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een limonadetruck

een auto voor de hele familie

een bestelwagen 
voor schoenen

een ouderwetse tweezitsauto

een parkeermeter-
meisje

De familie Varken gaat picknicken op het strand, maar papa 
moet eerst nog een paar boodschappen doen. 
Hij gaat iets bestellen dat thuisbezorgd moet worden. 
Wat zou dat wel kunnen zijn?

everts
“zoete” inval speelgoed

limonade

  voor      schoenen              naar        sam
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een taxi

de bestelwagen van 
de apotheker

een bestelwagen 
voor boeken

de auto van de glazenmaker

een auto van 
vroeger

een bromfi ets

een motorfi ets

een snelle kinderwagen

agente Vera de Vos en haar fi ets

een slechte chauffeur

een bange 
parkeermeter

Zie je dat? Bart de hond heeft bijna alle 
parkeermeters omvergereden. Wat een 
slechte chauffeur!
Ik denk dat agente Vera de Vos hem wel 
een bekeuring zal geven. We zullen eens 
gaan kijken of haar dat lukt.

taxi’s 

abc glaszettersbedrijf
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een zeilboot

een 
hooiwagen

een 
standbeeld

een vrachtwagen

de glazenwasser

michel
angelo

beeldhouwer 

sippie zeepbel
glazenwasser

hooi
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een tankwagen voor augurken

een oldtimer

de auto van 
de melkboer

een gekke raceauto

een kaaimankar

Bart, de deugniet, geeft plankgas en 
rijdt weg nog voordat Vera de Vos 
hem een bekeuring heeft kunnen 
geven. Snel Vera, er achteraan.

Vader Varken rijdt voorbij een vrachtwagen met een 
standbeeld erop.
‘Zag je wie er ook in de bak zat?’ vraagt Prulletje aan 
Pekeltje.
‘Ja,’ antwoordt Pekeltje, ‘ik zag Goudkever. Die kom 
je bijna overal tegen.’

august
augurk

melk
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een stoom-
locomotief

een remhokje een oplegger

een tankwagen

een vrachtwagen met een kantelcabine

stroop
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Waar is Goudkever nu? Rijdt hij mee 
in de locomotief? 
Verbergt hij zich in die oude auto? 
Zie jij hem?

een trekker

een skelter

een héél 
oude auto

een truck op drie 
wielen om rode 
bieten te vervoeren

een terreinvoertuig 
op vier wielen

een kiepkar

een een-
wieler

een sportwagen

De familie Varken passeert een vrachtauto die stuk is. 
‘Hij zal gauw weer verder kunnen rijden,’ zegt papa, 
‘want ik zag dat Miep Muis zich ermee bemoeide.’miep muis auto-service
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wc’s

een sleepauto 
voor boomstammen

een heftruck

een hijskraan

een dieplader

Papa, mama, Pekeltje en Prulletje 
komen langs een bos waar bomen gekapt zijn. 
De stammen worden op stapels gelegd en daarna 
op speciale wagens geladen. Dan worden de 
stammen naar de zagerij gebracht.
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een vork-
heftruck

een vrachtauto voor het 
vervoer van boomstammen

O, Hans! Kijk uit! 
Laat je niet pakken door die 
hijskraan! Geef plankgas!




