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Hou jij ook zo van

LACHEN?

Met de 365 moppen in dit moppenboek  

lig je een jaar lang in een deuk!  

Met de beste grappen en raadsels,  

en vol grappige tekeningen.  
 

Lachen, gieren, brullen  

met de Zoete zusjes!

met tekeningen van Iris Boter
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Janna: ‘Ken je die mop van Bram op de wc?’ 
Saar: ‘Nee.’ 
Janna: ‘Ik ook niet, want Bram heeft de mop 
doorgespoeld.’

Er lopen twee aardbeien op straat. 
Zegt de een tegen de ander:  
‘Wat heb je veel sproetjes!’

een postzegel.

A N T WO O R D :

TIP

TIP

SAAR
JANNA

Het zit in een hoekje maar 
gaat de hele wereld over.
Rara, wat is dat?
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Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: 
‘Bakker, heeft u worteltjestaart?’
‘Nee,’ zegt de bakker, ‘dat heb ik niet, helaas.’
De volgende dag gaat het konijn weer naar de 
bakker en vraagt:  
‘Bakker, heeft u worteltjestaart?’
‘Nee,’ zegt de bakker, ‘helaas.’
Op de derde dag komt het konijn weer bij de 
bakker en vraagt:  
‘Bakker, heeft u worteltjestaart?’
De bakker zegt: ‘Ja, dat heb ik!’
Waarop het konijn zegt: ‘Vies, hè?’

TIP

TIP

SAAR

JANNA

Twee slangen komen elkaar tegen.
Zegt de een tegen de ander: ‘Ik hoop niet dat ik giftig ben.’ 
De andere vraagt: ‘Waarom?’ 
‘Omdat ik op mijn tong heb gebeten!’
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Op een dag was de meester jarig, en Bram gaf de meester 
dropjes. 
De volgende dag gaf hij de meester nog een keer drop. 
En de dag erna nog een keer. 
Maar op de dag daarna had Bram geen dropjes mee. 
Dus vroeg de meester: ‘Waarom heb je geen dropjes mee?’ 
Bram: ‘Omdat m’n konijn niet meer leeft.’

Een muis zit in de bioscoop. Een grote olifant 
gaat precies voor de muis zitten. De muis ziet niks 
meer, staat op, gaat voor de olifant zitten, draait 
zich om en zegt: ‘Zo, nu merk je zelf hoe vervelend 
het is wanneer er iemand voor je komt zitten.’

Hoe stop je een olifant in de koelkast?

deurtje open, olifant erin, deurtje dicht.

A N T WO O R D :
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Op een dag was de meester jarig, en Bram gaf de meester 
dropjes. 
De volgende dag gaf hij de meester nog een keer drop. 
En de dag erna nog een keer. 
Maar op de dag daarna had Bram geen dropjes mee. 
Dus vroeg de meester: ‘Waarom heb je geen dropjes mee?’ 
Bram: ‘Omdat m’n konijn niet meer leeft.’

Hoe stop je een giraffe in de koelkast? 

De Lion King geeft een feest en alle dieren komen 
op dat feest, welk dier niet? 

Een meisje steekt een krokodillenrivier over en 
ze overleeft het. Hoe kan dat? 

deurtje open, olifant eruit, giraffe erin, deurtje dicht.

de giraffe, want die zit nog in de koelkast.

A N T WO O R D :

A N T WO O R D :

de krokodillen zijn op het feestje van de Lion King. 

A N T WO O R D :



Bezoek onze website dezoetezusjes.com en volg ons op social media:            De Zoete Zusjes   @dezoetezusjes

Ken je onze andere  
boeken ook al?



Bezoek onze website dezoetezusjes.com en volg ons op social media:            De Zoete Zusjes   @dezoetezusjes

TIP

TIP

SAAR
JANNA
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