
Voor Robin en Isa
Voor Jeanne

www.lannoo.com 
www.de-leukste-kinderboeken.com 

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig  
een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en  
met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2022
Tekst: An Verstraete
Illustraties: Jeska Verstegen
Vormgeving: Studio Lannoo (Mieke Verloigne)

Lettertype: Matilda, waarvoor dank aan de onderzoeksgroep READSEARCH.  
Dit lettertype werd ontwikkeld door prof. dr. Ann Bessemans in samenwerking  
met de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL om ondersteuning te bieden  
aan beginnende lezers.

ISBN 978 94 014 8134 2
D/2022/45/4
NUR 281, 287

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt  
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere  
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



An Verstraete 
Jeska Verstegen

Robber  
          fikst





ROBBER EN HAAR VADER

Robber is een meisje.
Ze heeft een vader.
Dat is normaal.
Haar vader heeft een winkel. 
Een fiks-winkel. 
Dat is niet zo normaal.
Mensen kopen er niks.
Ze brengen er hun spullen. 
De spullen zijn kapot.
Robbers vader maakt die. 
Hij fikst alles. 
Echt alles.
Daar betalen de mensen voor. 



Iemand brengt een klok. 
Er zit een deurtje in.
Elk uur moet het open. 
Er komt een vogel uit. 
‘Koekoek’, zegt de vogel dan.
Maar nu blijft het deurtje dicht.
Dus Robbers vader opent de klok. 
Hij fikst het deurtje. 
Hij fikst het vogeltje. 
Het krijgt een hoedje.
De vogel zegt weer ‘koekoek’. 
Blijer dan eerst.

Robbers vader maakt iedereen blij. 
Het vogeltje. 
De mensen. 
Robber.
En ook zichzelf.
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ROBBER FIKST 

Robber houdt van fiksen. 
Altijd al.
Iets is stuk?
Robber maakt het!
Fiksen maakt haar blij. 
Zo is dat.
Er is veel stuk. 
In de wereld. 
Maar ook dichtbij.
Dat zegt Robbers vader.
Dus Robber heeft geluk.
Elke dag kan ze fiksen.



Een week kan zo gaan:

 
 
 
 
Maandag.
Robber fikst haar fiets. 
De fiets gaat nu hard. 
Dubbel zo hard.
En op en neer.

Dinsdag.
Robber wil nog fiksen. 
Vandaag is niks stuk. 
Daarom maakt ze een gat.
Een gat in de muur.
Het gat is mooi.
Het is rond.

 
 
 
 
Woensdag.
Robber fikst het gat in de muur.
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Donderdag.
Robber fikst een hok. 
Een hok voor een konijn. 

Vrijdag.
Robber fikst een konijn. 
Een veer onder een poot.
Nog een veer onder een poot.
Het konijn springt hoog!



SAMEN FIKSEN, SAMEN RUSTEN

Robber fikst niet op zaterdag. 
En niet op zondag. 
Dan rust ze uit. 
Samen met haar vader.

Rusten is taart eten. 
Niet taart maken. 

Rusten is fietsen.
Niet de fiets maken.

Rusten is denken. 
Bedenken.
Wat Robber zal fiksen. 
De week erna.
Wat ze wil fiksen. 
Als ze groot is.
Zoals haar vader. 



Robbers vader houdt ook van denken. 
Samen met Robber.
Hij houdt van rusten. 
Samen met Robber.

‘Met jou is alles leuk’, zegt haar vader.
‘Alles?’ zegt Robber.
Haar vader denkt na.
‘Met jou is alles leu-ker.’
‘En iets sufs met mij?’ vraagt Robber.
‘Wordt minder suf’, zegt haar vader.
Robber lacht.

 
 
 
 
Haar vader houdt ook van fiksen. 
Samen met Robber.
Robber zegt: ‘Hoeveel hou je van fiksen?’
Ze lacht niet.
Haar vader zegt: ‘Heel veel.’ 
Robber vraagt: ‘Heel erg veel?’ 
‘Ja’, zegt haar vader. 
‘Maar ik hou meer van jou.’
Dat vindt Robber best.
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