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  WAARSCHUWING!!!!
          Niet alle boeken zijn hetzelfde.
            De meeste boeken beginnen bij het begin.
               Sommige boeken beginnen bij het einde.
                  Dit boek had kunnen beginnen met de zin:
                     ‘Dit verhaal gaat over Joppe, de kabouter.’
                        Maar nee, hoor, dit boek begint anders.

                         Maar nu weet je toch dat dit boek over Joppe gaat 
                          en dat hij een kabouter is.
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Niet alle kabouters 
            wonen in een paddenstoel.



En niet alle paddenstoelen 
          worden bewoond door kabouters.



Niet alle kabouters hebben een baard.



En niet alle baarden hebben een kabouter.





Maar alle kabouters hebben een puntmuts.



Ook kabouter Joppe 
had een puntmuts.

Hij wou geen puntmuts, 
maar een cowboyhoed, 
want Joppe wilde veel 
liever een cowboy zijn 
dan een kabouter.
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Je kan een deur 
binnenstappen
zonder je te bukken.

 
 

 
 
        

  
 
        

 
      
   

Je kan er je vlieger 
in stoppen.

De mensen denken niet 
dat je een punthoofd hebt.

Je kan er afval 
op prikken.

Je ziet er niet uit 
als een dik potlood.

JE ZIET 
   ER COOL UIT! 

Je kan er oliebollen 
of frietjes uit eten.

Voordelen 
   van een puntmuts

Voordelen 
van een cowboyhoed



De hoedenmaker had vele hoeden, 
maar geen cowboyhoed.

De mensen denken niet 
dat je een punthoofd hebt.

Je ziet er niet uit 
als een dik potlood.

Voordelen 
van een cowboyhoed



‘Dan wil ik een paard! 
Alle cowboys hebben een paard!’
riep Joppe.



Hij wandelde met O-benen, 
als een echte cowboy, 

naar een paard in de wei.


