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WWat leuk dat jij in Oude IJsselstreek woont

Ik ben de burgemeester en heet Otwin

Ik vertel je over onze mooie gemeente 

Maar ook over mezelf, waar ik nu mee begin
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DDit is mijn huis in Breedenbroek    

Een oude boerderij     

Ik woon er samen met Karin, mijn vrouw   

En nog heel veel dieren erbij
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IIk heb een hondje dat heet Knut

Hij is heel lief en klein

Ik heb ook een poes, een pony en een schaap

En nog kippen en een konijn
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BBoeken voorlezen vind ik fijn   

Manon kiest: ‘De kleine krokodil’

Hij gaat op reis met Kees Konijn

En op zijn snuit heeft hij een roze bril
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EEn als ik het boekje uit heb    

Haal ik een nieuwe in de bibliotheek   

Dat is een gebouw waar je boeken kunt lenen

Ik kies een verhaal over circusolifant Freek
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IIk vind dat iedereen mee mag doen   

Of je nu Suna heet of Rik     

Ook als je niet kunt horen of zien

Of in een rolstoel zit zoals ik
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EEr zijn veel bomen waar wij wonen

Je kunt erin klimmen, wat een fijn gevoel

Door bomen kunnen wij ademen

Dat is toch ontzettend cool
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VVind jij het ook zo fijn op de fiets? 

Lekker naar de speeltuin of de kinderboerderij

En onderweg zie je allemaal leuke dingen

Een boer op de tractor en koeien in de wei
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IIn Ulft staat de grote, oude DRU-fabriek   

Daar werkten vroeger heel veel mensen  

Ze maakten er kachels en oranje pannen

En nu beleef je er meer dan je kunt wensen
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AAls je twee bent, mag je naar de peuterschool  

Daar kun je fijn met andere kindjes spelen  

In de klas kun je verven of tekenen

En buiten bouw je de mooiste zandkastelen
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EEn als je straks naar school toe gaat   

Lees je over maan, roos en vis     

Je leert ook taal en rekenen

Maar lezen blijft het leukste dat er is!
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Leuk dat je mee op reis ging  

door Oude IJsselstreek

Samen met Kees Konijn 

En circusolifant Freek!




