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Holi Phagwa vieren 
Met Flip de Beer 

Flip mag samen met drie kinderen Holi vieren. Dat is het lentefeest! Ze zingen liedjes en versieren 

elkaar met mooie kleuren. 

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Dus, we hebben eindelijk gezellig Flip de Beer die bij ons op bezoek is. 

Hallo allemaal! Ja! 

Misschien wilt hij wel weten wat we doen tijdens Holi of wat is Holi nou eigenlijk? 

Ja, wat is dat? 

Dan gaan we met poeder strooien op elkaar.  

Poeder strooien?  

Strooien met poeder op elkaar! En dan alleen met witte poeder? Nee! Alle kleuren.  

Maar is het dan een feest?  

Maar waarom doen wij dat? Voor de lente, want die heeft ook heel veel kleuren bloemen en daarom 

strooien we dus heel veel poeder op elkaar.  

O! 

We vieren de lente maar wat vieren we nog meer? 

Lentefeest!  

En iemand word verbrandt op een brandstapel. 

Ach, nee toch! 

Zou dat een aardige persoon zijn geweest? Nee, dat is een hele stoute koning. Maar ik weet niet 

meer hoe hij heet. De kwade gaat weg en de goede blijft. Ja, het goede overwint van het kwade.  

Oo dus, het kwade word verbrand, en het goede wint.  

En wat betekent dat, wat we net gezongen hebben? 
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Iets met Holi, hoorde ik steeds!  

Inderdaad dat we Holi gaan spelen. Dus we gaan met ze allen….. Holi spelen. En we strooien elkaar 

met poeder.  

Ahhh 

Ik heb hier een mooie diamant.  

Mooie kleren heb je aan! 

Jij hebt een hele mooie diamant, inderdaad. Hele mooie steentjes. 

Ahhh 

En wat heb je nog meer? 

Het glimt! 

Hier zit een maillot.  

Een hele mooie broek. 

Bij deze kleren zijn er geen diamantjes. 

Nee, maar… 

Nee, maar het is wel heel mooi versierd.  

Het glimt ook heel mooi! 

En, jij hebt een mooie sjaal om. 

Jaa! 

En Bianca wat heb jij aan. 

Wauuuuu wat een mooie kleuren. 

Diamanten! 

Ja. 

Een sjaal. Een sjaal hé.  
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Wat een mooie rok of jurk. Kijk ik krijg ook een mooie sjaal. Mooie kleuren! 

Ik had het eigenlijk net ook al laten zien, en toen kregen jullie al trek. 

Hey, toevallig heb ik best wel honger. Ooo. Dat ziet er lekker uit. Dat ken ik niet. Mag ik niet een hapje 

proeven, het ruikt wel lekker. Mmmm. En is het lekker? Mmmm, ja. Heel lekker. En dit is dus een …… of 

zo iets.  

Zo, even een groter pakken. Zo alstublieft. Mag je lekker met je lepel smullen.  

Mooi balletje. Volgens mij is het met vlees. Nee! Volgens mij is het zout. Lekker zout. Sweet.  

Ja, het is gemaakt van deeg en daarna is het eerst in olie gebakken en daarna is er suikerwater 

overheen gegoten en dan moet je het een tijdje laten weken. Dan mag je lekker gaan eten. Mag je 

lekker drinken.  

Lekkere limonade. Mag ik ook een slokje? Ahhh lekker. Heerlijk. Ik heb het op. O we gaan nu, met 

poeder strooien. Want dat hoorde ook bij dat feest. Mooie kleurtjes, lente kleurtjes. O gaan jullie het 

allemaal op mij strooien. Dan word ik vast heel mooi. Welke kleur doen jullie? 

Een beetje daar en een beetje hier.  

Heb je nou groen op mijn neus gedaan? O ja hoor, doe maar lekker veel. Ook op mijn voeten. Straks 

wil ik even in de spiegel kijken hoor.  

Daaaggg!!! Tot de volgende keer. 

Daaaggg!!! Tot de volgende keer! 


