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ELFJE LIEF EN DE ELFJES UIT 
ELFJESLAND 
 
 
In het Kronkelbos ligt een klein dorpje. Het 
heet Elfjesburgt. In dit dorpje wonen vijf 
elfjes en professor Willem Knappebol. Maar 
ook vijf rare ventjes. Ze lijken wel een beetje 
op kabouters, maar ook weer niet. Ze heb-
ben geen puntmutsjes op hun hoofd, maar 
rare bolhoedjes. En dat is nog niet alles. 
Nee hoor, ze dragen veel te grote schoe-
nen. Ze noemen zichzelf karabouters. Ze 
helpen de elfjes met van alles en nog wat. 
Bovendien zorgen ze voor brood, groenten 
en melk. En op verjaardagen is er altijd een 
grote feesttaart met kaarsjes.
De vijf elfjes zijn op een dag van een ech-
te regenboog gevallen en zo zijn ze in het 
Kronkelbos terechtgekomen. Toen de re-
genboog plotseling was verdwenen en de 
elfjes ook de zon niet meer konden vinden, 
zat er niets anders op dan in het bos te 
blijven. Het regende heel erg hard en de 
elfjes zijn toen maar onder een blad van 
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een reuzenvaren gaan zitten. Zo konden 
ze schuilen voor de regen, die in grote 
natte druppels naar beneden kwam. Daar 
zaten ze dan, met zijn vijfjes. Elfje Lief, 
Elfje Bloem, Elfje Zon, Elfje Boefje en Elfje 
Knutsel. En hier begint dit verhaal van 
Elfje Lief en de andere elfjes.
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DE ELFJES VAN ELFJESBURGT EN DE 
KAPOTTE REGENBOOG
 
 
Elfje Lief troostte de andere elfjes, want die 
waren allemaal een beetje verdrietig. 
‘Huil maar niet hoor, we gaan er gewoon 
het beste van maken tot er weer een nieu-
we regenboog komt,’ zei Elfje Lief tegen de 
andere elfjes. Die knikten en veegden de 
traantjes uit hun ogen. 
Elfje Lief stond op en de anderen volgden 
haar. Het was gelukkig weer droog gewor-
den.
‘Hé, daar staat een bord met een naam er 
op,’ riep Elfje Boefje. 
‘Hobbelpad…’ las Elfje Lief hardop voor.
‘Wat een rare naam,’ zei Elfje Bloem. ‘Ik zie 
nergens hobbels.’
‘Maar ik wel…!’ hoorde Elfje Bloem ach-
ter zich en toen ze omkeek zag ze dat Elfje 
Boefje in een grote plas met modder was 
gevallen.
Elfje Boefje zat helemaal onder de blubber. 
Het zal ook eens keer Elfje Boefje niet zijn…
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’lachte Elfje Lief, terwijl ze Elfje Boefje hielp 
met het schoonmaken van de handjes en 
het gezichtje.
‘Ik…ik had het niet gezien,’ stamelde Elfje 
Boefje.
Elfje Zon kwam ook maar eens even kijken 
en moest er om lachen.
‘Je lijkt wel een klein varkentje…’
‘Toe nou Elfje Zon, niet zo plagen,’ zei Elfje 
Lief toen ze het pruillipje van Elfje Boefje 
zag.
Nadat Elfje Boefje weer schoon gepoetst 
was, liepen ze met z’n allen verder het 
Kronkelbos in.
Het begon al een beetje donker te worden.



 
 
 
 
 
 


