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Het is een rustige nacht in het Tivolipark. 
Opeens valt er een schim uit de lucht 

naar beneden, recht in een grote hoop mest. 
De volgende ochtend merken alle dieren meteen dat 
er iets mis is. Ze haasten zich naar de mesthoop. 
Wie vinden ze daar? Hun goede vriend Kadodder! 
Hij heeft een bezoeker bij zich: de bijenkoningin Apida. 
Kadodder moet haar zo snel mogelijk naar de bijenkast 
brengen. Zullen ze er wel op tijd aankomen? 
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Ook al ben ik anders, ik breng je geluk!

Ik spoor de kinderen aan
 om zorg te 

dragen voor de natuur. 

Ik hou van rennen, springen, vliegen, zwemmen, graven en kruipen. 

Dan voel ik de wind en het gras onder mijn voeten.

Ik heb een eigen liedje.

Aan mijn wipneus zie je dat ik leergierig ben. 
Ruiken doe ik zo goed als 

Susa het varken.

Mijn ogen verklappen dat ik koekeloere-nieuwsgierig ben.

De rups gaat vaak mee op ontdekkingstocht.

Zie je hoe ik mijn lichaam versier met bessen en blaadjes uit het par
k?

Als ik vlieg, gebru
ik ik 

mijn staart om te sturen.

Net als een aap gebruik ik 
mijn 4 vingers om de 

takken te grijpen en door
 de bomen te slingeren.

Ik kan mijn hoofd in alle richtingen dr
aaien, net als Kiek de kip.

Mijn hoofd heeft de vorm van een hazelnoot.

Mijn voelsprieten zeggen mij dat bloemen en bijen belangrijk zijn.



Ik hou van alle planten, dieren en mensen.

Ik ben gek op het leven!

Ik hoor en voel welk die
r er hulp nodig heeft.

Ik vertel je graag alle weetjes e
n verhalen over de natuur.

Ik ben zo groot als een lammetje.
Ik ben zo licht als een libel en fl adder met mijn vleugels over het neerhof en de wei.

Met mijn ogen zie ik zo scher
p als een arend.

Ik bescherm planten en diener, en als men 

mij nodig heeft snel ik te hulp.

Ik heb een eigen liedje.

Ik spoor de kinderen aan om zorg te dragen voor de natuur.

Ik zal nooit verhuizen, want ik heb het naar mijn zin bij mijn vrienden in het Tivolipark. 

Ik heb maar 1 oor, maar daarmee kan ik wel  
zeven keer beter horen dan een mens.

Ik ben blij met mijn voelsprieten want daarmee kan ik net zoals Ko de duif 

de windrichting voelen en de w
eg naar mijn boomhut terugvinden.

Mijn ogen verklappen dat ik koekeloere-nieuwsgierig ben.

Met mijn dunne benen kan ik
 springen als een sprin

khaan.

Mijn staart geeft me evenwicht.

Alles wat ik in de natuur kan vi
nden heeft zijn nut, 

van blaadjes maak ik mijn schoenen. Zie je hoe ik mijn lichaam versier met bessen en blaadjes uit het par
k?

Ik begrijp de dierentaal heel goed. Mijn oor draai ik alle kanten op. 
Dat verkoelt mij. Orik het konijn heeft mij dat geleerd!

Ik heb schubben op mijn lichaam 

zoals een insect:

Zoals bij ve
le dieren 

heb ik har
en op mijn lichaam

 waardoor
 ik het wa

rm heb.
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6 De volle maan staat als een 
reuzenkaasbol boven het Tivolipark.
Alles is rustig.

 'Pats!' klinkt het opeens in de lucht.
 Een vleermuis zigzagt als een dronken mus 
over het park.
Er valt iets uit de lucht.
Het ploft met een smak boven op de mesthoop.
Het lijkt wel of iemand zachtjes kreunt.
Dan wordt alles weer stil.
Muisstil.





8 Kok, de haan, en Kiek, de kip zijn al 
 uit de veren. 
 Kiek had een nare droom vannacht.

Ook Ko, de duif, wordt wakker.
Ze wrijft wat talkpoeder over haar veren, al lijkt 
dat niet echt nodig, want regen zit er vandaag 
niet in. De eerste zonnestralen verjagen  
de laatste mistsliertjes.
Ko kijkt nieuwsgierig om zich heen.
'Hé, wat is dat daar op de mesthoop?'  
vraagt ze zich af.





10 In haar eentje durft Ko niet te gaan kijken.
Ze vliegt snel naar Por, de cavia.  
Die dikkerd slaapt toch nooit lang.

‘Hallo, Por!' groet Ko.
Por schrikt en verslikt zich bijna in het keuteltje dat hij 
aan het smullen is.
'Er ligt iets vreemds op de mesthoop, Por. Ga je mee kijken?'
'Oké,' zegt Por. Hij rent naar Orik en geeft hem een por.  
Het konijn wipt wel een halve meter hoog. Van schrik 
roffelt het als een gek met zijn achterpoten op de grond.
'Alarm! Wa... wat is er? Brandt het ergens?'
'Nee', zegt Ko, 'maar er ligt iets vreemds op de mesthoop.'
Orik wrijft zijn ogen uit en kijkt naar de mesthoop.
'Inderdaad', knikt de slaapkop. 'Wat zou dat voor iets zijn?'
'Nou, dat komen we vast te weten als we gaan kijken', zegt Por.





12 Bij de mesthoop zet Orik grote ogen op.
'Lieve help!' schrikt hij. 'Het is Kadodder!'
Hij hipt snel de mestvaalt op.

Ook Kiek, de kip, komt aangetrippeld. 
Was het dat wat ze in haar dromen heeft gehoord?!
Kadodder ligt op zijn rug. Zijn ogen zijn dicht.   
Zijn gezicht is bleek.
'Hallo!' piept Por in Kadodders grote oor, maar die geeft 
geen kik.
'Uit de weg', kakelt Kiek, de kip. 'Laat mij maar doen.'
Ze houdt het takje muntblaadjes dat ze in de moestuin 
heeft geplukt onder de neus van Kadodder.
Die trekt zijn ogen open en kijkt verdwaasd in het rond.





14 Nou, je ziet er niet al te frisjes uit, Kadodder', 
kakelt Kiek.
Kadodder gaat versuft rechtop zitten.

 'Wat is er gebeurd?' vraagt Por.
Kadodder speurt geschrokken om zich heen.  
Hij vist voorzichtig een gevleugeld kriebelbeestje  
van de mesthoop en blaast erop.
Verdwaasd opent de bij haar grote ogen.
'Dit is koningin Apida', zegt Kadodder. 'Ze verzwikte haar 
vleugel. Ik wou haar terug naar de kast brengen, maar 
vloog pardoes tegen een vleermuis aan en stortte neer. 
Gelukkig brak de mesthoop onze val.' 
Koningin Apida kijkt triest naar de dieren om haar heen. 
'Ik moet echt zo snel mogelijk naar de bijenkast,' brengt ze 
er snikkend uit. 'De bijen maken zich vast grote zorgen en 
ik moet eitjes leggen!'





16 Kadodder probeert op te staan, maar trekt dan  
plots een pijnlijk gezicht. 'Au!'
  Zijn rechtervleugel hangt er slapjes bij.

'Oeps, ik kan nu zelf ook niet meer vliegen, vrees ik.  
En ook mijn knie doet erg pijn.'
'Geen nood', zegt Kapra, de geit, die erbij is komen staan. 
'Normaal hou ik me rustig als ik heb gegeten  
maar jullie geef ik wel een lift!'
Kadodder hijst zich moeizaam op de rug van de geit. 
Koningin Apida krijgt wat hulp van Ko. 
'Dááág', zwaaien Ko, Orik en Kiek het trio uit. 
Por maakt van blijdschap een salto.
Kapra perst er een spurtje uit en schiet  
als een raket op poten door de wei.
'Leuk!' joelt Kadodder.  
'Ik heb al altijd eens geitje willen rijden! Haha!'





18 Kapra gaat als een speer. Plots dringt een vieze geur 
Kadodders neusgaten binnen.
 Hij knijpt snel zijn neus dicht.

'Bwèk! Wat stinkt er hier zo?'
Opeens remt Kapra bruusk.
Bijna vliegen Kadodder en koningin Apida over de kop  
van de geit in de hoop modder voor hun neus.
Dan draait de modderberg zich om.
Twee kleine oogjes kijken hen vragend aan.
'Hallo, Susa', groet Kapra. 'Ik had je niet gezien.'
'Ik ben net mijn modderbad aan het nemen',  
gromt het varken.
'Zalig fris en dan ook nog eens antimug! Willen jullie erbij?'
'Ja …', zegt Kadodder.  
'Klinkt aanlokkelijk, maar we hebben daar nu 
echt geen tijd voor.'
'Euh, later misschien,' mompelt Apida. 





20 K  apra gaat nog steeds vliegensvlug 
maar toch begint ze steeds meer te hijgen.  
 Sinus, de ezel, kijkt op als het trio voorbijraast  

en werpt een bezorgde blik op de geit.
'Zeg Kapra, jij moet nodig pauzeren.  
Wil je soms een worteltje?'
Kapra laat een lang remspoor na. Haar oren staan opeens 
een stuk spitser. 
'Nee, Kapra, niet stoppen', roept Kadodder.   
'Je zou ons toch naar de bijenkast brengen?'
'Ach, laat ze toch eens rusten!', zegt Sinus. 'Ik knap dat 
klusje wel op, fluitje van een cent.  Klim maar op mijn rug.'
Kadodder springt op de grond en klautert over Sinus' 
lange staart behendig op de rug van de ezel.  
Apida klemt zich stevig vast, ze wil niet vallen!
'Dag Kapra', wuift Apida nog zwakjes. 
'Bedankt en smakelijk!'





22 Sinus zet er stevig de pas in. De koningin is wat aan het 
opknappen en kijkt in het rond.  
In de verte ziet ze een dikke, witte pluisbol. 

'O, wat ziet dat er warm uit', zegt de bijenkoningin, en ze huivert.
'Heb je het koud?' vraagt Kadodder.
'Ja', knikt de koningin. 'In de bijenkast is het altijd een stuk warmer.'
'Nou, Ovis kan best wat wol missen', zegt Sinus.
'Wat hoorde ik jullie zeggen?' vraagt Ovis, het schaap, verrast. 
'Dag Ovis. Mag ik een plukje wol van je?' vraagt Kadodder.  
'Dan kan ik daar voor koningin Apida een warme trui van maken.'
'Pluk er maar gerust een dotje uit', blaat Ovis. 
'Ik heb toch meer dan genoeg.' 
Kadodder plukt een handvol wol uit Ovis' warme, zachte pels. 
Hij frutselt er voor de koningin snel een warme trui van in elkaar.
'Haha!' lacht Kadodder. 'Je lijkt nu wel een minilammetje, Apida!'





Is het nu nog ver?' vraagt koningin Apida.
'Nee, hoor', antwoordt Kadodder. 'We zijn er bijna. We ...'
'Wat kom jij hier zoeken, Sinus?' bromt opeens  

een norse stem.
Sinus draait zich geschrokken om.
Set, de pony, kijkt het drietal wantrouwig aan.  
De dikkerd legt zijn oren in zijn nek.
'Kom je weer eens van mijn gras eten, Sinus?' bromt Set.
'Nee, hoor', zegt Kadodder. 'Wij zijn gewoon op doorreis.'
'Komt niets van in!' snauwt Set.
De brombeer verspert Sinus de weg 
en ontbloot dreigend zijn tanden.
'Dit is hier mijn weide!  
Jullie maken meteen rechtsomkeert! 
Vooruit! Achteruit!'

24





26 Gelukkig waggelen, net op dat moment, Ana, de eend,  
en Anser, de gans, voorbij.
'Laat ze toch door, Set', kwaakt Ana.

'Ik denk er niet aan!' snibt de pony.
'Ach, wat ben jij toch een koppige ezel ... euh, pony', snatert Anser,  
maar Kadodder springt van Sinus' rug en pakt het oude 
paardendekentje dat wat verderop over de omheining hangt.
'Willen jullie naar de bijenkorf vliegen, Ana en Anser?  
Dan knopen wij dat dekentje tot een draagzak!' Zo gezegd, zo gedaan.
'Haha! Ik voel kriebels in mijn buik!' joelt Kadodder.  
'Ik ook!' knikt de koningin. 'En niet enkel kriebels ... ook eitjes.'
Ana en Anser landen vlak voor de kast van koningin Apida.   
De bijen zijn dol van vreugde en zoemen blij om Kadodder heen.
'Duizend keer bedankt, Kadodder', glundert de koningin.  
‘Nu kan ik eindelijk eitjes leggen.  
En straks, in de voederstal, trakteer ik iedereen op honing!'
'Jammie!' likt Kadodder zijn lippen. 'En ik maak er honingsnoepjes van!'





28 Het feestje in de voederstal is een 
groot succes. Iedereen smult van de 
honingsnoepjes die Kadodder maakte. 

'Hé, wat is dat?' vraagt Sinus aan Ovis, het schaap. 
'Je pels kleeft helemaal aan elkaar!'
Kadodder voelt aan de warme, wollige pels.
Er kleeft iets aan zijn hand. Hij likt eraan.
'Maar dat is honing!'
Ovis, die wat honingsnoepjes in haar pels had 
verstopt, druipt beschaamd af.
'Dat krijg je ervan,' lacht Orik.  
'Lieve vrienden, ik vind dat het hoog tijd is voor 
het Kadodderlied! Klaar? Een, twee, drie ...!'
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Wie is Kadodder?
Kadodder is de guitige gevleugelde mascotte van het 
Tivolipark. Als natuurvriend roept Kadodder iedereen op tot 
respect en liefde voor de natuur en het milieu. 

Op het interactieve boerderijpad beleef je het verhaal van 
Kadodder. Het wandel- en doepad loopt langs 20 leuke en 
speelse infohuisjes die je laten kennismaken met alle dieren 
van de kinderboerderij. Zo ontdek je alle dieren uit dit boek en 
nog heel wat andere bewoners van dit park. 

De route kan je nog een stuk leuker en boeiender maken 
met het dierenvriendenboekje. Thuis of in de klas beleven de 
kinderen extra plezier met de mopjes, receptjes, spelletjes en 
dierenweetjes in het boekje. 

Provinciaal Sport- en 
Recreatiecentrum De Nekker

Nekkerspoel-Borcht 19  
2800 Mechelen
  T  015 55 70 05
  E  info@denekker.be
  W  www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/de_nekker/

DE MAAN, 
Figurentheater Mechelen vzw

Minderbroedersgang 1 & 3
2800 Mechelen 
  T  015 200 200 
  E  contact@DEMAAN.be
  W  www.DEMAAN.be

cd “Kadodder en de bijenkoningin”
Kadodder heeft een eigen liedje: 'Kadodder is er bij!', geschreven door Kris 
De Bruyne met muziek en bewerking van Brian Clifton en gezongen door 
Marc Hauman. Op de cd ‘Kadodder en de bijenkoningin’ vind je dit liedje, de 
instrumentale versie én het verhaal van Kadodder, voorgelezen door Marc de Bel. 

Nog veel meer ontdek en beleef je in:

Domein Tivoli 
Antwerpsesteenweg 94

2800 Mechelen

  T  015 20 66 84

  E  tivoli@mechelen.be

  W  www.mechelen.be/tivoli

Marijke Meersman, illustrator en bedenker van Kadodder, realiseerde en begeleidde het hele project.
CD 10 EURO

HIER TE KOOP
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1.  Kadodder is er bij ! 

2. Marc de Bel vertelt

3. De Bende van Kadodder

4. Kadodder is er bij ! 
    Instrumentaal 
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Al enkele jaren eigent de stad Mechelen zich de naam ‘kinderstad’ toe. Terecht! 
Gezinnen met kinderen worden in Mechelen als echte vips behandeld. 

De partners van 'Mechelen Kinderstad' zorgen voor een aantrekkelijke 
invulling van de evenementenkalender in Mechelen. 
Attracties zoals een beklimming van de Sint Romboutstoren, Technopolis, 
Planckendael, het Speelgoedmuseum, PSRC De Nekker en DE MAAN zijn de 
ideale plaatsen om kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Speelgoedmuseum 
Mechelen vzw 

Nekkerspoelstraat 21
2800 Mechelen 
  T  015 55 70 75
  E info@speelgoedmuseum.be
  W  www.speelgoedmuseum.be

Technopolis
Technologielaan 
2800 Mechelen 
  T 015 34 20 00
  E mijnbezoek@technopolis.be
  W www.technopolis.be

DE MAAN, 
Figurentheater Mechelen vzw

Minderbroedersgang 1 & 3
2800 Mechelen 
  T  015 200 200 
  E  contact@DEMAAN.be
  W  www.DEMAAN.be

Planckendael
Leuvensesteenweg 582
2812 Mechelen (Muizen)
  T  015 41 49 21
  E info@planckendael.be
  W  www.planckendael.be

Wat kan je doen op domein Tivoli?
Kadodder zoeken, zijn liedje meezingen, het boerderijpad 
volgen, de boer en de boerin ontmoeten, de imker bezoeken, 
ravotten in de speeltuin, je uitleven bij de volksspelen, kuieren 
in het wandelpark, smikkelen en smullen in de cafetaria van 
het kasteel, picknicken op het grasveld, ruiken aan de geurende 
rozen en kruiden, de dieren van de kinderboerderij aaien en 
knuffelen, interessante dingen bijleren over de natuur, met de 
natuurgids op ontdekking gaan in het park …

Mechelen Kinderstad

Krijg je niet genoeg van dit alles?
Neem dan snel een kijkje op www.mechelenkinderstad.be 
of geef een seintje: contact@mechelenkinderstad.be
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