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door Gerard Leeverdoor Gerard Leever
naar een idee van Paul van Loon



Hallo, fans van Dolfj e Weerwolfj e!

Zelf ben ik ook een groot fan van Dolfj e.
Ik heb veel boeken over hem geschreven.
Dolfj e is een jongen van zeven jaar.
Als de volle maan schijnt, verandert hij.
Dan wordt hij een weerwolfj e.

In het boek Weerwolfgeheimen gaat Dolfj e op vakanti e. 
Samen met Timmie, pa, ma en Noura naar de Ardennen.
In de bossen ontdekt Dolfj e een geheimzinnig huis.
In dat huis wonen de Weerwolfwezen.
Jonge weerwolven uit alle delen van de wereld.
Ze heten: 

De wezen wonen bij hun pleegmoeder Moema.
Zij waakt streng over hen.
Dolfj e en Noura beleven een spannend avontuur.Dolfj e en Noura beleven een spannend avontuur.
Ze ontdekken wie Moema eigenlijk is.Ze ontdekken wie Moema eigenlijk is.
De wezen worden vrienden van Dolfj e.De wezen worden vrienden van Dolfj e.
Goede reden om leuke strips over hen te maken.Goede reden om leuke strips over hen te maken.
Gerard Leever is de maker van deze strips.Gerard Leever is de maker van deze strips.
Veel plezier met Moema en de Weerwolfwezen.Veel plezier met Moema en de Weerwolfwezen.

Grote weerwolfgroet!

Igor 
uit Rusland

Olga
uit Denemarken

Kim Li 
uit China

Inoek 
van de Noordpoolvan de Noordpool

Nelson
uit Afrikauit Afrika

Ashanti  
uit Indiauit India



het is nacht …

snurk

snurk

snurkski

hoewel?
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daar is moema!

de wolven moeten slapen, maar ze hebben 
een ander plan …

komski, we 
gaan naar 

buiten!

ai,
straks zijn 
wij de klos!

zo, even de opname 
laten horen en 

moema kan rustig een 
boek lezen!

ze is 
weer 

wegski, 
komski…

ai, daar 
komt ze weerski! 

laten we dan toch 
maar gaan slapen!

ja,
leuk!

     snel
in bedski!

moema ligt vast 
op één oorski!

hm, ze lijken te slapen, maar 
of het echt zo is?

even rustig een boek 
lezen is er voor mij

 niet bij.



bah!

bah!

bahski!

Jippie, we zijn vrijski! 

tof!

gaan 
we 

ergens 
naar- 
toe? 

misschien 
wel naar 
spanje?

of naar 
jamaica?

daar komt 
moema!

pak aan, jullie.

gaan 
we met de 

bezem?

wij zijn 
toch weerwolven, 

geen heksen!

of met de boot? zouden we 
met de treinski 

gaan?

lijkt me fijn 
met zo’n koud 

windje!

nee, met een 
vliegtuig! ik heb 

nog nooit 
gevlogen.

prachtig toch, 
een week of zes vrij? 

dit huis is vies. 
aan de slag nu!

ach, 
weet je, 

de reiski is 
vaak leuker 

dan de 
bestemming. 

wacht op de 
slaapzaal. daar 

vertel ik jullie mijn 
plan voor de vakantie. 

Dit was de laatste dag ... 
eh, nacht op school, 

het is vakantie!
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de slaappil die ik 
uit de kast met medicijnen 

pakte, begint al te 
werken, igor!

ha, 
buiten 

spelen.

komski, laten we 
verstoppertje 

spelen!

ik 
ben ’m.

yeah, 
man, yeah!

moema?!

ah!

10 … 9 … 
8 …

dat was niet de afspraak. 
nu naar binnen en vlug 

slapen!

stelletje stouterds! 
ik hou jullie echt wel 

in de gaten!

ik wil weten waarom 
die slaappil niet 

werkte. 

4 … 3 … 
2 …

heu, dat 
moest ik toch 
zeggenski?

ik snap 
het 
echt 
niet.

mijn 
ideeski. 
we gaan 
kijken!

wat ben ik toch 
steeds aan het 

gapen?

oeps, 
foutje! 
de twee 

flessen zijn 
verwisseld! 
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   poe, wat is het  
 weer warm. ik kan              
   er niet meer  
       tegen!

ik kom van
de noordpool
en daar is het 

altijd zo 
lekker koud!

   dat weten 
we, maar 
wij willen 
nu slapen. 

ga voor mijn 
part in de 

koelkast zit-
ten, maar hou 

op met dat
 gejammer!

puf, 
steun!

en ik kan niet 
tegen dat geklaag 

van jou, inoek!

jij hebt 
het altijd 

warm!

misschien 
is dat idee 
van olga 
nog niet 
zo gek!

tjonge, wat is het 
donker in de keuken. 

waar staat de 
koelkast? 

dit moet ’m 
zijn!

wat 
een 

fijne 
kou!

of zou 
hij …

ik hou het 
echt niet meer 

uit!

heerlijk dat dat 
gejammer van inoek 

gestopt is …

maar hij 
ligt niet 
in zijn 
bedski!

waar zou 
hij zijnski?

nee, hij zit niet in 
de koelkast!

gelukkig, zijn 
hart klopt nog.

hihi, tuurlijk man! 
dit is voor hem een 
normaal klimaat. 

slik, hij zal 
toch niet …

vlugski 
naar 
de 

keuken!

niet veel later …

maar vind 
je dat gek?
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het sneeuwtski!

yeah, 
man!

kom, we gaan naar 
buitenski!

gaan jullie vastski? 
dan kijk ik of de kust 

veiligski is!

wij zoeken 
alles vast bij 
elkaar, igor!

ja hoor. 
moema slaapt 

als een 
oski!

waar de slee en de wortel en das 
voor de sneeuwpop zijn? we gingen 

toch buiten skiën?

hoe 
komen 

jullie op het 
ideeski?

Yeah, 
man, 
yeah!

ik heb 
het woord 
ski niet in 
de mond 
genomen!

ze zijn 
al naar 

buitenski!

dat wordt 
dikke pretski!

tof!
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nu snel 
weer naar 

bedski!

ik hoor het 
daarski!

ah, de 
katski is 
weer op 
jacht!

kom 
meeski! 
ik heb 
iets 

ontdekt!

tjonge!

nou …

dit moet ik aan 
olga zeggen!

maar … wat zie 
ik daar? 

in dit deel van 
het huis ben ik nog 
nooit geweest …

maar hoe weet je dat 
het een geheime 

kamer is? 
dit huis heeft 
een geheime 
kamerski!

wat 
hoor ik 

nu?
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en nee, we gaan niet 
meer naar buiten! 

slapen 
nu!

behalve moema 
dan!

zuchtski!

ik wil 
meer van de 
wereldski 

zien!

ik wil lopen 
door de jungle met 
een fles water en 

een hakmeski!

van de 
grootste 

waterval af in 
een bootski!

en niets! nee, niets houdt 
me tegenski om mijn droom 

waar te maken!

ik wil 
avonturen 
beleven!

ik wil naar de 
hoogste toppenski 

van de bergen!

ze is 
weg!

bah! ik ben 
het zatski! ik 
ben deze zaal 
met z’n vier 

muren en zes 
bedden beu!



en igor, lukt het al een 
beetje met dat boek dat je 

aan het schrijven bent?

die boomski staat 
daar al 500 jaar. 
daar moet toch 
een verhaal in 

zitten.

hm, 
het valt niet 

meeski.

maar 
waar ben 

ik nu? 
ik ben toch 

niet …

dat valt echt 
niet meeski …

ja! mijn verhaal 
gaat over een 

schrijver die de 
wegski kwijt is 

en die weer 
terugvindt! 

dus de wandeling 
heeft je op een idee 

gebracht?

de wegski kwijt!

verder 
maar weer!

wat een mooie 
watervalski!

ik bedenk 
een verhaal 

over … 

later … 

veel pogingen later …

… niets.

hoewel …

voor geen 
meterski, olga. 

ik heb geen 
inspiratski!

dat is een 
goed ideeski 

van olga!

ga dan 
even naar 
buiten. in 
de natuur 
krijg je 

echt goede 
ideeën!
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niks slapen, we 
gaan fijn naar 

buitenski!

rondje 33,1! 
tot nu toe de 

snelste en ook de 
enigski, haha!

ik krijg het 
warm als ik 

zo hard 
loop!

dit wordt 
geen 

snelle 
tijd!

jij 
bent, inoek!

31,2! jij bent de 
snelste, ashanti!

nu alleen ik 
nogski!

dit wordt zeker 
de beste tijd. 

supersnel!

jongens, 
dit wordt een 

nieuw 
recordski! 

rondje 27,8!

wat 
hoor

ik 
toch?

start!

dat gaat goed!

snel! wegwezen!

en, een paar lopers later …

yeah, 
man!

ik heb iets 
nieuws, 

een stop-
watchki. 

zullen we 
een wed-
strijd 
doen? 

tof, wie 
het snelst 

rond 
het huis 
loopt!

ik begin!

15



NUR 282

9 789048 736645

ISBN 978-90-487-3664-5

stripstripstrip

E4

W
ij zijn de W

eerw
olfw

ezen
Paul van Loon

De Weerwolfwezen willen ’s nachts niets liever 
dan spelen. Maar Moema, de baas van het 
weeshuis vindt dat geen goed idee en haar 
wil is wet. Zijn de Weerwolfwezen Moema 
te slim af en gaat het ze toch lukken?

door Gerard Leever

spanning

strip

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+


