
 
 

de roze poppenwagen 
 
 
 
Aan de rand van het dorp is een veldje met een klein huisje 
erop. Er is ook een groot hek. Bij het hek staat een bord. 
 

Hier mag iedereen kapotte spullen  
           op de berg gooien 
    Als ze maar van ijzer zijn 
 
Achter het hek is een berg.  
De berg is van ijzer. 
Een berg van ijzeren spullen.  
 
Stofzuigers. 
Fietsen. 
Wasmachines. 
 
Meneer Nikkel past op de berg. 
Als iemand iets van plastic of hout of steen op de berg gooit 
roept hij: 
Hé, alleen ijzer mag erop ! 
 
Er komt een meisje door het hek. Ze heeft niets om op de 
berg te gooien. 
Ze loopt naar de berg. Ze klimt erop. 
Ze pakt een roze poppenwagen met drie wielen. 
 
 



 
Meneer Nikkel komt uit zijn huisje. 
Hé, dat mag niet. 
Alleen weggooien, niet weghalen. 
Het meisje zegt:  
Maar ik vind hem mooi. 
Mijn opa kan hem maken. Mijn pop kan erin ! 
 
Meneer Nikkel schudt zijn hoofd: 
Het mag niet. 
Alleen weggooien mag, weghalen niet. 
Hij pakt de poppenwagen af en zet hem weer naast de 
berg. 
Het meisje gaat verdrietig weg. 
 
Er komt een grote vrachtwagen bij de berg. 
De wagen heeft een grijper. De grijper hapt in de berg. 
De berg wordt kleiner. 
De bak van de wagen wordt voller. 
Bij de laatste hap gaat ook de poppenwagen mee. 
 
De man van de vrachtwagen zegt tegen meneer Nikkel:  
Zo, dat gaat naar de fabriek. 
Ze smelten het ijzer.  
Ze maken weer nieuwe dingen van oude spullen. 
 
De vrachtwagen rijdt weg. Door het hek, de straat op. 
Hij gaat hard door de bocht. Wat valt eraf?  
De roze poppenwagen! 
 
Het meisje ziet het.  
Ze pakt de poppenwagen en gaat naar huis.   
 



Kijk eens, meneer Nikkel. Mooi hè ! 
 
Meneer Nikkel kijkt en kijkt.  
Hoe kan dat?  
Is dat de roze poppenwagen?  
Is hij weer goed? 
 
Het meisje zegt: Mijn opa heeft hem gemaakt. Kijk, mijn pop 
ligt er in. 
 
Meneer Nikkel zegt: De poppenwagen blijft poppenwagen.  
Ze maken er niet iets anders van. 
Misschien kan het zo ook. 
 
Kijk eens.  
Iemand heeft een plastic pop bij het ijzer gegooid. 
Die mag jij nu. Voor je poppenwagen. 
 
Dank je wel, meneer Nikkel.  
 
Wil jij ook even rijden? 


