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De familie Mol-de Mol heeft vakantie, 

dus ze hebben veel vrije tijd.

Stoffer en Streep doen allerlei leuke 

dingen met vader en moeder.

Ze gaan naar het strand en spelen 

een potje voetbal.

Dat is leuk, totdat moeder een bal op 

haar kin krijgt...
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Even later zit familie Mol-de Mol in een eethuis. 
Vader en moeder kijken op de kaart.
Ze zijn in Frankrijk.
Maar ze kennen geen Frans.
‘Ik snap niets van die woorden,’ zegt vader.
‘Ik denk dat dit een slaatje is,’ zegt moeder. 
Ze wijst naar het menu op de kaart.
De ober knikt.
Hij schrijft iets op zijn kladblok.
‘Wij willen friet,’ zegt Streep.
‘Maar dat hebben ze vast niet.’
Vader zoekt op de kaart. 

Eindelijk vakantie

Vader Mol duwt het doek van de tent opzij. 
‘Kom, we gaan wat eten,’ zegt hij.
Moeder kruipt uit de tent. ‘Eten?’
Vader knikt. ‘Ik trakteer op een Frans etentje.’
Stoffer en Streep kijken blij.
‘Dan neem ik friet,’ zegt Stoffer.
‘En ik neem patat,’ zegt Streep lachend.
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Moeder snapt het al. 
Frituur is iets anders dan friet.
Ze kijkt nog eens goed op de kaart. 
Ze ziet een plaatje van een aardappel staan.
‘Dat moet het zijn,’ zegt ze. 
‘Friet maak je van aardappelen.’
Ze laat de ober het plaatje zien.
De ober knikt en loopt weg.
Hij komt terug met twee aardappelen.
Ze zitten nog in de schil.
Moeder schiet in de lach.

‘Toch wel,’ zegt hij vrolijk. 
‘Hier staat het: frituur.’
Hij steekt twee vingers in de lucht. 
‘Twee frituur!’
De ober schrijft weer iets op zijn kladblok.
‘Proost,’ zegt vader.
‘Echt leuk,’ zegt moeder.
Dan komt de ober terug. 
Hij zet twee borden met vis op tafel.
‘Frituur,’ zegt hij.
Vader schudt zijn hoofd. 
‘Niks frituur! Ik wil friet. Geen vis!’
De ober wijst naar de visjes.
‘Frituur,’ zegt hij.
‘Friet!’ roept vader.
Maar de ober roept nog harder: ‘FRITUUR!’
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‘Oeps,’ zegt ze.
Stoffer en Streep lachen niet.
Vader zet voor de grap een glas wijn op zijn hoofd.

Stoffer en Streep gieren het uit.
De ober kan er niet om lachen.
Zeker niet als het glas op de grond valt.
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