Tandenpoetsen
Doe mee met Hoela en Hoep

♪Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria.♪
Ho. Wij vieren vandaag feest en weet je waarom? Bolle Bink is jarig.
♪In de gloria. In de gloria.♪ Hiep hiep hiep hoera!!!
Dit is echt de aller leukste verjaardag die ie ooit gehad heeft Hoep.
Nou, niet alleen de leukste, maar ook de lekkerste verjaardag. Mmmmm. Houden jullie ook zo van
taart?
Ja!
Ja hè. Ik vind het heerlijk. Gelukkig zijn jullie er, want anders had ik die hele appeltaart in mijn uppie
opgegeten en dan had ik vast buikpijn gekregen.
Ja.
En gaatjes Hoep.
En gaatjes? Huh?
Ja, want als je heel veel snoept, dan krijg je gaatjes.
Nou, ik snoep heel erg veel, maar ik heb nergens gaatjes hoor. Zie jij gaatjes?
Ja, maar niet in je kleren Hoepie.
Nee, in je tanden.
Als je zoet eet, dan heb je gaatjes in je tanden.
Gaatjes in mijn tanden?
Ja.
Dat kan toch niet?

Jawel.
Echt waar?
Ja!
Nee, ik wil geen gaatjes in mijn tanden!
Oh, maar dat hoeft niet Hoep.
Nee?
Nee, nee, dan moet je goed je tanden poetsen.
Oh. Tanden poetsen? Nee hoor, dat ga ik niet doen.
Ja, waarom niet?
Nou, ten eerste: ik heb geen tandenpoetser en ten tweede: het is heel erg stom.
Nou, maar tandenpoetsen is niet stom Hoep en tandenpoetsen, dat is een tandenborstel, je weet er
echt niks van hè Hoepie?
Jawel, heus wel, ik weet heus wel hoe dat moet hoor.
Volgens mij heb jij nog nooit je tanden gepoetst.
Ik heb heus wel een keer mijn tanden gepoetst, maar toen was ik, dat was zó lang geleden, toen was
ik nog zo’n klein Hoepie.
Ja, maar heel lang geleden? Tandenpoetsen moet je heel vaak doen hoor.
Echt?
Ja.
Hoe vaak dan?
Eh, ja, dat weet ik ook niet precies, weet jij het?
Twee keer.
Twee keer? Twee keer per dag? Nee, maar dat is veel te vaak, nee hoor, dat ga ik niet doen.

Hoepie, volgens mij kunnen zij het jou wel eventjes voordoen.
Willen jullie dat?
Ja!
Ga jij me dan effe helpen?
Ga maar effe kijken in de kast.
Wie wil mij effe helpen? Wat heb je allemaal nodig om tanden te poetsen?
Een tandenborstel.
Een tandenborstel inderdaad, ja, pak het hele mandje maar. Pak het hele mandje.
Ook eentje voor Bolle Bink!
Ook eentje voor Bolle Bink.
Wil jij deze?
Ja.
Een blauwe.
Is dat voor mij? Wat moet er dan gebeuren? Oh, dat moet erop. Doe ook maar op de mijne. Kijk: ik
heb een mooi beertje. Ja. En jullie doen het echt heel goed, je gaat helemaal, je kan helemaal naar
achteren. Hebben jullie het vaker gedaan?
Ja.
Oh.
Ja, ook vanavond.
Gaan jullie dat vanavond ook doen?
Kijk eens Bolle Bink, je verjaardagscadeautje van Hoepie en van mij. Alsjeblieft. Hé, waar is Hoep
nou?
Hoela, hier ben ik.

Wat ben je aan het doen Hoepie?
Ik ga mijn tanden weer poetsen.
Huh? Alweer, maar je hebt toch net je tanden gepoetst?
Ja, maar ik ga het nog een keer doen, ik vind het zo leuk.
Dat is slagroom.
Ja!
Oh, Hoep, dat is slagroom!
Ja, dat is slagroom.
Nou, dat geeft helemaal niet hoor Hoepie, het maakt niks uit.
Nee?
Nee.
Oh, wat goed.
Dan moet je gewoon nog een keer je tanden poetsen met tandpasta. Dat vindt hij niet leuk.

