
OP STAP MET DE DOERAKIES

Ja, goed gezien!

Daar hoog in de lucht gebeurt meer

dan je denkt!

Wat zou er gebeurd zijn, denk je?

Onze vogelvrienden weten het ook

niet. 

Over vogelvrienden gesproken. 

Kennen jullie het verhaal van het 

WINTERKONINKJE...

Doerakies
hoogvlieger



OP STAP MET DE DOERAKIES

Voorlees
moment

Heel vroeger hadden de vogels hun eigen taal en

iedereen kon die verstaan. Nu klinkt het als

kwetteren, piepen en fluiten en bij heel enkele als

muziek zonder woorden. 

Maar nu bedachten de vogels zich, dat ze niet langer

zonder opperhoofd wilden zijn, ze wilden één van hen

tot koning kiezen. 

Nu wilden de vogels daar met elkaar een ernstige

bespreking over houden en op een mooie morgen in mei

kwamen ze van alle bossen en van alle velden bij

elkaar: arenden en vinken, uilen en kraaien,

leeuweriken en mussen,… Ook nog 'n heel klein vogeltje,

dat nog geen naam had, was in de menigte. 
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Nu besloten ze dat de vogel die het hoogste vliegen

kon, koning zou worden. 

 

Op een gegeven teken vlogen alle vogels omhoog. Het

stof steeg op, er was een gesuis en gebruis van

klapwiekende vleugels en het leek wel of er een

zwarte wolk overtrok. 

De kleine vogeltjes bleven al gauw achter, ze konden

niet verder en vielen weer op de grond. De groteren

hielden het langer uit, maar geen kon de arend

evenaren, die steeg zó hoog, dat hij bijna de zon kon

aanraken. 

En toen hij zag dat de anderen toch niet zo hoog

konden komen als hij, dacht hij: 
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"Waarom zou ik nog hoger vliegen, ik ben toch hun

koning," en toen ging hij weer dalen. De vogels die

beneden hem waren, riepen tegelijk: "Jij bent de

koning, want geen is er hoger gevlogen dan jij."

 "Behalve ikke!" riep het kleine kereltje zonder naam,

die in de borstveren van de arend gekropen was. En

omdat hij nog niet moe was, begon hij ook omhoog te

stijgen, en hij vloog zó hoog, bijna helemaal tot aan de

hemel. Toen hij zo ver was gekomen, spreidde hij de

vleugels, zweefde omlaag en riep met z'n fijn,

doordringend stemmetje: "Koning ben ik! Koning ben ik!" 

Zo komt het kleine bruine vogeltje aan zijn de naam

‘de winterkoning’. 
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