






Wanneer het etenstijd werd, was het 
mondje van Parkietje altijd veel te 

klein.

Maar wat wil je? 
Het eten dat haar 

mama en haar 
papa maakten was 
dan ook ronduit...

Haar opa zou zeggen: Allez nu. En jullie hebben 
nog wel een echte keukenprinses in huis?

.

En hij had nog gelijk ook.
In de keuken bij parkietje 

thuis...

... huisde 
inderdaad een  
keukenprinses.

Ze woonde er met 
haar 

Hofmaarschalk,
Majoor Van 

Vleteren-D'Alost.

Vooral omdat ze zo prinsheerlijk in de 
weg konden zitten.

Pg 2: de ouders van Jitske spreken hun dochter aan met allerlei gevleugelde naampjes, alleen omdat haar haar wat warrig zit. De kiekens!

Eikes!!

Een 
echte 

nog wel.
Met 

blauw 
bloed!

Dat was echt 
wel fijn, om zo'n 
keukenprinses 
en een majoor 

te hebben.
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Vooral omdat ze zo prinsheerlijk in de weg konden zitten.
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Haar opa zou zeggen: Allez nu. En jullie hebben nog wel een echte keukenprinses in huis?
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Wanneer het etenstijd werd, was het mondje van parkietje altijd veel te klein.
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Maar wat wil je? Het eten dat haar mama en haar papa maakten was dan ook ronduit...
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En hij had nog gelijk ook. In de keuken bij parkietje thuis...
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... huisde inderdaad een keukenprinses.
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Een echte nog wel!Met blauw bloed.

pc
Text Box
Ze woonde er met haar hofmaarschalk, majoor Van Vleteren-D'Alost.
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Dat was echt wel fijn, om zo'n keukenprinses en een majoor te hebben.
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Pg 2: de ouders van Jitske geven haar allerlei vogelnaampjes, alleen omdat haar haar soms wat warrig zit. De kiekens!
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Pg 5 BIS: keukenprins Vitorio heeft prinses Esmeralda buiten gezwierd en speelt nu de baas in het restaurant. Ze had nochtans kunnen denken het een slechterik was, met zo'n snorretje!
























