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Er was eens een vleermuis, Vlerus was haar naam. Ze leidde een prachtig leventje daar op de 
vestingen van Ieper. Ze kende alle hoekjes van de kathedraal en het belfort, ja ze had het er 
helemaal naar haar zin… Maar op een stormachtige nacht belandde Vlerus echter in een 
onderaardse gang. Ze verkende haar omgeving en kwam in een ijskelder terecht, ze 
probeerde langs alle kanten naar buiten te geraken, maar het lukte niet… Uitgeput en 
helemaal verkleumd van de kou viel Vlerus neer op de grond… Kwaak kwaak… kwaak 
kwaak… In een donker vuil hoekje zat een kikker, of was het een pad? Vlerus die 
ondertussen bekomen was, waagde zich aan een gesprek… Euh… hallo beste kikker… hoe 
geraak ik hier uit? De storm van vannacht heeft me hierheen gewaaid en ik ben de weg 
kwijt… Kwaak kwaak… wie ben jij? Zo een raar beest heb ik nog nooit gezien, en je hangt 
precies ondersteboven… Dat zeg en zie je helemaal goed, beste kikker, ik ben Vlerus, de 
vleermuis, kan je me helpen? Kwaak kwaak, ikzelf was namelijk ridder in mijn vorig leven, 
ridder Julius. Ik ken niet zoveel van de dierenwereld… Piep piep piep, aangename 
kennismaking ridder Julius, maar mag ik u vragen hoe je dan opeens kikker geworden bent? 
Euh euh, niks om fier op te zijn, kwaakte de kikker… maar euh…je mag het wel weten… ik 
was op vakantie in een kasteel en ontmoette daar een wondermooie prinses, Isabella was 
haar naam… En zoals dat gaat in het leven, ik werd verliefd op haar en kuste haar heel innig… 
Dat had mijn overste echter gezien, die had al eerder een oogje op mijn bloedmooie Isabella. 
En zo gebeurde het dat wij voor haar vochten. Ik sloeg met een hoefijzer en de ridderoverste 
werd zwaargewond aan zijn hoofd…. Hoera, dacht ik bij mezelf, nu is de prinses van mij! 
Maar helemaal mis, ik belandde in de mensen-gevangenis. Daar werd ik heel opstandig en 
kreeg er rare vrienden. Die boden mij speciale drankjes aan, ik wilde eerst niet proeven, 
maar toen ik zag hoe vrolijk mijn nieuwe vrienden werden, probeerde ik het ook. Mmmm, ik 
leidde een geweldig leventje en belandde er in een roes van geluk. Op een onweerachtige 
nacht nam ik echter zo’n grote dosis dat ik op slag veranderde in een kikker en van de rest 
weet ik niks meer… Zozo… piepte Vlerus ondersteboven… dat is een heel verhaal… en nu ben 
ik niet alleen meer… hou jij ook van het nachtleven? De kikker kwaakte heel luid en 
uitgelaten van geluk. Ook hij was blij om niet meer alleen te zijn…. Dit was het begin van een 
nieuw en groot avontuur van kikker en Vlerus daar in die onderaardse gang in Ieper. En ze 
leefden nog lang en gelukkig…. Misschien kom je ze wel eens tegen…. 
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