
 

Tomaten plukken 
Met Flip de Beer 
 

Flip gaat tomaten plukken. Ze groeien aan struiken in hele grote glazen huizen: kassen! 
 
Ik ben Sammy. Hallo, ik ben Mike. Ik ben Oewaihla. En we gaan met Flip tomaten plukken! 

Ja, vandaag gaan we naar de tomaten kijken. Tomaten groeien aan struiken in hele grote 
huizen van glas. Het heten “kassen”. Oh, moet je zien hoeveel tomaten hier hangen zeg! 
Plukken maar! Dit is de baas van de tomatenboerderij. Hij plukt ook mee. De tomaten 
moeten we in het karretje gooien. Maar wel voorzichtig, want anders gaan ze kapot. 

Zo. Die mag erbij. Doe jij ook mee? Ik doe ook mee, mag dat? Ja. 

En dan is de kar vol. 

Zo, nu gaan we de tomaten wegbrengen. Ik mag op de kar zitten. Stoer hè. Ik kan het al met 
losse handen! 

Ja, goed zo. 

Hé, wat gebeurt er nu weer? De tomaten vallen uit de kar. Ze vallen in het water. Hé, daar 
drijven ze, in het water. 

Mag ik ze erin doen? 

Ja, gooi er maar bij. Deze erbij, zo. Hoppakkee. Nou drijven ze verder. Waar zouden ze nou 
naartoe gaan? Dan gaan we nu kijken waar ze heen gaan. 

Ja, dat wil ik weten! 

Daarheen. Gaan ze daarheen? Nou, dan gaan we daar kijken. 

Kom maar door de deur. 

Ja, daar zijn ze! Ohoo, wat veel! Alle tomaten gaan in bad, want ze moeten natuurlijk wel 
lekker schoon zijn voordat je ze op kunt eten. Nou gaan ze weer verder. Ze moeten allemaal 
hierlangs en de tomaten die niet goed zijn, die mogen niet verder. Die worden eruit gehaald. 
En de tomaten die wel goed zijn, die komen in een doos. En die kunnen naar de winkel. 
Zwaar hè, zo’n doos? 

Ja, zo. Wat helpen jullie goed mee jongens! 

Mmm, het ziet er lekker uit. Ik lust ook wel een hapje! 

Mmm, ja, mmm. Mmm, lekker zeg, verse tomaten! Ik vond het heel leuk, dag, tot de volgende 
keer! 


