
VILLA BOLUSSTEIN

In een rustig plaatsje, niet ver van de grote stad, 
staat aan Boluslaan 1 de villa van professor 
Willem Claes Pot en zijn kinderen Pim en Pollie. 
Elke dag doet de professor iets geheimzinnigs in de

‘Wat doe je daar toch, pap?’ vraagt Pollie elke dag.
‘Wat onderzoek je dan?’ heeft Pim al duizend keer 
gevraagd. ‘Mogen we nou eindelijk een keer mee?’
Maar de professor is streng. ‘Geen denken aan. Het is 
geheim. Top secret. En bovendien veel te gevaarlijk.’
Ook Dokkie, de hond, mag de fabriek niet in.

Fabriek voor Poep- en Darmonderzoek.
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GROTE BOODSCHAP

‘Laat het los! Laat het gaan!’ zingt Pollie. Ze poept 
met gemak elke dag een of twee keer een mooie, 
stevige drol.
Pim poept meestal drie keer in de week. Zijn poep 
is meestal hard. Vaak vergeet hij naar de wc te 
gaan. En dan opeens, terwijl hij aan het spelen is, 
denkt hij: kak! Ik moet poepen.

De GROTE Poepquiz
Beantwoord deze vragen voor je verder leest!

… floept er meteen uit.

Lezen.

Naar voren geleund.

… komt er na een tijdje uit.

Appen of gamen.

Rechtop.

… komt er meestal moeilijk uit.

Zingen.

Naar achter geleund.

Of is het bij jou anders?

Of is het bij jou anders?

Of is het bij jou anders?

WAT VOOR POEPER BEN JIJ? MIJN DROL…

HOE ZIT JIJ MEESTAL OP DE WC?

OP DE WC PLAS EN POEP JE. 
WAT DOE JIJ NOG MEER OP DE WC?
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Ah, dus!

Poep komt uit het poepgaatje  
tussen je billen. Wist je dat 

anus een ander woord voor  
     poepgaatje is?



GEHEIM

De professor is erg druk in zijn fabriek. Maar elke 
dag maakt hij tijd om Pim en Pollie voor te lezen.
‘Hé, pap!’ zegt Pollie. ‘Je houdt het boek op z’n kop.’
‘Pap, wat kijk je sip,’ zegt Pim.
De professor zucht. ‘De fabriek… Er is… Er zijn… 
Er wordt… Nee, ik kan niks zeggen. Het is geheim.’ 
Hij slaat het boek met een klap dicht en loopt de 
kamer uit.

Ze pakt twee zaklampen en trekt Pim uit bed.
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‘Dan gaan we zelf op onderzoek uit,’ zegt Pollie.

     Hoelang duurt
de reis van je eten?
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