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Wij raken niet uit-

GELACHEN!

Wéér 365 moppen in dit moppenboek  

om een nieuw jaar lang in een deuk te liggen!  

Met de beste grappen en raadsels,  

en vol grappige tekeningen.  
 

Lig in een deuk  

met de Zoete zusjes!
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Lachen, gieren, brullen met

365 NIEUWE 
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Janna: ‘Saar, ken jij die mop van die bloem?’
Saar: ‘Nee? Vertel eens?’
Janna: ‘In het Nederlands of in het Engels?’
Saar: ‘Eh, weet ik niet, hoezo?’
Janna: ‘Nou, in het Nederlands is hij al flauw, maar 
een mop over een bloem is in het Engels nóg flower!’

Twee koeien praten in de wei over een collega-koe 
die verderop staat. ‘Weet jij hoe het komt dat Berta 
zo mager is?’ vraagt de ene koe aan de andere. 
Antwoordt de andere: ‘Ja, dat komt doordat ze zo 
bijgelovig is: ze eet alleen maar klavertjesvier!’

gigantische gaten 
in de tuin!

A N T WO O R D :

Wat krijg je als een mol en een 
olifant een kindje krijgen?
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heb je weleens een konijn met 
een bril gezien?A N T WO O R D :

Hoe weet je dat worteltjes goed zijn voor je ogen?

Een man is op reis door de jungle als hij bij een rivier komt. 
Hij vraagt aan zijn gids: 
‘Ik zou me graag even willen opfrissen in die rivier, maar zit 
die niet vol met krokodillen?’ 
De gids stelt hem gerust: ‘Nee, hoor, er zitten hier echt geen 
krokodillen.’ 
‘Mooi zo.’ De man duikt het water in, komt boven, en vraagt 
voor de zekerheid: ‘Weet je echt heel zeker dat er hier geen 
krokodillen zijn?’ 
‘Krokodillen waren er eerst wel,’ zegt de gids dan, ‘maar die 
zijn laatst allemaal opgegeten door de piranha’s.’
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De juf vraagt aan Saar: ‘Als je vader tien euro 
heeft, en jij vraagt aan hem drie euro, hoeveel 
heeft je vader dan nog over?’
Saar: ‘Dan heeft hij nog steeds tien euro, juf. 
Hij is namelijk nogal zuinig!’

Wie is de sterkste van school?

Waarom kijkt Saar door het raam?

de leerkracht!

omdat ze door de muur heen niks ziet! een theepot!

A N T WO O R D :

A N T WO O R D :
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11 ‘Wat is het toppunt van lef?’ vraagt Janna aan mama.
‘Geen idee,’ zegt mama.
‘Een baksteen door het raam van het politiebureau 
gooien en dan die baksteen terug gaan vragen!’

Wat begint met een T en zit er vol mee?
  

Wat doe je als je oog in oog komt te staan met een 
leeuw én een jaguar?

een theepot!

je stapt in de Jaguar en rijdt weg!

A N T WO O R D :

A N T WO O R D :
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