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Neem altijd een mop mee!



Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op 

school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot 

schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven 

lang leesplezier!

1e druk 2022

NUR 286

ISBN 978 90 487 4373 5

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2022

Tekst: Elisa van Spronsen

Illustraties: Hélène Jorna

 

Voor België:

Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen

D/2022/1919/020

Behoudens de uitzonderingen in de Auteurswet mag niets uit deze uitgave 

worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. Voor licenties voor knipselkranten en -diensten of 

voor het overnemen voor onderwijsdoeleinden kunt u contact opnemen met de 

Stichting PRO: www.stichting-pro.nl. Voor meer informatie over auteursrecht in 

het onderwijs gaat u naar www.onderwijsenauteursrecht.nl.

moppen
DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2023



Elisa van Spronsen 
Met tekeningen van Hélène Jorna



8

Lees dit eerst

  Dag, ik ben mevrouw Hups.

  En dit is mijn hond Flip.

Hoi, wij zijn Bo en Step.

Wij zijn een tweeling.



  Dag, ik ben mevrouw Hups.

  En dit is mijn hond Flip.

Hoi, wij zijn Bo en Step.

Wij zijn een tweeling.

Ik heet Kees Kluns.

Ik ben dol op verre reizen.

Ik heet Bob.

Ik tap graag moppen.
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Op reis

We zijn er bijna! 

We zijn er bijna.

Maar nog niet ...

Bo en Step!

Stop nog maar even met zingen.

Het is nog 20 uur rijden!
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Dag, buurvrouw!

Zorg je goed voor Puk?

De brokjes liggen in de kast!



Aan de balie

Mevrouw Hups: ‘Heeft u mijn koffer gevonden?’

Man: ‘Wat zit er allemaal in?’

Hups: ‘Mijn parels, parfum en euh ...’

Man: ‘En wat?’

Hups: ‘Dat durf ik niet te zeggen.

(fluistert) Maar het begint met de ‘p’.

En het eindigt op ‘oepzakjes.’



Korte weg

Kees Kluns kampeert bij de boer.

Hij wil morgen naar een oud paleis.

En het liefst heel vroeg.

Dan is het nog niet zo druk.

‘Boer?’ vraagt Kees.

‘Mag ik morgen door uw weiland lopen?

Die weg is een stuk korter.

En dan haal ik de bus van acht uur!’

‘Ja hoor,’ zegt de boer.

‘Wie weet kom je mijn stier wel tegen!

Dan haal je zelfs de bus van half acht!’



Een mop van Bob

      Wat is de leukste stad van ons land?

     

     En in welk land heb je altijd lol?

 

Den Ha-Ha-Haag.

In Grie-hi-hi-hiekenland.



In het vliegtuig

Stel je voor:

Je bent piloot.

Je vliegt eerst naar Ierland.

Dan stappen er 10 mensen in.

Dan vlieg je door naar Spanje.

Dan stappen er 30 mensen in.

Dan vlieg je door naar Japan.

Daar stappen 6 mensen uit.

Hoe oud is de piloot?

Net zo oud als jij! 

Want jij bent de piloot!



Ga je op reis?
Dan is hier een tip voor jou:
NEEM EEN MOP MEE!
In de auto of op de fiets.
In je tas of in je koffer.
Want een mop ...
maakt je reis pas echt TE GEK!

Maffe moppen over op reis gaan!

Makkelijk & Leuk: voor kinderen 
die lezen moeilijk vinden of saai.
De boeken zijn toegankelijk en 
dyslexie-vriendelijk. Lezen is wél leuk!

9 789048 743735
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