
© 2016, Joleijt Nijmegen 

 
 

 
4. Het centenbakje 
 

Madame Poubelle vindt in de vuilnisbak met de vogelpoepjes een centenbakje van de orgelman. Een 
centenbakje van de orgelman, hoe weet jij dat Madame Poubelle? ‘Ik weet dat van het orgel in de 
straat, dat speelde, toen ik klein was.’                                                 
Madame Poubelle zingt het lied van de orgelman, de orgelman met zijn piere piere piere pierement en 
ze rammelt met het bakje. ‘Daar is de orgelman met de liedjes die iedereen kent’, zingt ze hard, ‘wie 
heeft er nog een centje voor de orgelman?’                                      
 
Madame Poubelle gaat op straat staan met in de ene hand het bakje en met  de andere hand draait ze 
aan het wiel van het orgel, alsof. Madame Poubelle zingt vrolijk, van “de tulpen uit Amsterdam” en 
rammelt met het bakje, maar er komt niemand langs. 
 
●       Wat vertelt Madame Poubelle ons? 

Madame Poubelle gaat op straat staan met in de ene hand het centenbakje en met de andere    
hand draait ze aan het wiel van het orgel, alsof. Madame Poubelle zingt vrolijk van de “Tulpen  
in Amsterdam” en rammelt met het bakje, maar er komt niemand langs. Madame Poubelle 
voelt zich even helemaal alleen op de wereld. Dat is niet leuk. De wereld wordt een beetje leuker  
als je met mensen samen bent. 

  

●●    Wat kun je allemaal doen met een oud centenbakje?  
Je kunt er een spaarvarken van maken. Een etensbakje voor de vogels. Een schudbusje voor de 
dobbelstenen. Je kunt er ook geld mee inzamelen voor de egeltjesopvang. Of water mee  
scheppen uit een boot, die lekt…  

 

●●●  We bekijken een centenbakje van de orgelman en we luisteren naar de  muziek van een   
         draaiorgel: “Tulpen uit Amsterdam”, via de computer.  

  Een centenbakje van de orgelman heet een mansbakje. Als hij rammelt met zijn bakje en   
  vraagt om geld, heet dat mansen. We mogen allemaal een keer mansen.  
   De orgelman gaat niet naar kantoor, werkt niet in een winkel, maar op straat. Wat hij doet is  de wereld een beetje leuker   
   maken net als Madame Poubelle. Hij maakt de mensen blij met zijn vrolijke muziek. Mensen willen hem bedanken omdat hij  
   hen blij maakt en geven hem geld in zijn  centenbakje. Door dit geld  kan de orgelman de mensen blij blijven maken, want hij  
   moet natuurlijk ook eten kunnen kopen. 

 
  Benodigdheden: een centenbakje van de orgelman.  

 
 
 


