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Voor de ouders, 
 
Steeds meer raken we er van overtuigd dat de stoffen 
waarmee groenten en fruit behandeld worden, niet goed zijn 
voor het milieu en de gezondheid. 
Gaan we zelf weer de bruine plekjes en beestjes verwijderen bij 
het bereiden van het voedsel? 
Veel mensen vinden beestjes en sporen van beestjes eng........ 
Hun kinderen vaak ook! 
In dit verhaaltje gaan we deze afkeer te lijf, samen met  
het vrolijke larfje Piertje.......... 
Veel plezier bij het (voor)lezen en voor straks....… 
eet smakelijk! 
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In mijn mooie ronde appel 

zit een kleine bruine plek. 

‘t Lijkt wel of er iemand in kroop, 

of vind je die gedachte gek ? 
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Bijna heb ik het goed geraden, 

in de appel was een huis. 

Nog aan de boom woonde er Piertje, 

en hij voelde zich er thuis. 
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Piertje houdt heel erg van appel, 

hij eet graag zijn buikje rond. 

Pas als Piertje weer verhuisd is ... 

valt de  appel op de grond. 
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Hij zoekt dan weer een andere appel, 

loopt er eerst drie keer omheen, 

als de appel er lekker uitziet, 

begint hij te eten, en wel meteen ! 
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Hij hapt en slikt en bijt elk stukje, 

maakt een mooie lange gang, 

naar het midden van de appel 

en dat duurt nooit heel erg lang. 
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In het klokhuis aangekomen 

zet Piertje eerst de klok gelijk, 

want lang voor het appeltje geplukt wordt 

zegt ons Piertje weer: “Tot kijk !” 
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Dan gaat Piertje even kijken 

hoeveel kamertjes er zijn. 

In het grootste  gaat hij zitten, 

bij een glaasje appelwijn. 
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“Daar moet een stoel, daar een bank !” 

… zo gebruikt hij elk pitje. 

Na een heel klein half uurtje 

heeft hij een gezellig zitje. 
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Daarna maakt hij in de oven 

een mooie grote appeltaart. 

En de appelmoes die roert hij  

met het puntje van zijn staart. 
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Na het eten gaat hij slapen, 

bij een mooi muziek-ceedeetje. 

‘s Avonds kijkt hij naar “Het Klokhuis”, 

op zijn draagbare teeveetje. 
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Als de klok tikt dat het tijd is, 

verhuist ons Piertje heel erg vlug. 

Hij stopt zijn oven en teeveetje 

in een zakje op zijn rug. 
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Uit mijn mooie ronde appel 

neem ik hapjes als een muis. 

Maar ik kan best stevig bijten ... 

Piertje is allang verhuisd ! 
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