
 

 
’s Nachts door het park met Paula de pad 
 
Paula is een kleine pad. Ze leeft in het Rivierenhof, in een kleine poel tussen het gras en de struiken. Ze 
verveelt zich een beetje. Ze heeft alle keitjes in de poel al geteld. Op een avond, bij heldere maan zit ze een 
beetje te dromen: hoe zou de rest van het park eruit zien? Plots besluit ze om haar stoute zwemvliezen aan 
te trekken en … op pad te gaan. Nu ja, niet echt ‘gaan’, want padden hoppen natuurlijk op vier poten. Op 
haar avontuur komt ze verschillende dieren tegen elk met hun eigen verhaal. 
 

1. Glenda en Glymm de glimwormen  

Paula is al een eindje verder gehopt en merkt dat de maan achter een paar wolken verdwenen is. “Oei,” 
denkt ze verschrikt , “het is plots zo donker en hier ben ik nog nooit geweest!” Daar in het struikgewas ziet 
ze twee fonkelende ogen. Die kijken haar aan … Paula blijft stokstijf zitten. Ze hoopt dat die vurige ogen haar 
niet zien …  Wat een eng dier! Huh? Het ene vurige oog springt omhoog. Maar het andere vurige oog blijft 
zitten. Hoe kan dat? Wat is dat voor een dier? Paula sluipt naderbij. Plots hoort ze twee kleine stemmetjes 
giechelen. Het zijn 2 diertjes! En die ogen zijn geen ogen, maar fonkelende billen! De billen zijn van Glenda 
en Glymm, een tweeling glimwormen. 

Glenda en Glymm vertellen dat hun achterwerk glimt door een speciale chemische stof. Ze moeten erg 
lachen omdat Paula dacht dat ze een eng dier waren. Ze schijnen met hun licht om Paula de weg te tonen. 
Paula hopt dapper verder. Dan beginnen de lichtjes van Glenda en Glymm zwakker te worden en nemen ze 
afscheid van Paula.  



 
2.  Rikki de reiger.  

Het is al erg donker in het park als Paula een grote, vreemde vorm bij de waterkant ziet. Het is Rikki de 
reiger. Een badboy met lange, zwarte veren op zijn hoofd en een blik die je doet beven. Hij is de schrik van 
elke beek en elke vijver. Rikki ziet Paula : “Mmm ik heb wel zin in een late snack.” Paula wil zich snel 
verstoppen. Ze springt in het water. Rikki komt dichter en dichter … maar plots wordt Paula naar beneden 
getrokken, een holletje in. Rikki zoekt en vloekt, en gaat dan maar weg omdat hij Paula niet meer kan 
vinden. Een kleine vis, Sioen de stekelbaars, was haar redder in nood. 

 

3. Sioen de stekelbaars.  

Op de bodem van de vijver schuilt Paula in het holletje van Sioen, de stekelbaars. Hier is ze veilig voor haar 
grote vijand, de reiger. Sioen is een spraakwaterval, hij praat de hele nacht. Hij vertelt dat hij  verliefd is op 
het mooiste stekelbaarsje van het riviertje, het Schijn. Hij probeert haar aandacht te trekken door een nestje 
te maken van de steentjes op de bodem. Het is jammer maar Sioen heeft 2 linkerhanden (of beter: 
linkervinnen) en zijn nestje is niet fijn en mooi maar lelijk en veel te groot. “Prima,” denkt Paula, “want dan 
kan ik me hier verstoppen.” Wat Sioen ook niet weet is dat het meisje stekelbaars alles gezien heeft en op 
slag verliefd is geworden op hem. Want zij wil een heel groot gezin, dus zo’n groot nest is net wat ze zoekt! 
Paula besluit de twee verliefde stekelbaarsje alleen te laten, en gaat verder op weg. Ze heeft stilaan zin om 
terug naar haar huis terug te keren. 

4. Vladma de vleermuis.  

Opeens ‘pofff’ vliegt er een vleermuis tegen Paula, de kleine pad.  Paula valt achterover en kijkt verschrikt 
naar wat haar in zijn vlucht geraakt heeft. Vladma, de vleermuis ligt naast haar. “Sorry,” mompelt Vladma, 
“vleermuizen zijn wakker tijdens de nacht, en ik heb er al een hele nacht vliegen op zitten. Doordat ik zo moe 
ben, werkt mijn echo niet meer zo heel goed. Daardoor hoorde ik je niet lopen.” Paula kruipt weer recht. 
“Dat geeft niet,” zegt ze, “ga maar vlug een dutje doen. Ik ben ook moe trouwens.” Vladma wijst Paula nog 
even de weg: “Hop maar in die richting. Daar is de paddenpoel!” 

 
5.  Bea de bij.  

Het is nog vroeg. Maar de zon is al op en het is al warm als Paula de pad voorbij de bijenhal komt, vlak voor 
ze gaat slapen. Daar ziet ze heel veel bezige bijen. “Wie ben jij? Wat doe je?” vraagt Paula aan een bijtje dat 
voorbij zoemt. “Ik? Ik ben Bea, een honingbij. Ik woon hier samen met mijn zussen, de werksters. En met 
onze moeder natuurlijk! Zij is de koningin. Onze broers, de darren worden pas in de zomer geboren.” Bea wil 
snel vertrekken. “Wacht, waar ga je naartoe?” vraagt onze kleine kikker. “Weet jij dat niet? Ik vlieg rond op 
zoek naar stuifmeel en nectar uit bloemen, en water. Dat breng ik naar het nest. We wonen hier met velen. 
En iedereen moet eten!” Paula wil nog iets vragen maar Bea zegt: “Sorry, ik moet nu verder werken. 
Slaapwel, Paula!” 

 
Moe maar voldaan kruipt Paula weg onder haar lelieblad en droomt over een nacht vol avontuur. 

 

 

 



 
 

 

 


