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Deel 5: Smoetie beroemd 
 

   
    
   
 

1. DE VALK 
 

! Wat is een valk? 
! Wat wil dat zeggen ‘een oog werd al 

zwaar?’ 
! Wat gebeurt er feitelijk? Hoe komt het dat 

die haas de lucht ingaat? 
 

2. ZOEKT MEN DE SCJAT 
 

! Welke bloemen had Lies geplant? 
! Wat betekent ‘geknakt’? 
! Zouden die kranen echt naar de schat van 

de mol graven?  
! Vindt Lies het leuk dat de tuin omgewoeld 

wordt? 
! Hoe weet je dat?  
! Wat wil dat zeggen ‘ze pakte haar koffers’ 
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! Wat mogen de katten niet meer, nu Lies 
weg is?  

! Zou dat echt kunnen dat er een beestje 
wegloopt zonder staart?  

 
 

3. MUIZEN LEREN ZWEMMEN 
 

! Waarom staat er ‘het was een tegenvaller 
dat ze in het water doken’? 

! Wat wil dat zeggen ‘ze maakte rechts-
omkeer’? 

! Hoe kon die muis wegraken?  
 

4. DE TUIN WORDT HERSTELD 
 

! Hoe lang is Lies weggeweest? Wat zou ze 
gedaan hebben?  

! Waarom zegt Lies ‘een verwoesting’? 
! Wat zouden die dingen geweest zijn die 

zoveel lawaai maakten?  
! Waarom zijn er geen bergjes en vijvertjes 

meer? 
 

5. LEUKE NACHTEN 
 

! Wat betekent dat ‘we verveelden ons te 
pletter’? 

! Wat besluiten de katten te doen?  
! Wie stelt dat plan voor? 
! Wat en hoeveel worden er 

binnengehaald? 
! Waarom rent de derde muis de living in? 
! Wat ligt er nu in de gang?  
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6. WIJ MOGEN NOOIT IETS 

 
! Wie is Rosa? 
! Wanneer komt Rosa? Wat komt ze dan 

doen? 
! Houdt Rosa van muizen? Hoe weet je dat?  
! Houdt Rosa van katten? Hoe weet je dat?  
! Een ander woordje voor ‘hardleers’. 
! Wat wil dat zeggen ‘ze keek al zo zuinig’ 
! Kan een pad vliegen? Waarom staat er 

dan ‘de pad vloog buiten’? 
 

7.      WAAR ZIT DE GEIT 
 

! Denkt Lies echt dat er een geit binnenzit? 
Waarom zegt ze dan ‘Hebben wij een 
geit’? 

! Waarom loopt Vlekje de living uit?  
 
 

8.      DE INBREKER 
 

! Is het nu voormiddag, middag of avond?  
! Wat is ‘morrelen’?  
! Waarom zit Vlek op de onderste trap? 
! Waarom grommen de katten zo? 
! Wat wil dat zeggen ‘er was iets niet pluis’? 
! Waarom willen de katten geen snoepjes? 
! Waarom is Lies zo overstuur?  
! Waarom hebben de katten biefstuk 

gehad? 
! Waarom zegt Smoetie ‘Hopelijk komt hij 

nog eens’? 
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9. DE VIJVER 
 

! In welk seizoen speelt het verhaal zich af?   
! Wat is een ‘een frisse neus halen’? 
! Waarom mogen de katjes niet op ijs 

lopen? 
! Wat is ‘zich in een hinderlaag leggen’? 
! Smoetie heeft zich misrekend. Wat is het 

gevolg?  
! Gaat Brompie  vissen of jagen? Hoe weet 

je dat?  
! Waarom kan Smoetie niet uit de vijver?  
! Wat is ‘het schepnet opdiepen’? 
! Waarom zegt Brompie ‘Smoetie de vis’? 

 
  10.  DE RODE SCHOENEN 
 

! Wie noemt Brompie ‘de kat met de rode 
schoentje’? 

! Wie vindt het maar niets dat ze altijd 
maar met die schoenen bezig zijn? 
Waarom?  

! Waarom was Lies zo kwaad op Vlek? Wat 
had ze uitgespookt?  
 

10. BETRAPT 
 

! Wie at de blaadjes van de planten op?  
! Zou er nu echt een geit bijkomen? Wat 

denk je? 
 

12. BEERTJE WORDT ZIEK 
 
! Is Beertje erg ziek? 
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! Wat wil dat zeggen ‘Hij lag loom in zijn 
mand’? 

! Waarom zijn ze nu nog met 4? Is Beertje 
weggelopen?  

 
13. DE RUZIES 

 
! Waarom is Smoetie kwaad op Vlek? 
! Wat is er mis tussen Baardje en Smoetie?  
! Waarom heeft Smoetie niet graag dat 

Baardje binnen is?  
! Heeft Baardje het naar zijn zin buiten? 
! Hoe lang blijft Baardje weg?  
! Wat is ‘eten binnenschrokken’? 
! Waarom wil Lies niet dat Baard nog 

langer op straat ronddwaalt?  
 
 
 

14. DE KOEKOEK 
 
! Wat is een koekoek? Draagt die echt een 

pyjama? 
! Wat is ‘schuw? 
! Waarom vindt Brompie de koekoek een 

luiaard?  
! Wat is ‘stiekem’? 
! Wat is ‘Hij wist niet waar hij het had’? 
! Wat vindt Smoetie in de struiken? Hoe 

zou dat komen denk je?  
! Wat is een winterkoninkje? 
! Wat deed dat winterkoninkje? Waarom? 
! Wat wil dat zeggen ‘ik likkebaardde’ 

 
15. IN DE KRANT 
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! Waarom kunnen Lies en Brompie hun 

ogen niet geloven?  
! Wat is ‘een professor? 
! Waarom is er zoveel opwinding in huis?  
! Wie mocht er niet meer buiten?  
! Waarom spreekt men van ‘dat grote 

kleine vogeltje’? 
! Waarom komt Smoetie in de krant?  

 
 


