
Met zijn 
neus
ogen
tong

krijgt een schoen een gezicht.
Met zijn neus ruikt hij
of er ergens poep ligt.

Met zijn o g e n kijkt hij
eerst naar voor en dan opzij

en waarschuwt voor een kuil of kei. 
Met zijn tong 

slaat hij een praatje
met andere schoenen op zijn pad:

‘Hallo! Wat is jouw maatje?’
of

‘Hoera! Het gras is niet nat.’

- Ik zoek een makkelijke schoen,
 eentje om meteen aan te doen.
- Kijk gerust eens rond meneer.
 Alle schoenen zijn van leer. 
- Die met een neus van zwarte lak …
 ze zitten een beetje te strak. 
 Ik denk dat deze wel goed zit …
 maar die zool vind ik echt te wit.
- Meneer, hier heb ik nog een paar.
- Liever niet, fl osjes vind ik raar.
 Juffrouw, ik denk nog even na. 
 Bedankt voor je tijd, maar ik ga. 

Nieuwe schoenen kopen?

Wij laten je op wolkjes lopen.



Drie spruiten
huilen tranen met tuiten.

Spruit 1 zegt met een snik:
‘Van ons laten ze winden,

zo hoorde ik.’
Spruit 2 zegt met een zucht:
‘Ook krampen in de darmen,

zo gaat het gerucht.’
Spruit 3 zegt met droeve stem:
‘We liggen zwaar op de maag

en dat hindert hen.’
Drie spruiten

zingen samen dit droevig lied:
‘Ach, we hebben zo’n verdriet,

kinderen lusten ons niet.’

- Dag meneer. Mooi weertje vandaag.
 Wat zal het zijn? Ik help je graag. 
- 3 citroenen
 2 meloenen
 1 zak spinazie
 1 krop andijvie
 1 rode paprika
 1 bosje raketsla
 en nog een potje tijm.
 Zo staat alles op rijm. 
- Alsjeblief meneer De Pauw.
 Graag tot gauw!

ZET PRINSES BOONLEKKEROP EEN TROON!



last Van pijn?
dan moet je bij de apothekeR zijn.

Mensen komen 
zalfjes,
pillen,

drankjes 
halen

bij ziektes en bij kwalen.
Wil je weten

wat de apotheker
voor zijn kind met pijntjes doet?

Hij kleeft een hippe pleister
op een snee met bloed.

Hij smeert wat moederzalf
op een verzwikte voet.

Hij drukt een knuffelkus
op een koortsige snoet

en geeft een pakje moed:
‘Ga maar lekker vroeg slapen,
dan ben je morgen weer goed.’

- Hallo, meneer De Pauw.
 Alles goed met je vrouw?
- Nee, ze hoest en heeft keelpijn.
 Heb je daarvoor een medicijn? 
- Ik heb zuigtabletjes voor de keel.
 Klein doosje? Zeg maar hoeveel. 
 Met deze siroop, na het ontbijt,
 raakt ze vast dat hoestje kwijt. 
- Bedankt en tot binnenkort.
- Ik hoop dat mevrouw gauw beter wordt.




