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Het is altijd gezellig op de buitenschoolse opvang De Boei, 

zeker als chef-kok Bart langskomt om kookles te geven. Dan zeker als chef-kok Bart langskomt om kookles te geven. Dan 

wordt het een vrolijke chaos, waarbij Aart in zijn vinger snijdt wordt het een vrolijke chaos, waarbij Aart in zijn vinger snijdt 

en Tineke Toestand alles goed in de gaten houdt. Op een en Tineke Toestand alles goed in de gaten houdt. Op een 

dag krijgt de BSO een uitnodiging om mee te doen aan een dag krijgt de BSO een uitnodiging om mee te doen aan een 

kinderkookprogramma op televisie. Als dat maar goed afloopt...kinderkookprogramma op televisie. Als dat maar goed afloopt...

Op de site bij dit boek, Op de site bij dit boek, www.desmaaksmullerij.nlwww.desmaaksmullerij.nl, vind je , vind je 

liedjes, recepten, fi lmpjes en nog veel meer!liedjes, recepten, fi lmpjes en nog veel meer!

'Super leuk! Hopelijk inspireert dit boek een 

heleboel chefs  in de dop voor ons mooie vak.'

Jonnie & � érèse Boer, De Librije
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‘Een aanstekelijk vrolijk avontuur over de leukste BSO van de wereld! 

Liedjeszanger Elly Zuiderveld & chef-kok Bart Gouma vormen een geweldig duo.’ 

Corien Oranje 

�
‘Lees dit boek, kijk naar de prachtige illustraties en ontdek hoe bloedstollend een recept 

kan uitpakken! Eet smakelijk!’ –
 Willeke Brouwer

�
‘Ik ben helemaal VOOR dit boek! Eten verbindt, is lekker en: je wordt wat je eet!’ –

 Elbert Smelt

�
‘Een vrolijk verhaal vol humor en recepten om je vingers bij af te likken.'– – 

Judith van Helden
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BSO DE BOEI

‘Jongens, jongens, kan het wat rustiger?’ 
Aart, de groepsleider van BSO De Boei, probeert boven 
het lawaai uit te komen. ‘Hé, jongens, STILTE!’ 
Vlinder met haar rode krullen kijkt op uit haar boek. ‘Ik 
ben een meisje,’ zegt ze. 
‘Ik héb het niet tegen jou. Gaat het soms stormen?’ 
vraagt Aart aan niemand. Zijn gezicht is knalrood en 
zijn donkerbruine piekhaar staat alle kanten op. 
Hij klapt een paar keer in zijn handen en als dat niet 
werkt, pakt hij een aanwijsstok en slaat er niet eens zo 
hard mee op een tafel. ‘Krak!’ 
‘Oeps,’ zegt Aart.
‘Dat was een stok,’ zegt Teun van de boerderij droog. 
Iedereen lacht, maar het heeft wel geholpen. Ze kijken 
nu allemaal naar Aart, die een beetje sullig naar de 
twee helften staat te staren.
De stok is eigenlijk nog van de oude school waar De 
Boei een ruimte huurt. Een gezellige huiskamer met 
verschillende hoekjes om te lezen, te computeren of te 
knutselen. Het oeroude schoolbord wordt alleen nog 
gebruikt om stripfiguren op te tekenen. 
In een kast liggen spelletjes, puzzels en leesboeken, 
en er staan een tafelvoetbalspel en een tennistafel. De 
kinderen komen hier voor en na schooltijd omdat hun 
ouders een drukke baan hebben, of gewoon, omdat het 
gezellig voor ze is. Bijvoorbeeld voor Fien, die nieuw 
is. Ze moet nog steeds een beetje wennen omdat ze 
uit een grote stad komt. Ze heeft een getinte huid 
en allemaal vlechtjes rond haar hoofd. Ze vindt de 
kinderen wel leuk hier. En Aart ook. ‘Meester Aart’ zegt 
ze nog steeds. Hij is een goeie groepsleider, al gaat er 
bij hem weleens wat mis. Zoals nu.
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‘Ik kan die stok wel lijmen!’ roept Storm. Zijn vader 
is de kunstenaar van het dorp. Van Keienveen dus. 
Alle kinderen van de BSO, dat zijn er zes, wonen in 
Keienveen.
En die kijken nu allemaal naar hun groepsleider. 
Behalve Vlinder, die in haar boek leest. Vlinder leest 
graag, denkt Fien. En ze kan ook mooi tekenen. Ze 
vindt Vlinder lief, haar naam past echt bij haar!
‘Nu ik toch jullie aandacht heb. Wat denken jullie van 
een kookworkshop?’
‘WAT? HUH? Nee, hè!’ 
Voordat ze weer gaan schreeuwen, gaat Aart dapper 
verder: ‘Het is een echte workshop van een echte chef-
kok. Hij heeft zelfs voor de koning gekookt.’ 
Nu heeft hij pas alle aandacht. ‘Jee… ook voor Máxima?’ 
vraagt Lobke van de dokter. Zij vindt Máxima de 
mooiste koningin ever. 
‘En voor Alexia?’ zucht Tak. Hij is stiekem verliefd op 
haar en hoopt dat ze ooit met haar hele familie komt 
eten in hun Chinese restaurant.
Vlinder kijkt op van haar boek. ‘De Kok van de Koning, 
dat klinkt mooi.’ 
‘Dus… oké?’ vraagt Aart hoopvol. 
‘Ik mag vast niet,’ zegt Fien, die alleen met haar 
moeder woont. ‘Kost het wat?’
‘We krijgen subsidie.’ Aart pakt een folder van een 
stapeltje en leest voor:
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‘Wij zijn met zes!’ Vlinder slaat haar boek dicht. 
‘O nee, zeven met Aart erbij,’ zegt Storm. Hij vindt 
koken best leuk.
‘We kunnen Tineke er nog bij vragen,’ oppert Aart.
‘Nee, liever niet!’ roept Teun. ‘Tineke is bazig!’ Iedereen 
vindt dat. Ze is dan ook het Opperhoofd van BSO De 
Boei. Haar volledige naam is Tineke Toestand… eh, 
Toekomst.
‘Als het gratis is, mag ik wel,’ zegt Fien. ‘Alleen: ik lust 
niks, behalve patat en pizza.’ 
‘Ik kan al koken,’ lacht Tak. ‘Chinees!’
‘Is het wel vegetarisch?’ vraagt Vlinder. 
‘Ja graag,’ zegt Lobke. ‘Geen zielige dieren op mijn 
bord.’
Fien denkt na. Als je patat eet, ben je dan vegetarisch? 
En een frikandel… Daar zit vast geen vlees in.
‘Alles is mogelijk,’ zegt Aart. ‘Ik ga het aanvragen.’ Hij 
deelt de folders uit.
En dan praten en roepen ze weer allemaal door elkaar 
heen.
Alleen Vlinder leest rustig de folder door. Die droomt 
vást over de Kok van de Koning. 
Fien hoopt maar dat ze mag.
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DE KOOKWORKSHOP

Fien komt hard aangefietst uit school, want vandaag is 
het zover. 
Alle ouders hebben toestemming gegeven, al zijn er 
heel wat telefoontjes, appjes en mailtjes naar Aart 
gegaan. Met vragen en opmerkingen over of het 
wel hygiënisch was, of er wel onbespoten groenten 
werden gebruikt en waar hun kind allergisch voor 
was. Alleen de moeder van Fien vond het meteen leuk, 
gelukkig! Ze werkt de hele dag en Fien is daarom vaak 
alleen thuis. Of op de BSO. ‘Misschien ga je na die 
kookworkshop wel beter eten,’ had mama gezegd. Maar 
eigenlijk kookt ze zelf ook nooit. De snackbar is om de 
hoek. 
Tineke Toestand, afgekort TT, deed eerst een beetje 
moeilijk. ‘Zijn alle veiligheidsvoorschriften wel in 
acht genomen? Ik laat persoonlijk alle brandblussers 
nakijken!’ Wat ze ook deed. Aart moest ze uitproberen, 
waarna het halve lokaal onder het witte schuim zat. 
‘Wat een toestand!’ riep TT. Aart leek zelf ook wel op 
een sneeuwpop. De kinderen lagen in een deuk. Zo 
gebeurde er nog eens wat op de BSO.
Pas toen ze allemaal hun briefje hadden ingeleverd, 
kon TT het een beetje loslaten. Een beetje. Ook 
vandaag spreekt ze de kinderen nog even toe: ‘Gedraag 
je, luister goed naar de chef-kok en leer ervan! Ik 
heb helaas een vergadering, maar ik kom tegen het 
eind wel kijken wat jullie ervan gemaakt hebben. En 
alsjeblieft géén toestanden!’ 
Als ze weg is, halen ze allemaal opgelucht adem. 
Vooral Aart. Hij knipoogt naar Fien en zegt: ‘Komt 
goed.’
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