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Aan de rand van het bos wonen Hekselien, Moes en Bonkie de draak. Bonkie is ziek. 
Hekselien en Moes blijven thuis om voor Bonkie te zorgen want alle andere heksen zijn op vakantie. 



Bonkie is heel blij dat zijn vriendjes thuis 
blijven om voor hem te zorgen. 
Bonkie niest alles overhoop. 
Hekselien zucht: “Tjonge jong, zo kan 
dat niet meer verder. Ik moet er iets aan 
doen. Ik ga een brouwsel maken.”



“Zo jongens, ik ben terug thuis. 
Ik moest nog een paar dingetjes 
gaan halen voor het toversoepje,” 
zegt Hekselien.  
Hekselien begint aan het soepje. 
Ze is aan het brouwen maar… 
Plots tuimelt ze voorover!!! 
Moes roept: “Pas op!!!”



Hekselien valt pardoes in de ketel. 
Bonkie en Moes halen vlug 
Hekselien uit de ketel. 
“Oh nee,” roepen Bonkie en Moes. 
Hekselien ziet helemaal blauw! 
Wat een herrie allemaal. 



Bonkie legt Hekselien in bed. 
Moes besluit naar het Elfendorp te gaan om Elfje Fien te gaan halen. 



Moes is aangekomen in het Elfendorp. 
Hij ziet Elfje Fien. 
Er zijn duizenden lampjes om hen heen. 
Moes vertelt het hele verhaal over Hekselien. 
Elfje Fien zegt: “Oei. Kom, we gaan naar Hekselien.”
Moes zegt: “Ik kan niet vliegen zoals jij hoor.” 
“Sorry,” zegt Elfje Fien. 



Elfje Fien pakt een zakje toverstof  en strooit het over Moes. 
Moes kan vliegen naar het Heksenbos! 



Moes en Elfje Fien zijn er eindelijk terug. 
Bonkie had al een kopje melk aan Hekselien gegeven. 
Dan doet Elfje Fien toverstof  in het kopje melk. 
Ze knapt snel weer op! 



Bonkie sluipt snel naar buiten en drinkt er zelf  ook van. 
Hekselien, Elfje Fien en Moes praten nog lang verder. 



Bonkie heeft de melk op en kleurt weer helemaal bij. 
Het eindigt allemaal terug goed. 


