
 

Naar het kersttuincentrum 
Met Flip de beer 
 

Flip koopt een kerstboom in het tuincentrum. Daarna gaan ze de boom versieren.  

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

We gaan een Kerstboom versieren. Maar eerst moeten we een boom hebben. Oh, die is 
mooi! Die wil ik wel! Hij past. Past ie? Ja. Hij past precies in het karretje. Hij past perfect. 
Lukt dat? 

Zo, nu gaan we spullen uitzoeken om in de boom te hangen. Ho, voorzichtig met mij! 
Omstebeurt, even wachten, voorzichtig. Ik neem deze. Jij neemt die kleintjes, goed zo. 
Michael mag er ook één uitkiezen. Er komen Kerstballen in en slingers. Wat een mooie 
kleuren! 

Nu hebben we al heel wat spulletjes verzameld, maar dan moeten we het ook nog 
ophangen in de boom. Wat hebben we nodig? Dit. Die is ook mooi! Kijk maar. Gaan we het 
nou dan ophangen in de boom? Alle slingers en Kerstballen, gaan we nu de boom versieren? 

Twee doosjes met haakjes. We hebben twee doosjes haakjes, ja. Oh nee, we gaan eerst 
nog Kerstkleren uitzoeken. Dat is een mooie Kerstmuts! Ah! Ze zijn klein hoor voor mijn kop. 
Dit is geen muts, dat zijn sloffen. Ja, dat zijn sloffen. En een hoed en een strik.  

Oh, wat mooi! Ja. Ik mag ook een strik. Dan moet je er twee pakken. Nou, goed. Dus die 
moeten we op doen. En hij maakt geluid! Hij maakt geluid en lichtjes komen er. Ja, dat is 
mooi! Nu hebben we genoeg spullen om in de Kerstboom te hangen. 

Bauke? Ja? Je had de piek hè? We doen er slingers eromheen. En dan gaan we de lampjes 
uitpakken. Eerst de lichtjes. Even de stekker vasthouden. Ah, ik mag de stekker erin doen! 
Heel voorzichtig, 1, 2, ja, ze doen het! Prachtig wordt het! Flip ook meehelpen. 1, 2, 3. 

En nou de piek erin. Ja, hij past!  

Ja, ohoooh! 

Wat is het mooi geworden zeg! 

Goed zo! 

Nog een poppetje erin en een Kerstman. En een rendier. Een pinguïn. Wat hebben we dat 
goed gedaan samen hè! Ik vond het heel erg leuk hier, prettig Kerstfeest allemaal en tot de 
volgende keer! 
 
 

 


