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Fiets je mee met Fiep? 
Ze komt langs de dierentuin, 

het circus en ze vindt een 
heel lief hondje!

Je kunt dit vrolijke 
kartonboek als een 

harmonica uitvouwen en 
neerzetten. Om naar te 
kijken en mee te spelen.

M
et F

iep op de f iets  F
iep W

estendorp

In haar warme rode jasje
� etst Fiep vrolijk langs het pad.

Door het bos, langs bomen, dieren
naar de winkels in de stad.

In haar warme rode jasje
� etst Fiep vrolijk langs het pad.

Door het bos, langs bomen, dieren
naar de winkels in de stad.

Eerst wat broodjes, dan wat groente,
ach wat kijkt dat hondje lief!
En geen baasje te bekennen,

Dat is een grote boom vol appels!
Mooie rode, lekker zoet.

Zeg, kan jij Fiep helpen tellen
hoeveel ze er in haar � etstas doet?

Hoor, daar toetert de fanfare.
Kom, ga mee, erachteraan!

Swingend � etst Fiep terug naar huis.

Al die appels gaat ze brengen
naar ’t paardje in de wei.

Voor zijn show met mooie kunstjes
staat men nu al in de rij.Fiep neemt vier van alle dieren

in een kar mee naar het bos.
In een kooi is toch wel zielig,
dus ze laat haar vriendjes los.

Wat een reis vol avonturen –
haar broertje staat al voor het raam.
Ik denk dat ze het hondje houden.

Weet jij nog een leuke naam?

Alle mensen steken over
want het stoplicht staat op groen.

Met al die snelle auto’s
moet je toch voorzichtig doen!

Kijk ze eten, kijk ze drinken,
kijk de kok die werkt voor twee.

Poes houdt niet van al die drukte
dus ze vraagt: 

‘Fiep, mag ik mee?’ 

dus, hup! achter op de � ets.
Naar de vijver met de eendjes

want die lusten wel wat brood.

In de dierentuin zijn lama’s
en gira� en, en een beer.

Poes herkent zijn oom de leeuw
en vraagt: ‘Hoe gaat het nu, meneer?’
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