
 

De bank 
Kijk en lees 
 

Wat is er met die bank gebeurd? 
 
Er was eens een bank een ouwe bank op een vuilnisbelt, vol met vlekken en vegen vies en 
gescheurd. Wat is er toch met die bank gebeurd? Voordat die bank bij het vuil werd gezet? 
Hier staat de bank nog gezellig thuis. Maar hij is al smerig en hij is al vuil met allemaal 
vlekken en vieze vegen.  

 En een kussen gevecht? Daar kunnen die kussens echt niet tegen! En wie heeft die stof zo 
stuk gescheurd? Poes! Kijk me maar niet zo lief aan! Dat heb jij met die katten nagels 
gedaan! Kijk, die hele leuning is stuk gemaakt! Stoute poes.  

Maar tja al die vlekken?? Wat is er hiervoor met die bank gebeurd? Hoe komt die bank aan 
die lelijke plekken? ik zie het! Een feestje! Ja! Lekker eten nou, daar wordt heel wat taart 
gegeten. En?daar wordt heel wat af geknoeid niet jokken! Dat had jij gedaan nou heeft die 
bank vieze plekjes en spetjes maar hiervoor, hiervoor was die bank nog netjes!  

Heerlijk zo'n bank om op te liggen. Als je een klein beetje, klein beetje ziek bent dan word je 
door pappa lekker verwend! En pappa leest hier een verhaaltje voor ja, die bank was nu 
nog netjes hoor en daarvoor en daarvoor? Fijn zo'n bank, gezellig net thuis!  

Gloednieuw is de bank, maar in huis. He, niet zo knoeien, kleine man, daar wordt die bank 
niet mooier van. Ja, hier is de bank net nieuw gekocht en waar is die bank nou uitgezocht? 
Kijk daarvoor stond de bank nog in de winkel? Maar nu staat de bank bij de vuilnisbelt en 
de bank is vies en gescheurd? Er is veel heel veel met die bank gebeurt? Bank let op 
allemaal! Ik ga hakken bank weg hak! 


