
Zoals je weet, schrijf ik niet
alleen boeken. Ik maak ook een
krant! Alle muizen in Rokford
lezen mijn krant.
En nu kun jij hem ook lezen!

DeWakkereMuis

PRIJSVRAAG!
WIN DIT BOEK!

Veel plezier!
Muizenpoot van

Maar er valt niet alleen
veel te lezen in deze krant,
er staan ook een heleboel leuke
spelletjes en moppen in!
Je kunt je eigen kwartet maken,
en je ziet welke boeken er allemaal
verschijnen. Ook van mijn zus Thea!
Dus ga er maar lekker voor zitten,
want dit wordt dikke pret.
Doe jij met mij mee?

Ken jij de beroemdste speurder
van heel Muizen Eiland al?
Nee? Zijn naam is Speurlock!
Hij lost alle zaken op die niemand
anders op kan lossen! En weet
je van wie hij hulp krijgt? Van
niemand minder dan Geronimo!
Wil je hier meer van weten? Doe
dan mee met de prijsvraag! Wie
weet win jij straks dit boek!
Ken jij nog een andere wereldberoemde speurder met bijna
dezelfde naam?
TIP: Hij is een personage uit de
verhalen van de Engelse schrijver
Sir Arthur Conan Doyle.
a. Geurlock Stinkpoot
b. Sherlock Holmes
c. Deurlock Hangslot
Stuur je antwoord samen met
je naam en je adres voor 1 april
2022 naar:
info@dewakkeremuis.nl o.v.v.
SIMPEL en maak kans op het boek
Het is simpel, Stilton!
De winnaars krijgen vanzelf bericht.
Adresgegevens worden niet voor andere
doeleinden gebruikt.

Vragen of opmerkingen? Mail naar:
geronimo@dewakkeremuis.nl
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Geronimo schrijft boeken en hij geeft een krant uit.
Maar wat jij misschien nog niet weet, is dat hij ook een ridder
is! Er is een ver en wonderlijk rijk dat Fantasia (spreek uit:
Fan-taa-zie-jaa) heet. In dat rijk wonen allemaal prachtige
wezens, zoals draken, elfjes en dwergen. Als zij in gevaar
zijn en ze kunnen het zelf niet meer oplossen,
dan roepen ze Geronimo.
Soms komt een draak hem halen.
Soms een pad (die ook schrijver is).
Altijd gaat hij mee, hoe bang hij ook is.
In het nieuwste deel valt een vals leger het rijk aan.
Met een vreemde mist die alles en iedereen grijs en somber maakt.
Kan Geronimo het rijk weer kleur geven?
En kan jij dat met deze kleurplaat?
Je kunt de kleurplaat ook downloaden op www.geronimostilton.com

ISBN 9789464290462

Deze illustratie komt uit Fantasia XVI – De bewakers van Fantasia
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Wie wint de dans?

AVI E3

Voor de finale
van de wedstrijd
moesten er foto’s
gemaakt worden.
Maar de twee foto’s zijn
niet helemaal hetzelfde.
Zie jij de 6 verschillen?

Stilton

Wie wint de dans?

De zomer is voorbij.
Het is weer tijd voor school.
Dat is niet erg, want het wordt een leuk jaar!
Veel dans, muziek en lol.
Maar wat als het om winnen gaat?
En een paar muizen spelen vals?
Is het dan ook nog leuk?
Dans mee met Pam, Koko en de rest!

AVI
E3

ISBN 978-9464290912
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Er lopen twee zandkorrels door de woestijn.
Zegt de ene tegen de andere:
‘Kijk, we zijn omsingeld!’

Welke bril kun je niet opzetten?
Antwoord: Een wc-bril!
Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft, want daarna loop je er weer uit.

Wat kun je wel serveren, maar niet eten?
Antwoord: Een tennisbal.

Keetje vraagt aan Pan:
‘Wat is het verschil tussen een soepkom en een wc-pot?’
Pan antwoordt: ‘Geen idee.’
Keetje zegt: ‘Dan kom ik nooit bij jullie eten.’
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Welk woordpaar kun je omkeren zodat je een nieuw bestaand woord krijgt?
Schrijf de woorden erachter en zet een rondje om de woorden die bestaan.
Voorbeeld:

MAATREGEL		

REGELMAAT

KOOLZUUR		

________

BAKPAPIER		

_________

KOELKAST		

________

SOEPKIPPEN		

__________

PRIJSVRAAG		

__________

DRIEHOEK		

________

ZWEMBAD		

_______

NEUSAPEN		

________

HANDDOEK		

________

HOOFDPIJN		

_________

AVI M4

ISBN: 978-9
4-642

www.baec
kensbooks
.com
www.gero
nimostilto
n.nl
www.gero
nimostilto
n.com
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Deel 2
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Je ziet hier een paar plaatjes
en het begin van een verhaal.
Hoe zou jij dit verhaal afmaken?
Wat gebeurt er na nummer 4?
Schrijf het op en stuur jouw verhaal
naar Geronimo.
Wie weet win jij wel het boek
waar deze plaatjes in staan!

Pas op vo
or de drake
n! (2)

Stilson,
ben een ec
hte Noorm
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Ik ben allee
n niet zo da
pper.
Toch moet
ik op een
mi
ssie.
Naar het lan
d van de dra
ken.
Mijn neef
Kloet heeft
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n
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n de drake
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Dit is Geronimor Stilson.
Hij is een Noormuis.
Noormuizen zijn meestal dapper,
maar Geronimor niet.
Hij vindt alles eng.

10:11

2
Zijn neef Klem is een grapjas.
Voor de lol sproeide hij iets
over de vacht van Geronimor.
En nu stinkt hij heel erg.

3
Maar dan beseft Klem ineens
dat draken die geur juist
lekker vinden!
4
Hoor ik daar een draak …?

Stuur jouw verhaal in voor 1 april 2022:
Per e-mail: geronimo@dewakkeremuis.nl
Per post: De Wakkere Muis
Ontvoeringsplein 12- 2800 Mechelen – België
of: Hoogstraat 1
4285 AE Woudrichem – Nederland
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Dit is een voorproefje van Geronimo’s nieuwe boek De keizer wil een schat. Speciaal voor deze krant in stripvorm!
Op een dag ging de keizer op zoek
naar Oskar, zijn neef.
Oskar zat in de tuin met een boek.
De zon scheen.
Oskar deed een dutje.

Keizer Kattenklauw is de keizer van Katten Eiland.
Hij is erg verwaand, gierig
en niet al te slim.
Hij is dol op lekker eten.
(Dat kun je vast wel zien!)
Hij woont met zijn familie
in het Keizerlijk Fort.

Os
Wa
ee

Plots schrok hij wakker
van de keizer die luid
in zijn oor brulde.

Oskar gaapte drie keer.
Hij rekte zich uit en zei:

Oskar keek hem aan.
Hij schudde zijn kop.
Kattenklauw werd boos:

Kattenklauw zeurde door:
‘Ken je dat spreekwoord dan niet?
Vind een piraat en je vindt een schat.
We zijn hier met heel veel piraten, toch?
Dan moeten er toch ook …
heel veel schatten zijn?’
Sterre, de dochter van de keizer,
zat in haar kamer.
Ze keek uit het raam.
Ze zag haar vader en Oskar.
Die maakten ruzie.

Maar plots keek ze blij.
‘Wacht eens even …
Hebben ze het over een schat?
Dan ben ik een en al oor!’

ML

Het raadsel van de schat

AVI M4

AVI
E4

Geronimo, Klem en Thea krijgen paarse post.
Het is van tante Lillie!
Ze moeten mee op reis.

Vergelijkbaar
met AVI M4

www.baeckensbooks.com
www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.com

Wil je weten hoe dit afloopt?
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Wie vindt hem het eerst?

Het raadsel van de schat

Ook Ben gaat mee.
Oom Sub was op zoek naar een schat,
maar hij kwam nooit meer terug.
Toen vond tante Lillie een kaart,
en nu weet ze waar de schat is!
Maar gemene boeven zijn ook op zoek
naar de schat.

Ze sprong op en zei tegen zichzelf:
‘Zo kan ik toch niet werken,
met al dat gemauw?
Dat gezeur over een schat …’

ISBN 9789464290448

Lees dan De keizer wil een schat.
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De oplossingen van de
spelletjes in deze krant
vind je op
www.geronimostilton.com

Kijk naar de woorden in het rijtje.
Zoek het woord dat begint met de laatste
letter van het woord ervoor en vul het in.
Kun jij de slang helemaal afmaken?

mo o i s t e
mooiste
krachtig
deuren
elfde

lunch
nacht
geluid
industrieel

huwelijk
taxi
eigenlijk

Oei, dat ziet er niet best uit voor Geronimo.
Zoek deze woorden in de woordzoeker en streep ze door.
Met de letters die overblijven maak je twee woorden
en ontdek je wat Geronimo heeft gegeten.
bescherm
zachte
reusachtig
miljonair
restaurant

nieuwe
chauffeur
verschil
grappig
hoogste

retour
provincie
beweeg

Kun jij ontdekken welke schaduw de juiste is?

Oplossing:

_ _ _ _

_ _ _ _ _
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