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Jacht op het spook

Het nieuwe leesboek is er! Door de makers van



Na het succes van ‘Nieuwe vrienden’ is de jonge 
Donald terug met een gloednieuw spannend avontuur! 
Donald is al helemaal gewend op de coole DOINK-school. Dit schooljaar wordt nog 
leuker, want Donalds allerbeste vriendin, Dolly zit nu ook bij hem in de klas! Dan is er 
nog een nieuw klaslokaal vol technische snufjes, waar de klas filmpjes voor internet 
mag maken. Alles lijkt goed te gaan, maar dan… ziet Donald akelige ogen in een 
donkere kast… vanuit het niets wordt er een taart naar hem gegooid, en wie loopt er 
’s nachts door zijn slaapkamer? Het lijkt wel of het spookt!
Samen met Mickey, Katrien, Karel en natuurlijk Goofy, gaat Donald op zoek naar het 
spook. Of ze het vinden? Dat lees je in dit vrolijke boek van ‘Club Donald Duck’!

Jacht op het spook

Nu een echt leesboek! 

Vanaf 22 september te koop! 
14,95

‘Ik vind de verteller heel 
leuk omdat hij heel erg 

grappig en onzichtbaar is, 
maar toch af en toe 
‘tevoorschijn komt!’ 

Tygo (9 jaar)

‘De plaatjes zijn heel 
leuk, ze zorgen ervoor 

dat je gaat speuren in de 
verhaaltjes en de avonturen 

zijn super spannend!’ 

Bente (10 jaar)

CLUBCLUB

• Het tweede leesboek in de nieuwe 
 leesboekenreeks Club Donald Duck
• Meer dan 200 bladzijdes met te gekke
 illustraties en één spannend verhaal!
• Een nieuw verhaal over de jonge 
 Donald Duck en zijn vrienden

‘Ik vind Donald Duck het 
leukste karakter van het 
leesboek omdat hij een 
beetje op mij lijkt en 

dan is het net alsof ik zijn 
avontuur zelf beleef.’ 

Rebel (10 jaar)
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Dit zijn… Donald Duck en zijn vriendenCLUBCLUB
De verteller Je ziet hem niet, maar hij vertelt het hele verhaal! 

Willie Wortel 
Willie Wortel lijkt een beetje 
jong om nu al meester te zijn. 

Maar hij is nu eenmaal superslim! 

Barend
De nieuwe kamergenoot van 
Karel. Hij lijkt akelig veel op 
Arend, de gekke geleerde 

die vorig jaar een kamer met 
Karel deelde. 

Mickey
De trouwe en brave 
kamergenoot van 

Donald Duck.

Minnie
De liefste vriendin die 
je maar kunt hebben! 

Goofy
Een geweldige vriend, 
hij leeft een beetje in 

zijn eigen wereld!

Dolly
De beste vriendin van 

Donald Duck. Ze kent hem 
al zijn hele leven! 

Karel
Hij is een beetje 

verlegen, maar laat zich 
niet bedotten! 

Donald
De held van het 

verhaal! 

Katrien
Het mooiste meisje 
van heel DOINK! 
Donald vindt haar 

errug leuk!



Later die ochtend komt de hele klas naar het COOL-lokaal! 
Katrien heeft er zin in! 

“Als we iets willen leren, moeten we naar deze jongen
luisteren. Dus SNAVELS DICHT!”

KOM BINNEN,
ALLEMAAL. DIT IS
JULL IE NIEUWE
LERAAR, WILL IE!

“Welkom, andere kinderen! 

Ik ben Willie Wortel. 

MEESTER Willie Wortel!

Jullie vragen je vast af hoe zo’n 

jong iemand als ik jullie meester 

kan zijn!”
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De jonge Donald Duck zit alweer voor het tweede jaar op DOINK. 
Vandaag krijgt de klas voor het eerst les in het gloednieuwe 
media-lokaal. Ze gaan filmpjes maken voor het internet! 

Alvast een 
voorproefje 

uit het boek!

Wat vind jij de leukste boekenlegger? Knip’m maar uit, plak op  
een stukje karton en gebruik de boekenlegger tijdens het lezen  

van jouw nieuwe Club Donald Duck leesboek!
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Boekenleggers

CLUBCLUB

CLUB
CLUB
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“Dat is een grapje, snap 

je? Pi heeft een oneindige 

hoeveelheid cijfers! Hihi!”

“Eh… misschien 
moet je maar 
gewoon uitleggen 
hoe alles werkt.”

“Waarom lacht 
er nou niemand?” 

NOU, IK HEB EEN KAST
VOL DIPLOMA’S EN EEN IQ MET 

MEER CIJFERS DAN HET
GETAL PI! 

DOODSE
STILTE...
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“Goed! Alles hier is het nieuwste van het nieuwste. Super 

hoge definitie 400k mega Wi-Fi LCD-tv’s en PDA’s waarmee 

je kunt uitzenden met extreem helder beeld, digitale opslag 

en zoekfunctie die je zowel met een afstandsbediening en 

interactief kunt bedienen.”

“Oftewel, we kunnen video’s maken en die online zetten.”

WO OE E!H

?

??

GAAF

EH
GEWELDIG!

JOEP EI !

!
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Iedereen is super-enthousiast! Niet zo gek natuurlijk, wie wil er 
nu geen malle opnames van zichzelf maken en die de hele wereld 
rondsturen?

(Dat was een grapje, hoor! Niet vergeten dat ik dat gezegd heb. 
Het is straks heel belangrijk.)

Een paar 
minuten 
lang neemt 
iedereen de 
tijd om het 
lokaal te leren 
kennen.
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“Kijk! Ik sta voor 
een computer-
dinosaurus!”

“Kijk! Ik sta voor 
een computer-
Vrijheidsbeeld!”

“Kijk! Ik sta 
voor een groen 

computerscherm!”

“Echt waar? Hij ziet er 

minder echt uit dan de 

wafels!”

“Kijk! Ik sta voor een 
stapel computer-

wafels!”

EH…
DIE MUUR IS

GEWOON GROEN.
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BLZ 61

“Leg me straks maar uit waarom je een WILD DIER in onze 
kamer verstopt. Dan doen we nu even  net of er niks aan de hand 
is, begrepen?”

“Wauw.”

“Eh… hij voelt zich schuldig omdat hij dit 
bijzondere lokaal mag gebruiken! Hij 
vindt dat hij het niet verdient. Ik praat 
wel met hem!”

“Jep.”

MIJN
SCHULD!

“Zeg, heeft een van jullie 

mijn boterham gezien? Net 

lag hij nog op dit bord.”

Snel, Donald! 
Denk na! Zeg iets!
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“Hier? Pas sinds gisteren! Hij lag te slapen in de kast van het 
planetarium. Boven op een afgedankte planeet, je weet wel, die 
dwergplaneet die geen planeet meer mag zijn? Ik was bang dat 
iemand hem zou vinden. Dus nam ik hem mee. Maar, Donald, 
weet je wat nou zo erg is?”

“Ik denk dat hij

HET SPOOK is!”

Weer terug op de slaapkamer
van Donald en Mickey.

WIE IS ER BRAAF?
JA, DAT BEN JIJ!

HEEL GOED! WAT EEN
BRAVE PUPPY! BRAVIE

WAVIE PUPPY! 

HOELANG
VERSTOP JE
HEM AL?
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Speel  je mee?CLUBCLUB
Wijs de weg
Goofy en Karel hebben een briefje gevonden. 
Wat zou erop staan? Dat zouden Donald en 
Mickey wel willen weten! Wijs jij ze de weg 
naar het midden van de doolhof? 

Hallo Dolly!
Vandaag komt Dolly voor het eerst 
op de DOINK-school! Ze heeft al 
haar spullen bij zich. Kun jij de spullen 
in de vierkantjes terugvinden op de 
tekening? 

Rijk en beroemd
Donald en Katrien gaan een geweldige serie maken voor het internet, maar… 
Hé, ik kan hier niets verklappen! Als je het boek leest, kom je er vanzelf achter! 
Kijk nu maar goed naar het plaatje en wijs aan welke schaduw erbij hoort!  

1 3

2 4
Wil je meer weten over de jonge 

Donald, zijn vrienden en hun 
gekke avonturen? Kijk snel op 

DonaldDuck.nl/ClubDonaldDuck



ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
©

 2
02

0 
D

is
ne

y

Een grappig avontuur van de jonge Donald Duck

  
Vanaf 22 septemberte koop!

Door de makers van

Club Donald Duck en andere uitgaven zijn verkrijgbaar bij boekhandels, supermarkten en via

DonaldDuck.nl/shop
EVEN LEKKER 

DONALD DUCKEN
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