
 

Kerstboom kopen 
Met Flip de beer 
 

Flip koopt samen met kinderen kerstbomen om te verkopen. Ze vervoeren de kerstbomen 
met een tractor en verkopen de kerstbomen. 
 
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal, vandaag logeer ik bij Amber en Louise en we gaan iets heel leuks doen! We 
gaan Kerstbomen verkopen! 

Maar voor we ze kunnen verkopen moeten we ze eerst uit de grond halen. Ja, ja, toe maar. 
Toe maar. Toe maar. Trekken, trekken, trekken, trekken. Ja, zo gaat ie goed! 

Hij is er bijna. 

Oh, ja, oeh, het is best moeilijk hoor, want de Kerstbomen zitten heel goed vast met hun 
wortels in de grond. Ja! Gelukt! 

En dan nemen we er nog eentje mee. 

Ja, nog eentje mee. 

Zo, nu hebben we genoeg bomen. En nu gaan we ze wegbrengen. En dat doen we met een 
tractor en een kar. 

Ho Flip, pas op, anders kom je onder de Kerstboom! 

Zo, nu gaan we alle bomen op de kar laden en dan kunnen we gaan. 

Het is bijna Kerstmis en met Kerstmis kopen heel veel mensen een Kerstboom. 

Wil jij graag deze Kerstboom? Wat kost deze Kerstboom… 

Die nemen ze dan mee naar huis en dan versieren ze ‘m heel mooi met lichtjes en slingers, 
en Kerstballen, en bovenop een piek. 

Wat je zeg je dan, alsjeblieft? Dank u wel. Okay. Alsjeblieft. Bedankt. 

Dankjewel. Ja, we hebben al één boom verkocht! Joepie! 

Ik ga losse takken kopen, kan dat? Ja, natuurlijk kan dat! Dat kan. 

Sommige mensen kopen niet een hele Kerstboom, maar alleen een paar Kersttakken. En dat 
is ook heel leuk. 

Mooi zijn ze. Ja hè.  



 

1 Euro. Ja, 1 Euro mevrouw. Dank u wel mevrouw. Ja, tot ziens. Dag! 

Hè, leuk hè? Je kunt de Kerstboom ook op een plankje zetten, maar dan moet je eerst de 
kluit eraf zagen. Zo, nu is de kluit eraf. Dat is de kluit. En dan het plankje eronder timmeren. 
En dan kan je ‘m zo neerzetten. 

Die is weer klaar. En dan valt ie niet om. Makkelijk hè? 

Nu is ie klaar. Prikt ie? Oh, prikt ie? Au. Au. Au. 

Zo, ga jij de centjes betalen? Ga maar geven. Wat zeg je, alsjeblieft? 

Alsjeblieft. Goed zo. Dankjewel. Nou, dankjewel dames. 

Wij hebben al heel veel centjes verdiend, het gaat heel goed! Ik heb alleen wel een beetje 
dorst gekregen. Oh, lekker, chocolademelk! Mmm, ik vond het heel leuk hier, Vrolijk 
Kerstfeest allemaal! Dag 


