
Olivier was een piekeraar. Olivier was een piekeraar. 
Hij maakte zich zorgen om Hij maakte zich zorgen om alles.



Hij maakte zich  Hij maakte zich  
zorgen om . . . zorgen om . . . 

sokken die niet bij  sokken die niet bij  
elkaar passen, elkaar passen, 

wormen die je  wormen die je  
schoenen verorberen, schoenen verorberen, 

te knapperige koekjes, te knapperige koekjes, 

loslopende dino’s, loslopende dino’s, 

aangebrande tosti’s aangebrande tosti’s 

en kwaadaardige en kwaadaardige 
eekhoorns eekhoorns 
(Olivier maakte zich (Olivier maakte zich 
GROTE zorgen om GROTE zorgen om 
eekhoorns).eekhoorns).



Olivier maakte zich zorgen om wat er mis kon gaan Olivier maakte zich zorgen om wat er mis kon gaan 
als hij een banaan met bruine vlekken zou eten.als hij een banaan met bruine vlekken zou eten.

Dus at hij maar geen bananen meer  Dus at hij maar geen bananen meer  
(ook al waren bananen zijn lievelings).(ook al waren bananen zijn lievelings).

Olivier maakte zich zorgen om wat er zou Olivier maakte zich zorgen om wat er zou 
gebeuren als zijn veters losgingen. Dat zou gebeuren als zijn veters losgingen. Dat zou 
weleens HEEL ERG GEVAARLIJK kunnen zijnweleens HEEL ERG GEVAARLIJK kunnen zijn

Hij maakte zich ook zorgen om Hij maakte zich ook zorgen om 
wat er zou gebeuren als de rits van wat er zou gebeuren als de rits van 
zijn dikke jas vast kwam te zitten.  zijn dikke jas vast kwam te zitten.  
Dat wás al een keer gebeurd.Dat wás al een keer gebeurd.

Dus Olivier gebruikte die rits nooit, Dus Olivier gebruikte die rits nooit, 
voor de zekerheid, en hij was altijdvoor de zekerheid, en hij was altijd
SUPERVOORZICHTIG.SUPERVOORZICHTIG.

Maar Oliviers Maar Oliviers grootstegrootste zorg was niet   zorg was niet  
de bananen, of de loslopende dino’s, de bananen, of de loslopende dino’s, 
ZELFS NIET de kwaadaardige eekhoorns!  ZELFS NIET de kwaadaardige eekhoorns!  

           Het was . . .           Het was . . .

Dus haalde Olivier de veters Dus haalde Olivier de veters 
uit al zijn schoenen.uit al zijn schoenen.


