
	  

	  
	  

Koninginnensoep 
Met Moffel en Piertje 

Een	  chique	  klant	  bestelt	  koninginnensoep.	  Help,	  hoe	  moet	  dat	  nou?	  De	  koningin	  wil	  vast	  niet	  
hierheen	  komen	  en	  ze	  past	  eigenlijk	  niet	  in	  de	  pan,	  wat	  nu?	  Gelukkig	  hebben	  ze	  nog	  een	  
pompoen	  liggen,	  een	  oranje	  pompoen.	  Daar	  moeten	  ze	  wat	  van	  kunnen	  maken!	  
	  
Hallo!	  	  
Daag	  meneer.	  	  
Heeft	  u	  een	  keuze	  kunnen	  maken.	  	  
Ja,	  ik	  wil	  graag	  soep.	  	  
Soep	  natuurlijk,	  doen	  we.	  Tomatensoep	  of	  groentesoep?	  	  
Neee,	  ik	  lus	  geen	  groente	  en	  ik	  lus	  geen	  tomatensoep.	  	  
Ooo	  tja,	  meneer	  dat	  word	  moeilijk	  want	  dit	  zijn	  onze	  soepen	  en	  ik	  kan	  u	  vooral	  de	  toma..	  	  
Nee,	  ik	  zeg	  u	  toch	  ik	  lus	  geen	  groente.	  Ik	  eet	  nooit	  groente.	  Ik	  zou	  wel	  een	  bordje	  koninginnensoep	  
willen.	  	  
Uhhh,	  koninginnensoep.	  	  
Ja,	  gewoon	  koninginnensoep.	  En	  zou	  u	  een	  beetje	  haast	  kunnen	  maken	  want	  ik	  heb	  niet	  veel	  tijd.	  	  
Ja,	  natuurlijk,	  zeker.	  Ja,	  nee	  koninginnensoep	  komt	  eraan.	  	  
	  
Pier,	  Pier	  uhm	  die	  meneer	  die	  wilt	  koninginnensoep.	  	  
Uh	  konginnensoep	  met	  de	  echte	  koningin	  erin!	  	  
Ja,	  dat	  weet	  ik	  toch	  niet,	  maar	  hij	  wil	  het	  en	  hij	  wilt	  het	  gauw	  want	  hij	  heeft	  haast.	  Kom	  op	  jij	  bent	  de	  kok,	  
koninginnensoep.	  	  
Maar	  Mof,	  kijk	  dan	  dat	  is	  onze	  grootste	  pan.	  Daar	  past	  de	  koningin	  toch	  nooit	  in?	  En	  trouwens	  wilt	  de	  
koningin	  wel	  in	  een	  pan?	  	  
Ja	  misschien	  heel	  even	  dat	  we	  haar	  bellen	  dat	  ze	  even	  langs	  komt.	  	  
Nee	  Mof	  dat	  kan	  toch	  niet.	  We	  kunnen	  haar	  toch	  niet	  bellen,	  we	  hebben	  haar	  telefoonnummer	  niet	  eens!	  
Hé	  ik	  weet	  iets,	  jaaa	  ik	  heb	  echt	  heel	  goed	  idee	  Mof.	  Wacht.	  	  
Zoo	  alstublieft	  één	  koninginnensoep.	  Hu	  wat	  is	  dit?	  Zit	  er	  nou	  toch	  groente	  in.	  Dit	  is	  geen	  
koninginnensoep.	  	  
Ik	  dacht	  het	  wel,	  koninginnensoep	  meneer.	  Met	  een	  echte	  koninginnen	  kroon,	  en	  oranje	  ook	  precies	  
zoals	  het	  hoort.	  	  
Ze	  heet	  toch	  oranje,	  de	  koningin.	  Nou	  dan,	  helemaal	  goed.	  Eet	  smakelijk!	  	  


