
 

Een huis bouwen 
Met Flip de beer 
 

Flip en kind gaan naar een bouwplaats. Ze mogen in een hijskraan, zien een metselaar aan 
het werk. Een steen en nog een steen; zo maak je een huis. 
 
Hallo, ik ben Brittany en ik ben nu gewoon, we gaan samen met Flip de Beer gaan we 
bouwen. 

Ja, we gaan vandaag samen naar een bouwplaats. Kijk eens wat een grote hijskraan! En 
wat een grote wielen! Oh, wat mooi zeg! Wat gaan we nou doen? 

Kom maar binnen. 

Oh, de machinist van de hijskraan is een vriend van Brittany’s papa en daarom mogen we 
even mee in de hijskraan. Wow, dat is leuk! Spannend. Daar gaan we. Hijsen maar, hoger. 
Nog hoger. Helemaal tot bovenaan! Leuk hè? Hé, zie je dat, met dat knopje wordt de 
hijskraan bestuurd. Nu is ie helemaal bovenaan! 

Zet maar neer. 

We gaan weer verder. Ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan. 

Ah, we gaan de ladder op. We gaan bij de metselaars kijken. 

Zie je dat, hoe goed die metselaar de stenen op elkaar metselt? Heel netjes recht. 

Nou mag Hugo het proberen. Eerst wat cement ertussen en dan een steen erbovenop. Goed 
zo Hugo! De metselaars zullen wel blij zijn met onze hulp. Dan zijn ze lekker snel klaar met 
dit muurtje. Brittany kan ook goed metselen. Dat heeft ze geleerd van papa. Want weet je, 
die is ook metselaar! Dus die kan het ook heel goed. Toe maar Brittany. Steen erop. Even 
aandrukken. Heel goed! En nog even netjes maken. 

Nu gaan we timmeren. Dat vind ik ook altijd heel leuk, want dat kan ik heel goed hoor. Kijk 
maar! We gaan deze schuurtjes afmaken. 

Ho. Hier nog een spijker. 

Hugo! Hugo, ik heb ‘m er al in! 

Hier ook nog eentje. Zo. 

Ooh, hé. 

Pfoeh, ik ben moe geworden van al dat werken. Goed zo Brittany! Sla ‘m er maar in! Ik vond 
het heel leuk bij Brittany en Hugo. Dag! 


