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De bokkige ballenboom 
 

 
 
Op een heerlijke dag, toen Bikkellandia nog één groot Bikkellandia was, had 
Piepmiep Paula zin in een lekker snoepje. De lekkerste snoepjes hingen als 
grote snoepballen aan de bomen aan de rand van het dorp. Paula huppelde 
naar de grootste boom met de allergrootste snoepjes. Maar ze durfde niet zo 
goed…om een snoepje te pakken moest je heel hoog springen. Wat nu als het 
haar niet zou lukken? En zou ze de boom geen pijn doen als ze een snoepjesbal 
van de takken trok? Paula waagde een klein sprongetje maar kon er niet bij. 

Verhaal Bikkeltjes met Lef 
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Het leek ook wel of de boom zijn takken expres heel hoog in de lucht hield. Wat 
een gemene, bokkige boom! Paula waagde nog een sprongetje….hoorde ze de 
boom nu grommen? Of kraakte er iets? Met een gil schoot Paula ervandoor. Zo 
hard ze kon (en dat was héél héél erg hard) rende ze terug naar het dorp en 
begon heel hard te huilen. 
Bikkelboy Bob kwam direct naar haar toe. ‘Paula, wat 
is er toch aan de hand dat je zo moet huilen?” ‘Het is 
die gemene, bokkige rot boom, “ snikte Paula, “Hij wil 
mij geen snoepjes geven, hij houdt zijn takken expres 
omhoog en heeft ook nog eens naar mij gegromd. En ik 
had nog wel zo’n zin in een lekkere snoepjesbal’.  
 
 

 Bikkelboy Bob dacht even diep na. Er kwamen rimpeltjes 
op zijn voorhoofd en als je goed luisterde hoorde je het 
zachtjes ratelen in zijn hoofd. Allerlei plannetjes kwamen 
in zijn hoofd op….  
 
 
 

 
Wat kunnen jullie bedenken om Paula te helpen haar snoepje te krijgen? 
We zullen eens kijken wat Bikkelboy Bob heeft bedacht… 
 
Plots stopte het ratelen in Bob’s hoofd, het werd muisstil. Paula keek Bob 
gespannen aan, zou hij de oplossing weten? “Kom op,” zei Bob, “ik heb een 
plan!” Samen gingen Bob en Paula op weg naar de bokkige boom. Paula was 
een beetje zenuwachtig en rende steeds een stukje vooruit en weer achteruit. 
Bikkelboy Bob liep rustig maar stevig door.  “Daar, daar”, gilde Paula, “ Daar is 
de boom, Bob, daar staat die gemenerik”. Bob liep heel rustig tot vlakbij de 
boom en zei: 
 “Hallo boom, ik ben Bob. En ik heb zin in een snoepjesbal. Mag ik er eentje van 
jou?” De boom deed niet moeilijk en liet meteen een van zijn takken zakken. 
Bob kon er zo eentje vanaf pakken!  
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“En nu jij Paula, kom op, vraag het maar heel rustig en je zult zien dat deze 
boom zo gemeen niet is!”. Paula durfde het. Ze liep net als Bikkelboy Bob naar 
de boom, rustig en stevig. Met duidelijk stem zei ze: “Hoi, ik ben Paula. Volgens 
mij ben je toch een aardige snoepjesboom en ik zou wel een snoepje lusten”. 
En ja hoor, prompt liet de boom zijn takken zakken en kon Paula net zoveel 
snoepjes pakken als ze wilde.  Knap hoor Paula! Soms hoef je helemaal niet 
bang te zijn. Deze boom was niet zo gemeen en bokkig, dat dácht je alleen 
maar. Eerst maar eens rustig vragen of iemand je wilt helpen.  Heel vaak komt 
het dan vanzelf goed. Die Bikkelboy Bob is toch maar een slimme jongen! 
 
 


