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knip knip

pien heeft veel haar.
een krul hier, een krul daar.
het haar is warm.
het haar lijkt op een nest.
voor een mus of een mees.
pien gaat naar jan.
jan met de schaar.
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‘mijn haar moet kort,’ zegt pien.
‘doe maar heel kort.’
‘heel kort?’ vraagt jan.
‘dat is koel,’ zegt pien.
jan knipt en knipt.
hier een krul weg.
daar een krul weg.
tot er geen krul …
meer te zien is.
‘mijn kop lijkt op een bal!
fijn, jan, kort en koel!’
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piet en riet

daar is pim. 
hij is moe.
heel moe.
het was druk bij de kar.
heel druk.

‘kom, pim,’ zegt riet.
‘hier is een stoel.
rust maar uit.
wil je sap?
ik haal het voor je.’
‘fijn,’ zegt pim.
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riet haalt het sap.
en piet pakt de pan.
hij zegt:
‘ik bak vis voor je, pim.
die vis ving ik.
en die vis ving riet.’

riet wijst.
‘kijk naar de teil!
wat veel vis!
lust je veel?’



‘vis,’ zegt pim.
‘ik ben er dol op!’

‘ik ook,’ zegt piet.
‘ik ga aan de slag.’

piet bakt en bakt.
en riet maakt sla en friet.

‘klaar!’ roept piet dan.
‘hier, pim.
smul jij maar.’



pim smult en smakt.
riet eet met smaak, 
en piet ook.
‘wat is die vis top!’ zegt pim.
‘mmm!’ roept riet.
en piet kijkt blij.

pim heeft zijn buik vol.
en piet en riet ook.

de zon is weer weg.
‘hoor hoe de zee ruist,’ zegt piet.
‘daar hou ik van.’
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ik zit in de kar. 
ik ben heel hoog.

op mijn kop!
aaa!

ik gil.

op je kop in 
een boot
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dat is nat! 

op je kop in 
een boot
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wat een mop.
ik zit in de kar.
en het gaat top!
maar daar is de lus!
kan ik nog weg?
nee, zegt mam, dus …
aaa!
ooo!
wat?
zijn we er al?
ik wil meer!
ik wil nog een keer!

daar is de lus!
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daar is de lus!

dit is hoog! 
ik kijk heel ver.

op je kop in een boot!
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