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Er is een ongeluk gebeurd. 

Twee agenten moeten erheen.

Samen gaan ze naar de plaats van het ongeluk.

Ze zetten hun auto om de hoek

en laten het zwaailicht aan. 

Samen regelen ze het verkeer.

Agent

‘Ja, nee, ja, 
nee, ja, nee …’

‘Ga eens kijken of 
ons licht nog brandt.’

BEROEP

Juf

‘Zeg papa,’ vertelt Sam verbaasd.

‘Ik hoorde dat onze juf betaald wordt

om voor de klas te staan.’

‘Natuurlijk Sam,’ knikt papa. 

‘Leerkracht is een beroep,

net als een ander werk.’

‘Dat vind ik niet eerlijk,’ moppert Sam.

‘Wij doen al het werk.’
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Dief

Midden in de nacht wordt Sam wakker. 

In het donker klinkt een stem:

‘Blijf liggen waar je ligt!

En beweeg je niet!

Ik ben op zoek naar geld.’

‘Zal ik het licht aandoen?’ stelt Sam voor.

‘Dan kan ik helpen zoeken.’

Nog een agent

Een man loopt dronken op straat. 

‘A-a-a-agent,’ stottert hij. 

‘Ik vind mijn auto niet meer. 

De agent schudt zijn hoofd. 

‘Je kunt beter een bus nemen,’ stelt hij voor. 

‘Geen goed ie-ie-ie-idee,’ stottert de man weer. 

‘Ik heb maar een kleine auto. 

Die bus past niet op mijn oprit.’

Wasser

De papa van Sam brengt zijn auto weg.

Hij is vies en zit vol deuken. 

‘Wassen!’ zegt de papa van Sam. 

‘Goed,’ antwoordt de man.

‘Maar strijken doen we niet, hoor.’

Bestuurder

Een man laat zich naar huis brengen. 

‘Dat is dan 15 euro, meneer.’ 

‘Oei,’ schrikt de man. 

‘Rijd dan maar een eindje terug.

Ik heb maar 10 euro bij me.’

Spook

Midden in de nacht dolen twee spoken rond.

Zegt de een tegen de ander:

‘Je verliest je zakdoek.’

Het andere spook antwoordt:

‘Dat is mijn zakdoek niet.

Dat is mijn zoon.’

Kapper

Een man zit bij de kapper. 

De hond van de kapper staart hem aan.

‘Kapper,’ vraagt de man.

‘Waarom zit jouw hond zo naar mij te staren?’

De kapper antwoordt:

‘Hij wacht tot er een stukje oor valt.’
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‘Mama, waarom 
hebben wij 

twee bulten?’

‘In die bulten zit eten en 
drinken. Zo hebben we geen 

honger of dorst in de woestijn.’

‘Mama, als alles dient 
voor in de woestijn,

waarom leven wij dan 
in een dierentuin?’

KameelDIEREN

IJsbeer

Twee ijsberen lopen door de woestijn. 

Bromt de ene ijsbeer:

‘Het moet hier wel erg glad zijn.’

De andere ijsbeer kijkt hem vragend aan.

‘Waarom denk je dat?’ 

‘Er is hier zoveel zand gestrooid,’

antwoordt de eerste ijsbeer.

Gifslang

‘Help!’ roept de gifslang.

‘Help, ik ga dood.’

‘Ach, welnee,’ sust haar vriendin.

‘Waarom zou jij nu doodgaan?’

‘Ik beet net op mijn tong,’ 

bibbert de gifslang.

Krokodil

Een krokodil ligt wat te suffen 

op het strand. 

Haar vriendin ziet een surfer.

‘Kijk eens,’ zegt de vriendin.

‘Vandaag krijgen we ons eten 

op een bordje.’

‘Mama, waarom 
hebben wij 

platte voeten?’

‘Dat is om goed te kunnen 
stappen in de woestijn.’

‘Mama, waarom 
hebben wij 

lange wimpers?’

‘Dat is om het zand uit 
onze ogen te houden.’
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‘Weet je het nog van vroeger?
Dat we elkaar hier moesten zoeken?’

Luis

Koe

Twee koeien liggen lui in het gras. 

Zegt de ene koe: ‘Boe.’

Zegt de andere koe: ‘Je neemt me de woorden uit de mond.’

Kip

‘Ben je ziek?’

‘Ik had vannacht zo’n hoge koorts
dat ik deze morgen een gekookt ei heb gelegd.’

Roze vogel

‘Waarom staat 
die vogel 

op 1 poot?’

‘Als hij die poot ook optrekt,
valt hij op de grond.’


