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Stimmt doch gar nicht! 
 

VERHALENBOEKJE 
vrij vertaald door Piet Notebaert (KHBO-Spellenarchief) 
 

 
 

VERHALEN MET 2 FOUTEN 

 

 

Mijn lievelingseten 
 

“Bij oma is het echt leuk!”, zegt Dieter. Telkens hij bij haar op bezoek gaat, 

kookt oma speciaal voor hem zijn lievelingsgerecht: spaghetti met 

tomatensaus. 
Oma vult water in het deksel van de kookpot en plaatst dit op het 

kookfornuis. 

Zodra het water kookt, mag Dieter heel voorzichtig de spaghetti erin leggen. 

Daarna zet oma twee borden en wasspelden op tafel, zodat ze kunnen 
beginnen eten. 

 

 

Een namiddag 

 
Bram mag deze namiddag samen met zijn vriendinnetje Els een tekening 

schilderen. Hij zoekt in de kast naar een washandje en papier. 

Daarna zetten ze zich allebei in de woonkamer op de ladder en beginnen te 

schilderen. 
 

 

Naar de markt 

 
Meneer Vanderplas neemt het boodschappenlijstje van de keukentafel en stapt 

met Bieke op de draaitol. 

Ze rijden samen naar de markt. 

Eerst kopen ze bij een kleine stand wat appelen, tomaten en twee kroppen 
salade. Meneer Vanderplas verpakt alles in een grote deegrol.  

Nadat ze ook nog aardappelen en een bloemkool gekocht hebben, rijden ze 

terug naar huis. 

 

 
Aan zee 

 

Het waait heel hard op de zeedijk. Ideaal weer om te zeilen! 

Kevin en zijn vriend Jasper dragen hun slede naar het water.  
Voor alle zekerheid doen ze allebei hun kussens aan. 

Daarna openen ze hun zeilen en varen er vandoor! 
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VERHALEN MET 3 FOUTEN 

 
 

De afspraak 

 

Simon kan echt niet meer wachten. Vandaag mag hij zijn vriend Willem 
bezoeken. 

Na de middagpauze vliegt hij op zijn deegrol en rijdt er vandoor. 

Onderweg ziet hij mevrouw Vanhulle die in de weide haar egel te eten geeft. 

Vrolijk zwaait hij haar toe. 
Aan de volgende knoop moet hij rechts afslaan. Dan komt hij aan. 

Willem staat reeds klaar met zijn voetbal in de hand. Ze beginnen onmiddellijk 

te spelen. 

 

 
Goede nacht verhaaltje 

 

“Lees je me nog een verhaaltje voor?” 

Het is avond. Lukas ligt al klaar op zijn slede.  
“Ben je klaar?”, vraagt zijn mama terwijl ze op de rand van het bed gaat zitten 

en uit Lukas lievelingsauto begint voor te lezen. 

Als het verhaaltje eindigt, ligt Lukas reeds diep en vast te slapen. 

Mama dekt hem nog met zijn touw toe en gaat daarna ook slapen. 
 

 

De verjaardag van Wiebe 

 
“Lang zal hij leven, lang zal hij leven...”. 

Meneer en mevrouw Staelens zingen voor Wiebe een verjaardagslied. 

Het hele huis werd feestelijk versierd. Overal hangen slingers en vorken. 

Wiebe is heel blij en blaast de brillen op zijn verjaarstaart uit. 

Daarna mag hij zijn cadeautjes openen. 
Het boek en de speelgoedauto vindt hij super. Maar het leukste geschenk is 

toch die speelgoedraket. 

Als Wiebe alles uitgepakt heeft, snijdt mevrouw Staelens de 

geboortedagsballon in stukken. Iedereen krijgt een stuk. Heerlijk. 
 

 

In de zandbak 

 
Sarah en Jonathan spelen in de zandbak. Samen graven ze met hun brillen 

een diepe put in de draaitol.  

Daarna vullen ze water in een emmer en gieten dit uit in de put. 

Nu hebben ze grote honger. Papa komt langs met een potdeksel op een 

stokje. Beide vrienden zetten zich op de rand van de zandbak en likken er 
heerlijk op los. 


