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Aap zoekt weer een baan. 

Hij gaat naar Kip. 

'Ik heb geen werk voor je,' zegt ze. 

'Maar ik heb wel een tip.' 
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Kip zegt tegen Aap: 

'Neem de bus naar de stad. 

In de stad is het druk. 

1 n de stad is werk zat.' 
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'Dank je,' zegt Aap. 
Hij geeft Kip een kus. 
Dan koopt hij een kaartje 
en gaat met de bus. 
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Aap ziet een briefje. 
Het hangt op een raam. 
Gans zoekt een kok. 
Wie wil die baan? 
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Aap gaat naar Gans. 

Hij heeft best wel trek. 
Hij eet een bord friet 

en een eitje met spek. 
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Aap heeft geen geld. 
Hij vraagt aan Gans. 
'Mag ik jouw kok zijn? 
Toe, geef me die kans!' 
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Aap gaat naar de keuken. 
Hij kijkt eens goed rond. 
Hij stopteen stuk kaas 
en wat brood in zijn mond. 
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Aap eet ook een taart 
en een krat vol met fruit. 
Oei! Daar is Gans! 
Die smijt hem eruit. 
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Aap gaat weer op zoek. 

Hij komt bij Schaap. 

Zij knipt en scheert. 

Dat is echt iets voor Aap l 
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Hond zit in de stoel. 
Aap pakt de schaar. 
Hij knipt een pluk hier 
en hij knipt een pluk daar. 
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Hond is veel te kaal. 

Hij wordt erg kwaad. 

Schaap roept: 'Dag Aap!' 

en ze schopt hem op straat. 

12 



' 
4t,;o 

1 \ 

~ 1 'l·'~ : 
. t 

. " 

Ik kan niets, denkt Aap. 

Ik ben niet slim en niet sterk. 

Aap sjokt door het park. 

Daar is Mier aan het werk. 
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Mier snoeit een struik. 
Ze zorgt voor het park. 
'Help mij maar,' zegt Mier 
en ze geeft Aap een hark. 
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Aap danst met de hark. 
Hij maakt grap na grap. 
Aap doet heel gek. 
Mier lacht zich slap. 
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Veel dieren kijken. 
Wat doet Aap dat goed! 
Hond klapt en Mier gooit 
wat geld in zijn hoed. 
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