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De slakkenverzameling van de drie kleine jongetjes
‘Hebben jullie niets te doen?’ vraagt de buurman.
De drie jongetjes schudden hun hoofd.
‘Dan moeten jullie iets bedenken,’ zegt de
buurman. ‘Weet je wat? Begin een verzameling.
Dat is erg leuk. Ik verzamel van alles en ik verveel
me nooit.’
‘Wat verzamelt u dan allemaal?’ vraagt Joep.
‘Kom maar mee,’ zegt de buurman.
De jongetjes lopen achter hem aan naar binnen.
En daar laat de buurman van alles zien: een kist
met schelpen, een album vol prachtige postzegels,
en een boek met allemaal foto’s van de koningin.
‘Verzamelen is helemaal niet moeilijk,’ legt de
buurman uit. ‘Je bedenkt gewoon iets en dan zoek
je er zoveel mogelijk verschillende van bij elkaar.’
‘Dat lijkt me ook wel leuk,’ zegt Jan. ‘Maar wát
zullen we dan gaan verzamelen?’
‘Stenen,’ zegt Joep.
Maar dat vinden Jan en Joris niks.
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‘Slakken!’ roept Joris ineens. ‘Dát is pas leuk!’
‘Goed idee,’ zegt de buurman. ‘Ga maar gauw
zoeken, dan kan ik weer verder met grasmaaien.’
De drie jongens gaan meteen aan de slag. Eerst
halen ze een emmer uit het schuurtje en daarna
lopen ze de tuin in. Ze kijken in het gras, ze zoeken
tussen de blaadjes van een grote struik en ze
draaien elke grote steen die ze tegenkomen om.

De ene na de andere slak verdwijnt in de emmer.
Al snel hebben ze een hele verzameling bij elkaar.
Maar dan moeten de drie kleine jongetjes naar
binnen.
‘Opschieten, jongens!’ roept mama.
‘We zijn net zo lekker bezig,’ roept Joep terug.
Maar dat kan mama niets schelen. ‘Jammer dan,’
zegt ze. ‘Het eten staat al op tafel.’
Snel zetten de jongetjes hun emmer in de schuur en
gaan naar binnen.
Na het eten wil mama nog even een brief posten.
Ze loopt de schuur in en pakt haar fiets.
Maar wat is dat?
‘Jakkes!’ roept mama. ‘Help!’

Papa gaat meteen kijken, en Jan, Joep en Joris
rennen achter hem aan.
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt papa.
‘De hele schuur zit vol slakken,’ zegt mama boos.
En ja, er zitten slakken op de muren, op de fietsen,
op de bezem, en op de ramen.
Papa kijkt naar de drie jongetjes. ‘Hoe komen die
slakken in de schuur?’

‘Die hebben we gezocht,’ zegt Jan.
‘Ze moesten wel in de emmer blijven!’ zegt Joep.
‘Maar ja,’ zegt Joris. ‘Dat hebben ze niet gedaan.’
Papa knikt. ‘Dat zie ik. Maar wat wílden jullie met
die beesten?’
‘Verzamelen,’ zegt Jan. ‘We moesten zoveel
mogelijk verschillende hebben.’
‘De buurman vond het ook een goed idee,’ zegt
Joep.
‘Dan heb ik een leuk plannetje,’ zegt papa.
‘Doen jullie alle slakken weer in de emmer en geef
ze maar aan de buurman. Die is er blijkbaar
dol op.’
Even later staan er drie jongetjes met een emmer
bij de buurman op de stoep.
‘We hebben een slakkenverzameling,’ zegt Jan.
‘Ja,’ zegt Joep. ‘Maar mama is er bang voor.
En daarom zei papa dat we ze aan u moesten
geven, omdat u verzamelen zo leuk vindt.’
En dan vertellen de jongetjes dwars door elkaar
heen wat er gebeurd is.
De buurman moet er erg om lachen. ‘Slakken
verzamelen was misschien toch niet zo’n goed
idee,’ zegt hij. ‘Weet je wat?
We brengen de slakken
samen naar mijn tuin.
Dan geef ik jullie wel
iets anders om te
verzamelen.’

10

Na een poosje komen de jongetjes weer thuis.
Ze hebben een grote envelop bij zich.
‘We hebben een nieuwe verzameling gekregen,’
zegt Jan trots.
‘Toch geen andere beesten?’ vraagt mama
geschrokken.
‘Postzegels,’ zegt Joep. Hij keert de envelop om
boven de tafel.
‘Gelukkig,’ zegt mama opgelucht.
Papa vindt het ook een leuke verzameling.
Hij rommelt even achter in de boekenkast en haalt
er een mapje uit. ‘Kijk,’ zegt hij. ‘Dit is een
postzegelalbum. Je kunt alle postzegels er netjes in
opbergen. Dat mogen jullie wel hebben. En we
spreken af dat jullie voortaan alle postzegels van de
enveloppen mogen halen.’
‘Maar denk erom: pas als wíj de brieven eruit
gehaald hebben, hoor!’ zegt mama haastig.
‘Tuurlijk!’ roepen de jongens in koor.
Een uurtje later liggen ze alle drie lekker te slapen.
En ze dromen van wel honderdduizend brieven
met de prachtigste postzegels erop.

Kareltje telt ballonnen
Kareltje het telkonijn
kijkt altijd om zich heen
en als hij leuke dingen ziet
dan telt hij ze meteen
Als hij ergens in het gras
een beetje ligt te zonnen
ziet hij een grappig clowntje
met een grote tros ballonnen
drie rode en vier gele
en vijf groene aan een touw
maar één is er voor Kareltje
en die ballon is blauw
Als jij ook van tellen houdt
heb ik een leuk idee
kijk heel goed naar de tekening
en tel met Karel mee

Liselotje: de koning is bang
Liselotje is een meisje
en ze woont in een paleisje
in een land hier ver vandaan
waar heel veel paleisjes staan

Op een nacht hoort ze gerommel
en geschuifel en gestommel
daarna hoort ze: stap stap stap
op de grote houten trap

Hij zal heel goed voor je zorgen
slaap maar lekker door tot morgen
er gaat niets – nee, niets meer mis
als mijn beertje bij je is

En dan gaat het deurtje open
en wie komt daar aangelopen?
’t is de koning – hij is bang
hij hoort steeds iets op de gang

Want als je bang bent om te slapen
is het echt ontzettend fijn
als een lieve kleine knuffel
de hele nacht bij jou wil zijn!

Liselotje zegt: niet bang zijn
er kan niemand op de gang zijn
maar ik heb een goed idee
neem mijn beer maar even mee

Het olifantje: knuffeltje wassen
Het olifantje is een beetje somber
zijn knuffeltje moet even in de was
mama had gezegd: dat is het beste
omdat zijn knuffel heel erg smerig was

Nu zit het olifantje stil te kijken
de wasmachine pruttelt wat en bromt
en olifantje hoopt maar dat zijn knuffel
weer heel snel uit de wasmachine komt

Knorrepotje zocht ronde dingen

Eind’lijk stopt de grote wasmachine
hij ziet zijn knuffel liggen voor de ruit
het wasmachinedeurtje mag weer open
er komt een kletsnat knuffelbeertje uit

Knorrepotje zocht naar ronde dingen
en weet je al wat Knorrepotje vond?
hij vond een knikker en een mooie voetbal
en doperwtjes – want die zijn ook mooi rond

Het olifantje snikt: dat is toch zielig!
maar mama zegt: vertrouw nu maar op mij
ik stop hem eerst nog even in de droger
dan is hij zo weer lekker warm en blij

Hij vond wat muntjes en een autobandje
wat kleine keuteltjes konijnenpoep
een schoteltje, een fietswiel en een bordje
en kleine, ronde ballen in de soep

Een uurtje later zit het olifantje
aan tafel met zijn knuffel naast zijn bord
hij zegt: wat ben ik blij dat je weer droog bent
ik hoop maar dat je nooit meer smerig wordt

Hij zag de gele zon – hoog aan de hemel
en vond wat pepermuntjes in zijn zak
en toen hij nóg meer dingen wilde zoeken
dacht hij: als ik eens pánnenkoeken bak…

