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Als mama naar de kapper gaat, komt opa 
op Daan passen. Dat wordt een feestje!
Vandaag besluiten ze om voor mama 
pannenkoeken te bakken, als verrassing. 
Maar dat is toch moeilijker dan gedacht...
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De bel gaat.
‘Dat is opa!’ roept Daan.
‘Doe jij maar open’, zegt mama, ‘dan trek ik vast mijn jas aan.’
Mama gaat naar de kapper.
Opa komt oppassen.
‘Ha Daan’, roept hij.
Hij geeft mama een kus.
‘Geen rommel maken hè?’ zegt zij.
Mama houdt van netjes.
De beide mannen knikken. 
Dan gaat mama de deur uit.
Opa en Daan staan achter het raam te zwaaien.
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‘Nou Daan, wat zullen wij eens gaan doen?’
‘Paardje rijden!’
Opa buigt zijn rug en Daan klimt erop.

‘Jieha!’ Daar gaat het paard door de kamer.
En door de keuken en weer door de gang.
En dan weer door de kamer.
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‘In galop!’ roept opa.
Daan kan zich bijna niet meer vasthouden.
Hij gilt van plezier.
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Maar dan opeens… Pets!
Het paard staat stil en Daan stapt af.
Oei, de vaas met bloemen is kapot gevallen.
‘Wat nu, opa?’
‘Nu gaan we het netjes opruimen’, zegt opa.
‘Hier Daan, ga jij de bloemen maar ergens in doen.’
‘Waar moeten ze in, opa?’
‘In iets wat groot genoeg is, niet lekt en 
niet breekbaar is.’
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Daan loopt naar de keuken.
Hij kijkt in de kast.
Een plastic beker! Die lekt niet en is niet breekbaar. 
Maar de bloemen passen er niet in.
Hij zoekt verder.
Een melkkan! Die is groot genoeg en lekt niet.
Maar hij is breekbaar.
Dan ziet hij een pan.
Die is groot genoeg, lekt niet en de bloemen passen er in.
Trots komt hij met een pan vol bloemen terug in de kamer.
Opa heeft intussen alles opgeruimd.
De pan gaat op tafel.
Ziezo. En nu?
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‘Wat gaan we nu doen, opa?’
‘We gaan pannenkoeken bakken als verrassing voor mama!’
‘Leuk! Kun jij dat dan?’
‘Opa’s kunnen alles.
Laten we eerst maar eens kijken wat er is.’
Opa kijkt in de kastjes.
‘Mmm, geen pannenkoekenmix.
Maar wel cakemeel!
Pak jij de melk en de eieren uit de koelkast, Daan?
Dan doen we die samen in een kom.
Sla het ei maar op de rand van de kom en dan het ei in de kom.’
Pets, Daan slaat de eierdop in tweeën.
Maar het ei loopt langs de buitenkant van de pan op de grond.
‘Geeft niks’, zegt opa. 
‘We hebben nog genoeg eieren.’
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