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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

wal wal wal wal wal 
kat kat kat kat kat 
poep poep poep poep poep 
win win win win win 
deur deur deur deur deur 
piet piet piet piet piet 
gek gek gek gek gek 
lak lak lak lak lak 
rit rit rit rit rit 
net net net net net 
beef beef beef beef beef 
pauw pauw pauw pauw pauw 
keek keek keek keek keek 
rem rem rem rem rem 
roos roos roos roos roos 
mag mag mag mag mag 
dik dik dik dik dik 
rauw rauw rauw rauw rauw 
pook pook pook pook pook 
roep roep roep roep roep 
hak hak hak hak hak 
gaar gaar gaar gaar gaar 
wei wei wei wei wei 
raap raap raap raap raap 
paus paus paus paus paus 
kok kok kok kok kok 
boek boek boek boek boek 
dun dun dun dun dun 
wens wens wens wens wens 
groep groep groep groep groep 
koel koel koel koel koel 
woont woont woont woont woont 
dief dief dief dief dief 
kreun kreun kreun kreun kreun 
daar daar daar daar daar 
lus lus lus lus lus 
maak maak maak maak maak 
saus saus saus saus saus 
rookt rookt rookt rookt rookt 
riet riet riet riet riet 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

den den den den den 
waag waag waag waag waag 
rik rik rik rik rik 
tas tas tas tas tas 
keer keer keer keer keer 
boos boos boos boos boos 
lus lus lus lus lus 
ijs ijs ijs ijs ijs 
vin vin vin vin vin 
dag dag dag dag dag 
hoek hoek hoek hoek hoek 
rijg rijg rijg rijg rijg 
raam raam raam raam raam 
bek bek bek bek bek 
kok kok kok kok kok 
neus neus neus neus neus 
val val val val val 
moot moot moot moot moot 
wel wel wel wel wel 
huis huis huis huis huis 
haas haas haas haas haas 
gat gat gat gat gat 
geur geur geur geur geur 
lof lof lof lof lof 
mees mees mees mees mees 
loer loer loer loer loer 
fik fik fik fik fik 
ver ver ver ver ver 
uil uil uil uil uil 
maag maag maag maag maag 
pijn pijn pijn pijn pijn 
vis vis vis vis vis 
vraag vraag vraag vraag vraag 
lees lees lees lees lees 
teek teek teek teek teek 
trui trui trui trui trui 
lek lek lek lek lek 
pruim pruim pruim pruim pruim 
boog boog boog boog boog 
reikt reikt reikt reikt reikt 
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kijk kijk kijk kijk kijk 
lik lik lik lik lik 
raas raas raas raas raas 
naam naam naam naam naam 
lef lef lef lef lef 
gaar gaar gaar gaar gaar 
maag maag maag maag maag 
ijs ijs ijs ijs ijs 
vis vis vis vis vis 
huis huis huis huis huis 
daar daar daar daar daar 
boek boek boek boek boek 
lig lig lig lig lig 
schop schop schop schop schop 
vuur vuur vuur vuur vuur 
bas bas bas bas bas 
dik dik dik dik dik 
sop sop sop sop sop 
uit uit uit uit uit 
daan daan daan daan daan 
muur muur muur muur muur 
vies vies vies vies vies 
scheet scheet scheet scheet scheet 
wil wil wil wil wil 
mees mees mees mees mees 
boek boek boek boek boek 
gat gat gat gat gat 
beek beek beek beek beek 
ruikt ruikt ruikt ruikt ruikt 
weet weet weet weet weet 
schuur schuur schuur schuur schuur 
deur deur deur deur deur 
maart maart maart maart maart 
hap hap hap hap hap 
schaal schaal schaal schaal schaal 
boos boos boos boos boos 
fopt fopt fopt fopt fopt 
werk werk werk werk werk 
blijf blijf blijf blijf blijf 
lieg lieg lieg lieg lieg 

 


