
 

Kaars maken 
Met Flip de beer 
 

Kinderen maken kaarsen. Ze laten een lont keer op keer in een bak met was zakken en zien 
hoe de kaars dikker en dikker wordt. 
 
Hallo, ik ben Naomi en Flip komt bij me logeren. Ja, ik mag met Naomi mee en we gaan 
vandaag kaarsen maken! 

Want hier gaat het in gebeuren! Dus ik zou zeggen: ga je gang! Ga jij maar beginnen. Ja, en 
nou heel rustig omhoog halen en even uit laten lekken. 

Moeten die touwtjes kaarsen worden? 

En als ie goed uitgelekt is… Je hoeft niet te schudden. Kijk: Flip, die vindt het ook al leuk, zie 
je dat? 

Ik vind het heel leuk, maar ik snap het niet. Want hij lacht. Ja! Ja, dat moet ook. 

Oh, ik zie het al! Ze worden steeds dikker, dat warme kaarsvet blijft aan de touwtjes 
plakken. Er komt steeds een laagje kaarsvet bij. Nu gaan ze al echt op een kaars lijken. 
Naomi? Naomi, mag ik ook een keertje? 

Ja! We gaan het samen doen! 

Het wordt lekker dik. 

1, 2, 4… 

Voorzichtig het touwtje in het kaarsvet laten zakken. 

Ja, kijk, Flip, die kan ook al kaarsen maken, zie je dat? Hij doet het heel goed. Zo. En nog een 
keertje. Zou ie al bijna klaar zijn?  

Nou, kijk eens even hoe mooi dat wordt! 

Wat doet die meneer nou? Zie je dat? En nu ga ik ‘m draaien zo. Oh, hij maakt er een krul in! 

Dan ga ik het verven. 

Zo, dan mag ie ook 70 keer in het koude water hè. …24, 25… Nu gaan de kaarsen in het koude 
water en dan worden ze hard. …27, 28… Ja, zakken maar. 

Ze krijgen mooie kleuren. Rood en blauw, en geel. 

Flip, mag ik die van jou ook kleuren? Ja? Zal ik ‘m even doorknippen, dan kan Flip ‘m veel 
beter vasthouden. 



 

Knip. 

Zo. Nou, wat voor kleur wou je hebben Flip? Eh, rood. Rood. Rood? Rood, dat vind ik een 
mooie kleur. Mijn rugzak is ook rood. 

Flip, die kan dat wel hoor! Dan gaan we dat zo eventjes… Kijk eens aan wat Flip dat kan zeg! 

Ja, goed hè? 

Tjonge jonge, jonge. Ik ben een echte kaarsenmakerbeer! 

Zie je dat? Hè? 

Ja, nu moet je deze twee nu laten… Ik ga met Flip even afkoelen hoor. Hè, zo. 

Hoepla. 

Hup, en dan kan ie lekker afkoelen, want anders worden het straks allemaal kromme 
kaarsen als je thuiskomt natuurlijk hè. 

Nou, en dan moet Flip ‘m even uitblazen. Flip, blaas ‘m even uit? 

Ffffffft! 

Goed zo. 

Dat deed ik! Haha! 

Wat branden ze mooi hè. Ik vind het heel gezellig bij Naomi. 

Dag! 


