
 

Carnaval vieren 
Met Flip de beer 
 

Bij Carnaval horen bloemencorso's. Flip helpt natuurlijk mee. 
 
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal, vandaag mag ik meehelpen om een bloemenwagen te maken. Hé Flip, 
hartstikke leuk. Hai Gerda. Ja, leuk! Hallo, hallo Emma en Flip, leuk dat je komt helpen met 
de corsowagen. Gaan jullie mee? Ja. Kom maar op. Dan gaan we eerst kijken wat we zullen 
doen, want er moet nog heel veel gedaan worden. 

Nou, maar wij gaan helpen hoor. 

Deze naald, die moet zo door dit bloemetje heen. En dat steek je er heel voorzichtig door en 
dan kijk je uit goed voor je vingertjes, want kijk: zie je bij mij, ik heb me al geprikt hè! En 
dan doen we ‘m er helemaal door en dan pakken we die straks, en dan steken we ze op de 
wagen. Had iemand nog iets te vragen? 

Ik wil niet in mijn pootjes prikken hoor, want dat doet pijn! 

Die kan dan hierin, dan weten we dat die klaar is. Oh, dat kan ie wel hoor! Flip, houd vast. 
Mmm, even kijken. Ja. Ik heb ‘m. Kijk eens. En ja, hij zit erdoor! Zo, nou kan ie in de bak. Dat 
kan ie al. 

Ja. We gaan allemaal bloemen maken en die prikken we dan op de bloemenwagen. Ik heb ‘m 
ook al klaar. Goed zo. Goed zo Flip. Ja, die klaar zijn, die kunnen in de mand. 

Keurig Flip! 

Nog eentje erbij. Dat wordt een mooie wagen! Nou, die is al klaar hè. Even kijken. Oh ja, en 
je laat ‘m erin gooien. Nog eentje. Ja. Hopsakkeetje. We hebben er al veel. Ja, we hebben er 
al bijna genoeg om op de steken op de wagen. En weet je hoe dat gaat? Ja? Nee. Zet jij 
Flipje erin? 

Wow. 

En we hebben de hele bak af en dat gaan wij nog op de wagen steken. Ik zit lekker in de 
bloemen! Zit het hier maar neer. Hier gaan we nog wat bloemen opvullen hè, want dat is 
nog niet hele-maal klaar. En die bloemen hebben jullie net klaargemaakt. 

Ja. Ja. 

Kijk maar Flip, doe maar hier hoog. Okay, die kan hier erin. Zullen we Flip even helpen? Ja, in 
het gaatje. Toe maar, Flip, duw eens even. Hupsakkeetje. Zo. Keurig Flip! Jij hebt goed 
geholpen! Ja, het wordt mooi zeg. Goed zo. Keurig gedaan. 



 

 

Nora en Flip, willen jullie mij wat hyacintjes geven? Oh, hyacintjes? Ik heb roze nodig. Wat 
zijn hyacintjes? Kunnen jullie mij even helpen? Even kijken. Dan zullen we dit hier 
neerzetten. Goed zo. Die kunnen jullie mij eventjes allemaal geven hè. Aha. Ik zit in de 
hyacintjes. Zoek er maar een beetje een mooie dikke uit. Deze? Die is dik genoeg. Super. 
Hier is het al bijna vol en mooi. Oh, die zijn mooi. En ze ruiken ook lekker. Hij wordt al heel, 
heel mooi hè. 

Wow! 

Nog meer bloemen hè. Heeft Flip er ook nog wat bij? Ja. Deze is ook mooi dik. Ja, die is mooi 
zeg! 

Nora en dat is Emma. Emma met Nora, pakken jullie alle twee zo’n blauwe bol. Wat is dat 
dan? Voorzichtig hoor, heel voorzichtig met de blauwe bol! En dan gaan we daar naartoe. 
Wat gaan we doen met die blauwe bollen? Wat denk je wat dit zijn? Weet je het? Oh kijk, 
het zijn de ogen van Nijntje. Oh. Mooi zo erin. 

Wow! Dat wordt mooi! De ogen van Nijntje! Nijntje heeft mooie blauwe ogen. Oh, een vlieg-
tuig van bloemen! En een molen. Wow! Dat zijn grote bloemen! En een trein! Oh, ik vind het 
heel erg leuk! Mm, oh, en het ruikt ook zo lekker! Heerlijk! Dag, tot de volgende keer! 


