
 

Verhuizing 
Met Flip de beer 
 

Flip mag een dagje mee met een verhuizing. Ze zitten in een verhuiswagen en gaan van de 
ene plek naar de andere plek 
 
Hallo, vandaag logeer ik bij Bram. En we mogen mee in de vrachtwagen. De papa van Bram 
is verhuizer. Hij helpt mensen hun spulletjes weg te brengen van hun oude huis naar hun 
nieuwe huis. En wij mogen vandaag meehelpen. 

Zo, we zijn er. Hier gaan de mensen verhuizen. Uitstappen maar! Hé, zie je dat? Dat raam 
gaat eruit. Daar gaan straks alle spullen door. 

Oh, dat is leuk! 

Nog even de rest klaarzetten. De vrachtwagen is nog helemaal leeg. Kijk maar. Oh, maar 
daar komen de eerste spullen al. Inpakken maar! 

Nou, druk maar op de knop. Laat Flip op die witte knop moet hij drukken. Ja, mag ik 
drukken? 1, 2… hopsa. 

Hé, daar gaat de lift omhoog! Nu zijn de dozen aan de beurt. Dat zijn er heel veel. En die 
moeten allemaal in de vrachtwagen. 

Dit is niet zo zwaar vind ik. Ik vind dit niet zo zwaar. Ja, maar jij bent wel sterk, maar Flip 
niet hè. Ik ben wel sterk, want ik ben een beer! Kijk maar eens hoe ik deze zware doos kan 
tillen! Hmpf, hhhh, zo! Nou. 

Wat veel dozen moeten er mee zeg. Deze is te zwaar, die moeten we schuiven. Nog een 
kussen erbij. 1, 2… hoplakkee. Alles goed inpakken, anders gaat het stuk. We mogen met de 
lift mee naar boven! Dat is leuk! Het is wel een beetje eng. Maar gelukkig houdt papa ons 
heel goed vast. 

1, 2… ja! We zijn binnen! Zo, dat is goed ingepakt! Misschien zit er wel een spiegel in. 

Hé, de piano, die gaat op zijn kant. Dat is handig: ze dragen ‘m met een karretje. Dat moet 
wel, want de piano is heel zwaar, die kun je niet zomaar tillen. Toe maar, 1, 2… whoep! En 
dan schuiven ze ‘m zo op de lift. Daar komt ie met de lift naar beneden. 

Het karretje er weer onder. En dan kan ie zo hup de vrachtwagen weer in. Nou Bram, dan 
gaan we weer zakken. 

We zijn al bijna klaar. Nog maar een paar spulletjes en dan kan alles naar het nieuwe huis. 
De tafel nog. En een laatste doos. En dan… klaar! Instappen maar, we kunnen gaan! 

Bedankt hoor Flip. Ja, neem maar mee. 

Dag, ik vond het heel leuk bij Bram. Tot de volgende keer! 


