


‘Oh, wat een lelijke toverkollen! Ons plan is 

mislukt!’ jammert Belladonna.

‘Ik verander dat heksengebroed in padden!’ dreigt 

Limosella.

‘Ik heb een beter plan,’ lacht Tulipa. ‘Kennen jullie 

het verhaal van de rode schoentjes? Het stoute 

meisje dat de schoentjes droeg, werd gestraft. Ze 

kon niet meer stoppen met dansen.’

‘Ik denk dat ik je plan snap, Tulipa,’ lacht Zea.

Malva gaat aan het werk in haar naaiatelier.

’s Avonds zijn de schoentjes klaar.

Malva zegt haar toverspreuk:

‘Schoen links, schoen rechts, dit is je kans!

Ik beveel het: schoenen dans!’

De schoenen glanzen in het maanlicht.

‘Lelijke toverkollen, jullie zullen dansen!’ lacht Malva.



De heksen strijken ook die avond neer in de tuin.

‘Wat een prachtige dansschoenen,’ lachen ze. ‘Die 

zijn voor ons. Belladonna kan niet eens dansen.’

Ze trekken de schoenen aan. Onmiddellijk 

beginnen ze te dansen. 

‘Heerlijk!’ gieren ze. Ze dansen door de tuin, ze 

dansen door het spookkasteel, ze dansen door het 

Manenwoud.

Ze worden moe, maar kunnen niet stoppen.

Ze lachen al lang niet meer.

‘Help!’ roepen ze. ‘Help! We kunnen niet meer!’

Ze roepen en brullen alle toverspreuken die ze 

kennen, maar de schoentjes dansen maar door.

Belladonna en haar vriendinnen kijken toe. 

‘Hulp nodig?’ vraagt Belladonna liefjes.

‘Ja, we zullen je dankbaar zijn. Help ons!’ smeken 

de zussen.







‘Schoen links, schoen rechts, dit was je kans.

Ik beveel het, stop de dans!’ galmt Malva.

Onmiddellijk staan de schoentjes stil.

De zussen vallen uitgeput in het gras.

‘We waren niet blij met jullie rare streken,’ bromt 

Malva. ‘Zonde van mijn jurken!’

‘En mijn groentetuin!’ roept Belladonna.

‘Mijn spookkasteel onder de vieze kikkerdril!’ rilt Zea.

‘Wij wilden jullie een beetje plagen. Dat zijn toch 

gewoon heksenstreken,’ puffen de zusjes.

‘Nee, dat zijn geen heksenstreken, maar gemene 

streken,’ zegt Malva streng.

De zusjes zwijgen verschrikt en kijken naar Malva 

die er reusachtig uitziet nu ze zo boos is.

‘We hebben er spijt van, we zullen de groentetuin 

weer in orde brengen,’ beloven de zusjes.




