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1. Welkom aan boord
Welkom aan boord van het Kleischip vol liedjes
Plaatjes, verhaaltjes en melodietjes
Van je tik, tik, tik, van je knip, knip, knip
Welkom aan boord van het Kleischip.
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2. Ga je mee?
L

Wij zijn de kapiteins van het Kleischip.
Ik ben kapitein Liekie.

F

En ik ben kapitein Foske.

L

We gaan naar Texel.

F

Op vakantie.
Ik heb een tas vol truien meegenomen en mijn tandenborstel.

L

En ik mijn accordeon en zonnebril.

F

Want ik heb gehoord dat het op een eiland vaak waait.

L

En ik heb gehoord dat door de wind de zon vaker schijnt.
Wij gaan naar het strand

F/L

en Ecomare,

L

zeehondjes kijken.

F

En ik wil naar het Juttersmuseum waar je kunt zien wat er allemaal aanspoelt op het
strand en op bezoek bij boerin Renske. Want boerin Renske heeft een stal waar je op
echte strobalen mag zitten en dan gaat zij van alles vertellen over schapen

L

en ik wil naar de Zelfpluktuin waar je fruit en bloemen mag plukken
en ik wil vliegen … en een zeehondje.
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3. De veerboot I
L

Hé, we worden ingehaald door een hele grote boot.

F

Het is de veerboot naar Texel, kapitein Liekie.

L

Hoe weet jij dat?

F

Omdat er TESO op staat.
Weet je wat TESO betekent?
De T is van Texels, de Ee is van eigen, de S is van Stoomboot …

L

Stoomboot?
Alleen Sinterklaas vaart nog met een stoomboot! Dit is toch geen stoomboot.

F

Natuurlijk is dit is geen stoomboot, maar de TESO bestaat al heel lang.
Vroeger had je alleen maar stoomtreinen en stoomboten …

L

En stoomauto’s?

F

Ja, de allereerste auto’s waren stoomauto’s.

L

Komt er uit een stoomauto stoom?

F

Ja, en rook, net als bij een stoomboot.

L

En wat komt er dan uit een veerboot?
Veren?

F

Huh?
Veren? Nee.
Een veerboot heet veerboot, omdat ze vroeger veren zeiden en niet varen.
Eigenlijk is een veerboot een vaarboot.

L

Maar alle boten varen toch?
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4. Een auto die kiept
Een auto die kiept is een kiepauto
en een auto voor de vracht is een vrachtauto.
Een fiets met een motor is een motorfiets.
Zo verzin je … iets.
Een ton voor de regen is een regenton
en parasol is Frans voor tegen de zon.
Een bak voor de vuilnis is een vuilnisbak.
Zo verzin je … dat.
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5. De veerboot II
F

Ik weet het, ik weet het kapitein Liekie waarom een veerboot een veerboot heet.

L

Oja?

F

Ja, veren betekende vroeger overbrengen
en de veerboot brengt van alles over: vrachtauto’s, auto’s, fietsen, mensen …

L

De mensen zwaaien naar ons. Kijk eens.
Zwaaien kapitein Fos, zwaaien. Hallo allemaal!

L/F

Hallo!
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6. Het strand
L

Ik doe mijn schoenen uit, kapitein Fos.
Ik wil met blote voeten op het strand.
Ik wil zandkorrels tussen mijn tenen.

F

Hé kijk nou eens, kapitein Liekie,
daar liggen allemaal parasols die omgewaaid zijn.

L

Die parasols zijn helemaal niet omgewaaid.
Er liggen mensen ACHTER de parasols.
Die zijn toch ook niet omgewaaid?

F

Nee, die zijn zeker niet omgewaaid.

L

Dan is de parasol niet tegen de zon, kapitein Fos,
maar tegen de WIND. Als een paravent.

F

Van? Van wat?

L

Vent is wind in het Frans. Het is een paravent …
Para is tegen, vent is wind, paravent is tegen de wind.

F

Ik denk dat je gelijk hebt, kapitein Liekie,
dat ze de parasol tegen de wind gebruiken.
Zij liggen in hun badpakken alsof het lekker warm is.
Ik vind blote voeten al een beetje koud door de wind, brrr.
Zullen wij ook achter een parasol gaan liggen?

L

Of achter een echte paravent, een echt windscherm.
Wat vind je van deze?

F

Ohhh,
wat een verschil, wat is het lekker warm zonder wind.
Ik wou dat de wind niet bestond.

L

Maar de wind waait ook alle wolken weg.
Daarom heb je hier meer zon.

F

Is dat zo? Ik vind het hier heerlijk.

Ga je mee met het Kleischip naar Texel?, © www.kleischip.nl, 2008

8

7. De zon schijnt altijd
De zon schijnt altijd
ook als hij verdwijnt
achter de wolken
of rood in de zee.
De aarde draait
terwijl je slaapt
de zon verlicht de maan.
De maan en de sterren
verlichten de nacht
al zie je geen ster
maar het licht waar hij was.
De aarde draait
terwijl je slaapt
naar de zonkant die jou weer wakker maakt.
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8. Het Dennenbos
L

O denneboom, O denneboom …

F

Wat zing je nou? O denneboom?
Het is midden in de zomer.

L

We gaan wandelen in het dennenbos!

F

Het is zeven uur. Ik wil nog even slapen.

L

Nee, niks ervan …
je hebt het beloofd.

F

Ja, gisteravond.
Maar nu is het ochtend en ik vind het veel te lekker in mijn bed.

L

Beloofd is beloofd. We gaan naar het dennenbos.

F

Het is trouwens helemaal geen dennenbos.

L

Het is wel een dennenbos.
Het maakt toch niets uit dat er nu ook andere bomen staan?
Grappig hè?

F

Wat is grappig?

L

Dat niemand geloofde dat er op Texel een bos kon groeien,
terwijl wij het heel gewoon vinden.

F

Ja, ik vind het bos ook heel gewoon.

L

Luiwammes, hup eruit.

F

Oké, oké, ik ga al mee.

(doet de tent open)

L

Kijk uit!

F

Waarvoor?

L

Een spinnenweb.

F

Waahhh …
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9. Een spin
Er is een spin en die heeft zin
in een hapje van jouw kin
en deze twee komen voor
een lekker stukje van jouw oor
En dit is een grote reus
Die lust wel jouw hele …neus.

(één hand)

(twee handen)
(twee handen samen)
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10. Opa zeeslak I
L

Wat een klein kastje staat hier, kapitein Fos.

F

Een kastje? Buiten op de stoep?

L

Ja, en er liggen allemaal schelpen in.
Dat zijn schelpen die je hier kunt vinden op het strand.

F

Als je geluk hebt.

L

Ja, als je heel veel geluk hebt.
En hier liggen ze. Zomaar. Deze grote schelp,
dat is het huisje van een zeeslak, een wulk.
Die wil ik.
Maar waar is de verkoper?

F

Er hangt een briefje kapitein Liekie. Weet je wat er op staat?
Je mag de schelp meenemen als je geld in het kistje doet.

L

Dat is nog eens een leuk winkeltje.
Dan neem ik deze schelp mee.
Oh, ik heb geen geld bij mij.

F

Maar ik wel.

L

Gelukkig.
Dit is vast een oude schelp!

F

Waarom?

L

Omdat íe zo groot is.
Heb je wel eens een babyschelpje gezien?
Die zijn piepklein … en deze schelp is echt groot.

F

Dan is het vast het huis van opa zeeslak geweest.

L

En misschien daarna van een heremietkreeft,
want die is altijd op zoek naar een mooi huisje.
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11. De Huizenmarkt
De huizenmarkt, de huizenmarkt
Wie wil een huisje kopen?
Een aardig huisje heeft een deur
en het raam kan open.
De huizenmarkt, de huizenmarkt
Wat zegt u veel te duur?
Dan wilt u vast geen tuintje
dan wilt u vast geen schuur.
Pardon, u wilt geen huisje?
U wilt een echt kasteel?
Lieve help meneer, mevrouw
voor geen cent teveel?
Dan moet u naar het strand toegaan
waar veel kinderen spelen
Dan bouwen zij voor u
de mooiste zandkastelen.
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12. Opa Zeeslak II
L

Zou een heremietkreeft het leuk vinden om in een kasteel te wonen?

F

Ja vast, en om zeepaard te rijden en met een zeemeermin te trouwen.

L

En als zij hem kust, dat de heremietkreeft dan verandert in …

F/L een knappe kapitein!
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13. Tandenpoetsen
L

Tjonge, hoor je dat kapitein Fos?

F

Bedoel je het gebrul uit het washok?

L

Ja, dat bedoel ik.
Ik hoor allemaal matroosjes

F

die niet willen tandenpoetsen

L

omdat ze nog niet naar bed willen

F

omdat ze zo lekker buiten spelen

L

en nog helemaal niet moe zijn

F

nee, natuurlijk niet. Nog even spelen …

L

en dan hup naar het washok

F

tandenborstel in je mond. Bah!

L

OF … EERST met water spoelen.

F

Hè? Waarom doe je dat?

L

Dat doe ik altijd.
Je moet even het glazuur laten rusten, een half uur ertussen
en kan het niet later dan spoelen met wat water.
Jij niet?

F

Uhhh …
Zullen we wat aan het gebrul doen?
Jij hebt toch een tandenpoetsliedje gemaakt …
Dan vinden ze het toch wel leuk om tanden te poetsen?

L

Ja, dat liedje zing ik ook elke avond voor mijn jongste matroos,
(zingt) … jij bent een lekker hapje, ik bijt je in je nek.
Maar ik mag niet in zijn nek bijten.

F

Weet je wat, kapitein Liekie. Pak je accordeon.
Ik pak mijn tandenborstel.
We gaan samen naar het washok.
Jij speelt het liedje, ik poets mijn tanden en als ik klaar ben

L

bijt jij in hun nek!
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14. Poets
Foske* poets je tanden
poets ze schoon en wit
tot er nergens meer
een restje eten zit.
Doe je mond eens open.
Laat eens even zien
wat heb jij gegeten?
Ik denk dat ik het zie …
Ik zie, ik zie (alles opnoemen wat je kind gegeten heeft)
Foske* poetst haar tanden
maar een vos die doet dat niet.
Die knaagt zijn tanden schoon
aan een botje van een dier.
Kijk eens naar zijn tanden,
wat zijn ze schoon en sterk.
Jij bent een lekker hapje.
Ik bijt je in je … nek!
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15. Zeehondjes
L

Ik wil morgen nog een keer naar Ecomare.

F

Vind je zeehondjes zo leuk?

L

Ik wil ook een zeehondje.

F

Wil je een knuffelzeehondje, net zoals het mijne?
Hij is zo lekker zacht.
Waarom heb je er zelf niet ééntje gekocht?
Ik zei het nog tegen je.

L

Ik wil geen knuffelzeehondje, ik wil een echte.

F

Een echte?

L

Ja, je kunt een zeehondje adopteren.

F

Adopteren? Net als een kindje?
Wil je een zeehondje meenemen naar huis?
Wordt de badkamer dan zijn kamertje?
En mag íe dan in het bad zwemmen?
Ga je dan elke dag vis eten?
Hoe wil je hem meenemen op onze boot?
In de kajuit? In ons reddingsbootje?

L

Nee, hij blijft gewoon daar.
Maar ik krijg wel een foto van hem
en ik stuur geld, zodat zij eten voor hem kunnen kopen.

F

Maar een foto kun je niet aaien en een knuffel wel, kapitein Liekie.

L

Ik wil een eigen zeehondje.
Een zeehondje dat door de golven is weggespoeld.
Zijn moeder is kwijtgeraakt.
Bijna was doodgegaan.
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16. Eerst ben je klein
Eerst ben je klein
Dan word je groot
En ben je oud dan ga je dood.
Zo is het leven.
Ook voor een hond
of voor een kat
die je als vriendje hebt gehad.
Het is om het even.
Eerst is íe klein
dan wordt íe groot
en is íe oud dan gaat íe dood.
Daar heb je tranen voor gekregen.
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17. De zeeduivel
(voice over)
Toen ik voor de derde keer naar Ecomare wilde om zeehondjes te kijken, keek kapitein
Foske mij onderzoekend aan … en kreeg een geweldig idee.
F

De Garnalenkotter!

(voice over)
Op de Waddenzee garnalen vangen en zeehondjes kijken.
Die middag vertrokken we uit de haven met de garnalenkotter en zag ik als eerste een
zeehond.
Op de terugweg werd het visnet omhoog getrokken.
Er zaten niet alleen garnalen in, maar er zat ook een zeeduivel in.
F

Een zeeduivel!
Wat een vieze wratjes, knobbeltjes, stekeltjes, huidflapjes.

L

En hij kan wel twee meter worden.
Met wratjes, knobbeltjes, stekeltjes, huidflapjes.
Twee meter!
Groter dan de meeste kapiteins.

K Wie durft zijn vinger in de bek van de zeeduivel te steken?
Vinden jullie die stekel op zijn kop niet grappig?
F

Die stekel op zijn kop?

K Dat is de hengel van de zeeduivel.
Het dikke stukje huid aan zijn hengel is een nepworm.
Daar vangt hij vissen mee.
Als een vis erin bijt, eet hij hem op.
F/L Ohhh.
K Hij kan zelfs zijn kaken uit elkaar doen, zijn maag groter maken,
dieren eten die groter zijn dan hij zelf is.
En hij eet ook krabben.
Durven jullie een krab vast te houden?
L

Jawel kapitein.

F

Hoe?

K Je pakt de krab vast aan zijn schild.
Er gebeurt er niets.
De krab kan zo niet in je vingers knippen.
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18. Karel Krab
Karel Krab die kriebelkrab
heeft tien poten en is knap
want soms is er een hongerlap
dan knipt hij gauw een pootje af.
Hij geeft de hongerlap een poot
en zegt: Ik moet er gauw vandoor.
Op negen poten zo snel hij kan.
En dan? Groeit zijn pootje vanzelf weer aan.
Kijk hoe Karel danst en lacht
Hij is een knappe kriebelkrab.
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19. Er is er een jarig
L

(zingt) Er is er een jarig …

F

Waar?

L

Daar!
Ik zie vlaggetjes.

F

Dat lijkt me nou helemaal niet leuk voor een kind,
jarig zijn in de vakantie op de camping.

L

Waarom niet?

F

Omdat je dan niet je schoolvriendjes kunt uitnodigen.
Opa en oma niet, ooms en tantes niet, de buurman en de buurvrouw niet
en als je geen bezoek krijgt, krijg je ook geen cadeautjes.

L

Zullen wij op bezoek gaan?

F

Wij?
Wat voor cadeautje geven wij dan?

L

Wij zijn het cadeautje.
Wij gaan de jarige job verrassen,
feliciteren, een liedje zingen, spelletje doen …
en dan krijgen wij vast taart.

F

Hmm, taart.
Welk liedje wil je spelen?

L

Loop maar in een rondje.
(zingt) Wiebel met je kontje, kontje, kontje, net zoals een hondje

F

Mogen er wel hondjes op deze camping?

L

Ja, op deze camping mag je huisdieren meenemen.

F

En als je een slang hebt?

L

Dat weet ik niet, maar dan zing ik gewoon …
Sluip maar in een rondje, rondje, rondje.
Sluip maar in een rondje lekker lang.
Sis maar met je tongetje, tongetje, tongetje
net zoals een echte slang.
(zingen) Slangen kunnen bijten, bijten, bijten,
maar voor jou ben ik niet bang.

F

en als je een tijger hebt?

L

Een tijger? Ja hoor, een tijger. Kijk uit!

F

Wat? Waar?

L

Een scheerlijn.

Ga je mee met het Kleischip naar Texel?, © www.kleischip.nl, 2008

21

20. Loop maar in een rondje
Loop maar in een rondje, rondje, rondje.
Loop maar in een rondje lekker rond.
Wiebel met je kontje, kontje, kontje.
Net zoals een hondje, waf, waf, waf.
Hondjes kunnen rennen, rennen, rennen,
maar als ik je tik dan ben je af.
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21. Schaap in nood
L

45, 46, 47 …
Wat ben ik aan het tellen?
48, 49, 50 …

F

Schapen?

L

Nee, 51, 52, 53, …

F

Ik weet het niet …

L

Strobalen.

F

Bedoel je de strobalen waar we op zitten?
Dat zijn er toch nog veel meer?

L

Ja, maar ik was nog niet klaar met tellen …
54, 55, 56, …

F

Heb je tijdens de voorstelling ook zitten tellen?
Weet je nu wel hoe je een schaap moet redden?

L

Ja. Als een schaap op zijn rug ligt, moet je hem een duw geven.
Want een schaap kan niet zelf overeind komen.

F

Maar je ging niet helpen toen boerin Renske een schaap speelde
en riep: Schaap in nood, schaap in nood!

L

Niemand ging helpen.
Wij zaten helemaal achterin.
Het was een kindervoorstelling. Het was voor de kinderen,
niet voor de ouders en zeker niet voor de kapiteins …

F

Als iedereen denkt dat een ander het doet, doet niemand iets.
En als niemand iets doet gaat zo’n schaap gewoon dood.

L

Dan moeten we afspreken dat we altijd gaan helpen!

F

Ja, als jij dat nou eens 1000 keer gaat zeggen, dan vergeet je het NOOIT meer.

L

Eén: we gaan altijd helpen, twee: we gaan altijd helpen, drie: we gaan altijd helpen

L/F Vier: we gaan altijd helpen, vijf: we gaan altijd helpen …
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22. Schaap
Kijk eens wat daar ligt
Een schaap ligt op zijn rug
Zijn pootjes in de lucht
Hij kan niet meer terug
Het is een schaap in nood
En ben je klein of groot
Geef dat schaap een duw
Anders gaat hij dood
O, daar komt de boerin
Geef dat schaap een duw
Het schaap staat op het gras
En doet voor jou een plas
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23. Het liefdeskistje
F

Hé, kapitein Liekie … kom eens kijken …
hier staat een liefdeskistje.

L

Een liefdeskistje? In het Juttersmuseum?

F

Ja, dit heeft een strandjutter gevonden,
een kistje met liefdesbrieven.
Dit kistje heeft een jongen in zee gegooid,
zijn vriendinnetje had het uitgemaakt
en toen is het kistje op het strand aangespoeld.
Zou jij liefdesbrieven in zee gooien als je boos was?

L

Nee, want ik heb nog alle brieven
en ik ben best vaak boos geweest.

F

Ben je ook vaak verliefd geweest?

L

Ja, ik ben zelfs drie keer op hetzelfde vriendje verliefd geweest.
Op mijn eigen zeebonk.
Ik kreeg zelfs een keer een liefdesbrief van hem
met een knuffel, een witte muis.
Heb jij wel eens een liefdesbrief gehad?

F

Ja, van mijn eerste vriendje.
Hij stopte ‘s avonds stiekem brieven in onze brievenbus.
Maar mijn moeder vond ons niet bij elkaar passen.

L

Niet bij elkaar passen?
Zal ik een liedje zingen over twee dieren die niet bij elkaar passen
en toch met elkaar trouwen?
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24. Gimol
En wat men ook zegt
en wat men ook vindt
Hij hoort bij haar
en zij hoort bij hem.
Zij is een giraf
en hij is een mol
maar voor haar kruipt hij graag
even uit zijn hol.
En zij steekt haar nek uit
zoent hem zacht op zijn snuit.
Met jou wil ik trouwen
en zo werd zij zijn bruid.
Zijn snorharen trilden
toen ze riep: ‘Ja ik wil.’
En het wonder geschiedde
zij kregen een kind.
En wat men ook zegt
en wat men ook vindt
Zij vinden hun gimol
het allermooiste kind.
Maar de gimol werd groter
en natuurlijk verliefd
En nu mag jij zeggen
welk dier kreeg hij lief?
(... bijvoorbeeld nijlpaard)
Zijn snorharen trilden
toen het nijlpaard riep: ‘Ja ik wil.’
En het wonder geschiedde
zij kregen een kind
En wat men ook zegt
en wat men ook vindt
Zij vinden hun gimolnijl
het allermooiste kind.
(enzovoort ... steeds wordt er een stuk dier aangeplakt)
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25. Flessenpost
L

Kun jij een geheim bewaren?

F

Als het een klein geheimpje is wel,
maar als het een groot geheim is
dan weet ik niet of het in mijn mond past.

L

Of het in je mond past?

F

Ja, als het heel groot is, kan ik vast mijn mond niet dichthouden.
Maar vertel het nou, je wilt het toch vertellen.

L

Niemand mag het weten.
Ken jij het geheim van een bootje in een fles?
Het bootje kan opgevouwen worden.

F

Opgevouwen?

L

SSSTTTTT

F

Kan het bootje daardoor door een flessenhals?

L

Ja, weet je,
eerst doen ze een stukje klei in de fles
dan drukken ze daar het opgevouwen bootje in
ze pakken een pincet
trekken de masten aan de touwtjes omhoog
en duwen de touwtjes ook vast in de klei,
maar niet verder vertellen hè?

F

Ik zal mijn mond dichthouden.
Maar ik weet nog iets leuks met een fles.

L

Wat dan?

F

Hoe je flessenpost maakt.

L

Harder kapitein Fos!
Alle kinderen moeten weten hoe je flessenpost maakt.
Wij willen juist heel veel flessenpost krijgen!

F

Oja.
Schrijf een briefje.

L

Een heel mooi briefje.

F

Vul een fles een beetje met steentjes.

L

Steentjes? Zinkt de fles dan niet?

F

De fles moet juist zinken, een klein beetje,
dan staat hij mooi rechtop in de golven en kan de wind tegen de fles aanblazen.
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26. Ukkie Pukkie Prullebakkie
Ukkie Pukkie Prullebakkie
is een heel klein vuilnisbakkie.
Past in zo’n kleine vuilnisbak
een pleister, een luciferdoosje, een wc-rol?
Ulle Bulle Vuilnisbak
is een grote afvalbak.
Past in zo’n grote afvalbak
een kapotte stoel, een oud kussen, een plastic fles?
F: Nee, gooi de fles met een briefje in zee!
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27. De Zelfpluktuin
L

Dit is een paradijsje.
Dat wil ik ook.

F

Wil je ook een tuin met fruit en bloemen?

L

Ja, in mijn tuintje thuis staat alleen een bramenstruik
en één frambozenstruikje met drie frambozen.
Ik wil een mooie grote tuin met een schommelstoel.

F

Wordt jouw tuin dan ook een zelfpluktuin?

L

Ja, natuurlijk pluk ik zelf.

F

Ik bedoel dat anderen mogen plukken.

L

Jij mag ook plukken, als je het vriendelijk vraagt.

F

Maar mogen vreemde mensen fruit komen plukken
en thee en limonade komen drinken?

L

Hmmm, zou best leuk zijn, een echte zelfpluktuin
met een cafeetje en een klein winkeltje.

F

En als Berta Bloemkoe komt?

L

Berta Bloemkoe die alleen maar bloemen lust?
In mijn bloementuin?
Dan bel ik de politie.

F

Ja! De politie!
De politie slaat Berta vast in de boeien
en sluit haar op in de cel.

L

En dan krijgt Berta geen bloemen

F

maar water en brood!

Ga je mee met het Kleischip naar Texel?, © www.kleischip.nl, 2008

29

28. Berta Bloemkoe
Wie kent Berta Bloemkoe niet
Berta lust geen gras.
Berta stapt parmantig rond
met een damestas.
In haar tasje zit een loep
want Berta houdt van lezen.
Berta leest een damesboek
met koeienletters door haar loep.
Wie kent Berta Bloemkoe niet
een bloemkoe lust graag bloemen,
maar heb je thee met koeienvlaai
dan laat ze graag je bloemen staan.
Want Berta zet geen boe of ba,
maar ‘O, wat lekker vind ik dat,
welbedankt, mevrouw, meneer.’
en daar gaat Berta Bloemkoe weer.
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29. Pissebedden en teken
F

Wat vond jij leuker?
Wandelen in het dennenbos of in de duinen met de boswachter?

L

Ik vond het allebei leuk.
Maar met de boswachter vond ik ietsje leuker.
Omdat hij veel vertelde,
jij zei helemaal niks in het dennenbos.

F

Dat kwam omdat het nog zo vroeg was.
Ik wilde nog zo graag slapen.

L

Je kunt ook slaapwandelen hoor kapitein Fos, ouwe snurk.
Wist jij dat sommige bloemen snoepjes zijn?

F

Hé, dat mag je de kinderen niet vertellen hoor.
Stel je voor dat kinderen zomaar bloemen gaan eten.
Dat mag alleen als de boswachter erbij is.

L

Goed, dan vertel ik de kinderen wel van de pissebedden
die de boswachter ons heeft laten zien.
Het waren wel meer dan 100 pissebedden die de dode boom gingen opeten.
Ik moest er helemaal van griezelen.

F

Griezelen?
Pissebedden zijn de schoonmakers van het bos. Ze zijn heel nuttig!
En weet je wat ook heel nuttig is?

L

Wat is heel nuttig?

F

Om een lange broek en dichte schoenen aan te doen in het bos
en geen korte broek met sandalen, want voor je het weet heb je een teek.
Dan heb je niet alleen vijf teentjes in je schoen, maar ook vijf teekjes.
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30. Vijf teentjes in een schoen
Vijf teentjes in je schoen
daar kun je goed mee lopen
en kun je je teentjes zien
dan zijn je schoentjes open.
Hoe heet zo’n schoentje dan
dat wil ik wel eens willen weten
zou zo’n schoen misschien
Sandaaltje kunnen heten?
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31. Vliegen
L

Kom nou kapitein Fos, een stukje vliegen, dat durf je toch wel?

F

Een stukje vliegen?
Je ziet toch hoe hard zo’n vliegtuig gaat en hoe hoog?

L

Ach toe nou, het is net een speelgoedvliegtuigje. Kleiner kan niet.
Er passen hooguit vijf passagiers in.
Deurtje open, instappen, wegwezen.
Rondje boven Texel vliegen, dalen en weer uitstappen.
Dat durf je toch wel?

F

Nee, dat durf ik niet.

L

Jawel, dat durf je wel. Je durft toch ook in een boot te varen over hele hoge golven
als het stormt.

F

Ja, natuurlijk durf ik dat, ik ben toch een kapitein.
Oké, het is goed … als jij gaat parachutespringen.

L

Als ik ga parachutespringen?

F

Ja, dat is toch een makkie?
Je springt samen met iemand die het heel goed kan
dan ben jij zijn baby kangaroetje.
Zie je die stipjes in de lucht? Ze komen naar beneden.

L

Hmmm, dus jij gaat mee in het kleine vliegtuigje als ik ga parachutespringen?
Nou dat is goed dan

F

Wat?
Je wilde toch helemaal niet parachutespringen?

L

Omdat ik jou niet alleen wilde laten.
Ik heb altijd al door de wolken willen springen.
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32. Achter de wolken
Achter de wolken schijnt de zon
Ik wou dat ik daar wonen kon
Met mijn haren in de zon
en mijn tenen in de wolken
Ik vlieg in een vliegtuig naar mijn huis
O wat snel ben ik dan thuis
en wil ik naar de aarde toe
dan spring ik er-uut met een parachute.
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33. De geheime hut
L

Zal ik jou een geheime hut laten zien?

F

O, ja, spannend.

L

Ik weet niet of ik hem kan vinden.

F

Maar je bent er toch eerder geweest?

L

Jawel, maar die hut is zo goed verstopt. Helemaal achter struiken verborgen.
We moeten deze kant op, langs het oude washok, naar rechts,
nog een stukje omhoog … denk ik …

P

Hahahahhhaaaa

L

Hoor je dat, kapitein Foske?

P

Hahahahahaaaaahaaa

F

jaja

P
L

HHHHHaaaa
Die kant op …niet blijven staan, kapitein Fos, kom.

P

HHHAAAAAA ttsjOOOEEEEEE

L

Daar is het, daar, achter die struiken … ik weet het zeker … kijk eens …

F

Het is een piraat!

L

Een piraat met een tafellaken.

F

Een volgesnoten tafellaken?

P

Wie zijn jullie?

L/F Wij zijn de kapiteins van het Kleischip.
P

Het Kleischip? Is dat een schip dat ik nog niet heb beroofd?

L/F Ja.
P

Hebben jullie aan boord van jullie schip iets waar ik mijn neus in kan snuiten?

L

We hebben alleen maar liedjes aan boord.
En kleurplaten en doepagina’s.

F

Ja, een doepagina, dat is een pagina om iets mee te doen … daar kun je vast ook heel
goed je neus in snuiten.

P

HHHaaaahhhaaaa, HAAL een doepagina voor mijn loopneus …
haahhhaaaaaa….hahahahahah…HAHAHAHAHHHHHHAAAAA TSJOOOEEEEE

voice over
We draaiden ons om en renden naar het Kleischip terug.
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34. Neusje
Is jouw neusje soms verstopt?
Zullen wij hem zoeken?
Misschien niest hij wel in je haar
of snuffelt hij aan je voeten.
Als jouw neus een beetje loopt
dan moeten we hem gaan roepen
Voor je ’t weet is hij ver weg
We gaan hem vangen met een doekje!
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(voice over)
Toen we bij het Kleischip waren haalden we natuurlijk geen doepagina voor de piraat om zijn
neus in te snuiten.
Kapitein Foske hees de zeilen, terwijl ik, kapitein Liekie, aan het stuurwiel draaide.
Daar gingen we. Op weg naar nieuwe avonturen.
L/F HAAAATSJOEE
EINDE

Ga je mee met het Kleischip naar Texel?, © www.kleischip.nl, 2008

