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Deel 1.      Circus Hagelslag.                                                                         

1.      Het circus is in het dorp. 

Hebben jullie als eens gehoord van Circus Hagelslag ? 

Nee, nog nooit !     

Circus Hagelslag is het mooiste circus van de wereld. In het circus 

treden de beste artiesten van de wereld op. Er zijn ook grote 

olifanten, mooie paarden, lieve zeehondjes, getemde leeuwen die 

boos grommen in een ijzeren kooi. Dat zie je allemaal in de 

prachtige circusshow. Er zijn leuke clowns en het orkest speelt 

vrolijke muziek. 

Ik heb gehoord dat circus Hagelslag naar ons dorp komt. 

Wanneer ? 

Binnenkort !   

In ons kleine dorp wonen een slager, een bakker, een melkboer 

en er is een basisschool. De baas van de school heet juffrouw 

Tonnie. Juffrouw Tonnie is getrouwd met meester Henk. Juffrouw 

Tonnie is erg streng en meester Henk is heel aardig. 

Er woont ook een boer in het dorp. Hij heeft een mooie boerderij 

en hij heet boer Guus. De koeien van boer Guus staan in de 

winter op stal en in de zomer lopen ze in de wei die naast de 

boerderij ligt. Boer Guus melkt zijn koeien twee keer per dag, ’s 

morgens vroeg en ’s avonds laat. Boer Guus werkt erg hard, elke 

dag weer. Ja, ook op zondag want dan geven de koeien ook 

gewoon melk.

Er woont een stier op de boerderij. Die stier heet Herman. 

Herman staat in een aparte stal. Stier Herman is een lieve stier 

maar hij mag niet altijd bij de koeien van boer Guus. Weet je ook 
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waarom ? Juist, daar komen kleine kalfjes van, dat hebben jullie 

heel goed geantwoord. 

Het is zomerkermis en circus Hagelslag is in het dorp. In de wei 

van boer Guus staat de grote circustent. De tent is echt prachtig, 

het dak is groen, aan de buitenkant zie je lange strepen naast 

elkaar van rood en geel. Er kunnen wel 500 mensen in de tent.

Bij boer Guus is Harrie de circusdirecteur op bezoek. Harrie kijkt 

erg verdrietig. We zullen eens vragen of boer Guus ons vertellen 

kan wat er aan de hand is. Boer Guus zit met Harrie aan tafel en 

ze drinken koffie. 

“ Morgen komen de mensen naar het circus ” zegt Harrie  “ We 

hebben heel veel pech dit jaar ! Ed ons paard is ziek. Hij is 

verkouden en heeft koorts. De dierenarts is geweest en Ed mag 

dit weekend niet uit de stal. Ik zoek een vervanger voor Ed maar 

ik heb geen dier dat dezelfde kunstjes kan. “ 

Boer Guus is erg slim. Hij wil de directeur graag helpen en zegt: 

“ Meneer de circusdirecteur, ik weet een oplossing. Stuur uw 

artiesten vanavond langs, dan gaan we in mijn stal oefenen en 

zullen we het dorp morgen verrassen. “  

Harrie, de directeur van het circus, is erg blij. Hij drinkt zijn koffie 

op en gaat terug naar zijn grote circus-woonwagen.

2.      De grote circusshow begint.

“ Hooggeëerd publiek, lieve jongens en meisjes, dames en     

heren ! “ roept circusdirecteur Harrie  “ Welkom in circus 

Hagelslag. Het mooiste circus van de hele wereld. Vanmiddag 

gaat u genieten van onze fantastische acrobaten, onze grappige 


