
Doedels vriendenboek 

 

 

Mijn lievelingsdier: een dromedaris natuurlijk   

Mijn lievelingskleur: rood 

Het liefst eet ik : macaroni met kaas en hesp 

Dit is mijn beroep:  

Ik ben bakker. Ik heb samen met Dromeda een 

kleine bakkerij. Ik vind het heel leuk om een 

praatje te maken met de klanten. Dit vind ik 

erg belangrijk. Soms organiseer ik samen met 

enkele andere zaken uit de buurt een feest om 

mensen wat meer bij elkaar te brengen. We 

wonen dan ook in een toffe buurt. 

Dromeda helpt mee in de bakkerij. Zij bedient 

de klanten en verkoopt het brood. Zij droomt 

ook van een eigen winkeltje, maar weet nog niet 

goed wat ze zou doen. 

 

Hallo, 

 

 

 

 

Wie ben je ? 

Naam:  Doedel De Droomedaris 

Ik ben jarig op: 1 juli 

Partner: Dromeda   

Kinderen: 

Dromke is mijn oudste zoon. Hij houdt erg 

van basket. Hij leest ook graag een goed boek. 

Medaar  is een spring-in-‘t-veld. Hij houdt  

van voetballen en klimt graag in de bomen.. 

Ritske  is de jongste, de speelvogel van de  

bende. Zij houdt van dansen en volgt  

muziekschool. 

… ik ben Doedel.   

Ik ben een Droomedaris. Ik ben een super enthousiaste kerel. Samen met mijn vrouw Dromeda en mijn 3 kinderen 

Dromke, Medaar en Ritske wil ik me inzetten om leuke dingen te ondernemen. 

Ik wil graag een voorbeeld zijn voor kinderen op school en hen stimuleren dingen te doen waar ze goed in zijn. 
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Mijn hobby’s: 

Ik heb twee hobby’s: 

In mijn vrije tijd vlieg ik rond met een vliegtuigje. Ik ben hobbypiloot. Als het druk 

is geweest in de bakkerij, kan ik ervan genieten om hoog boven de wolken eens tot 

rust te komen. Om alles eens goed te bekijken vanuit mijn vliegtuig en op zoek te 

gaan naar dingen die ik niet ken. 

Ik heb ook een wat vreemde verzameling. Ik verzamel dromen van kinderen. Het 

is heel fijn te horen of te lezen waar kinderen van dromen, wat ze later willen worden, of wat ze graag eens 

willen doen, wat ze wensen, …  

Dit doe ik met mijn droomscanner: een machine die ik daarvoor in elkaar knutselde. 

 

Maak hier een tekening of kleef een leuke foto 

Ik heb gekozen voor deze man  

omdat hij ook een bakker is en hij  

samen met de kinderen aan de  

slag gaat. 

Tof hé ! 
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Mijn lievelingsdier:  

 

Mijn lievelingskleur:  

 

Het liefst eet ik :  

 

Dit wil ik later worden:  

 

 

Hallo, 

…  

 

 

 

Wie ben je ? 

Naam:   

 

Ik ben jarig op:  

 

Mijn beste vriend(in) :   

Broers / zussen: 

 

 

 

 

 

Mijn foto 

Mijn familie 

Dit wil ik later 

worden 

… ik ben  
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Mijn hobby’s: 

 

 

 

 

 

Maak hier een tekening of kleef een leuke foto 

 

 

 

 

 


