
Frits en Popje vervelen zich ongelooflijk.  

Daar weet Vera wel wat op. In huis zijn er 

genoeg klusjes die gedaan moeten worden, 

daar kunnen ze Vera goed bij helpen. 

Maar dat willen Frits en Popje niet, zij willen 

spelletjes doen!

Een heerlijk Vera de Muis-boek om te lezen 

en om samen leuke spelletjes uit te doen. 
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“Help! Ik val! Dat is jouw schuld, Popje!” 

Frits plaagt Popje en Popje pest terug.

“Ik vind jou een KAKMUIS.”

“Oooh, dat mag je helemaal niet zeggen van 

Vera, dát zal ik eens tegen haar zeggen, jochie!” 

“KLIKSPAAN!” roept Popje. 

“En ik snoep lekker de suikerpot leeg en daarna 

poets ik lekker mijn tanden NIET!” 

“AU! Je knijpt me, valserik! Je mag voor straf 

nooit meer met mijn poppen spelen.” 

“WAF!” zegt Saar. “En ik ga lekker schoenen kluiven. Allemaal 

leuke schoenen. En laarzen. Alle kleuren. En straks pak ik de sloffen 

van Frits lekker ook, want Frits pest Popje.”

Vera zucht. “Ik word helemaal STAPELGEK van jullie.”

 

“We VERVELEN ons zo… ”

O, maar daar weet Vera wel wat op. 

“We zouden met de grote schoonmaak kunnen beginnen. En ik kan ook wel 

wat hulp gebruiken bij het uitzoeken van de was. En het vlinderstrikje van 

meneer Mol moet nog gewassen worden. En ik moet de wc nog schoonmaken. 

En Kipje kan misschien eindelijk die troep onder de kapstok eens opruimen. En 

Frits, ben jij niet goed in dweilen?”

“NEE! Dat bedoelen wij niet, Vera. Wij willen SPELLETJES doen!”

Stapelgek



“Eens kijken, hoeveel pootjes ik heb,” Meneer Mol telt. “Een... twee... drie... 

vier... Of wacht: met mijn staartje heb ik VIER EN EEN HALF! Maar nee, 

dan kom ik er nog niet. Wie zou het dan zijn?”

Saar telt haar pootjes. “Een hond die kan tellen, heb 

je het ooit zo zout gegeten? Maar ZES poten... Nee, 

ik geloof niet dat ik er zo veel heb.”

En Slak denkt: hoe zit het dan met mij? Ik 

heb maar ÉÉN voet. Zes in ieder geval niet.

“Laten we dan maar meteen beginnen met mijn lievelingsspel,” zegt Frits. 

“IK ZIE, IK ZIE wat jij niet ziet en eh… het heeft ZES pootjes.” 

Frits is benieuwd of de anderen het raden.

“Telt mijn staart als pootje?” vraagt Vera. 

“Hola, niet zo wild meneer Mol!” 

“Een twee drie vier hoedje van, hoedje van,

een twee drie vier, hoedje van papier,” zingt 

Popje. 

“Een twee, kopje thee, drie VIER, glaasje bier.

Groot verdriet, meer pootjes heb ik niet.”

Dan trippelt het Lieveheersbeest naar voren: 

“Ik heb wel ZES keer geteld en volgens mij 

ben ik degene met ZES POOTJES!”

Ik zie, ik zie         wat jij 
niet ziet



“Leuk was dat hè?” zegt Frits tevreden. 

“Ja, en ik weet nòg een leuk spelletje. Ik 

doe mijn ogen dicht, ik tel tot tien en dan 

moeten jullie je verstopt hebben. Kennen 

jullie het? Het heet, je raadt het nooit, 

VERSTOPPERTJE!” 

IK KOM!

Verstoppertje
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