
 

 

 

Wat staat er in je tuin? 
Samen een tuin maken 

 
Een grasveld en bloemen voor de tuin van Bollebink. Nu zijn huis nog inrichten, een bed, en spulletjes 

voor de badkamer. En een lampje, is dat niet gezellig? 
 

Wat is er leuk? Een tuin voor kleine Bolle Binkie! Een tuin? Ja! Wat ligt er in een tuin op de grond? Bloemen. 

Bloemen, en wat nog meer? Gras. Gras. Ga eens even in de kast kijken of ik gras heb en bloemen en zo. Ja, en 

dan wil ik ‘m hier. Waar wil je ‘m hebben? Hier zo. Voor het huis? Ja. 

Eeee, wat leuk! Hoela zei dat ze een tuintje aan de voorkant wilt. En dan doen we deze hier, dan heb je nog 

een beetje aan de zijkant. Ohhh, die bloemen zijn mooi! Ja, ja, ja, ja, ja! Nog een stuk. Oh, wat goed. Ja, zet 

die maar daar neer. We hebben nog meer bloemen nodig. 

Die tuin is nou heel mooi, maar nou ben ik bang, dat Bolle Binkie de hele tijd buiten gaat zitten, want binnen 

is het nog niet zo mooi. Jongens, kom eens even kijken. Nou hebben we wel een hele mooie tuin voor Bolle 

Bink, maar Bolle Bink heeft in zijn huis helemaal niks! Hij moet gewoon op de grond liggen! 

Kijk, een bed! Oh, wat leuk! Wat heeft hij verzonnen? Oh, wat een leuk bed! Ja, zet maar even in het huis. Zo. 

En wat is dat? Een lap. Kijk eens Hoela. Wat? Oh, wat fijn. Een dekentje voor Bolle Bink. 

Kijk hier, een balkonnetje. Aan het raam. Het ziet er mooi uit. Ja, zo vind ik het hartstikke mooi! Even in de 

keuken. De badkamer. Badkamer hè. Ja, zet maar even in de badkamer voor Bolle Bink. Het mag wel een 

beetje schuin. 

Lekker thee. Waar hoort een theekan? Ja, in de keuken. Ja, met naambordjes. Ja, dit vind ik leuk. Ze is het 

naambordje aan het inkleuren, mooi hè? 

Ja! Ja, dat moet je aan Hoep vragen of hij een klein stukje wil knippen. Even kijken hoe ie in moet. Hoe moet 

ie er dan in? Doe jij ‘m er maar in. Zo. Ja, ja, ja! Zet ‘m maar voorzichtig… Hij slaapt al denk ik. 

Ssst. Ssst. Even alles mooi opruimen hé. Dan kunnen we deze dingen opruimen. 

Als hij moet plassen, dan kan hij lekker naar de WC. En als hij onder de douche zit, kan hij naar de keuken en 

thee drinken. 

De meters naar binnen. 

Oh, hij is heel mooi Hoep! En hij heeft een klein lampje, want hij is een beetje bang in het donker. Hip, hiep 

hoera! Hoela, Hoela, Hoep! Hip, hip, Hoela! Hoela, Hoela… 

Poep!!! Ja! 
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