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Deel 3: Een stoel voor Smoetie 

   
    
   

 
 
 
 
 
 
 

1. WOONT HIER IEMAND 
 

! Wat is een glazen huisje? 
! Waarom is Smoetie zo mager geworden?  
! Welke dieren zitten in de ren?  
! Waarom kijkt Smoetie zo dikwijls naar het 

huis?  
! Wat wil ze feitelijk hebben in dat huis?  
! Wat gebeurt er op een nacht? 

 
2. SMOETIE MAAKT KENNIS 

 
! Waar waren die mensen naartoe 

geweest? 
! Wie zit er aan de bloembak? 
! Hoe weet je dat Smoetie kwaad is?  
! Houdt Brompie van katten? 
! Waarom kan Smoetie niet slapen die 

nacht? 
! Wat geeft Lies Smoetie te eten? 
! Wat wil dat zeggen ‘ze stortte zich op de 

korrels’? 
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3. GEEN HONGER MEER 

 
! Welk weer was het op dinsdag?  
! Mag Smoetie binnenblijven?  
! Waarom moet ze feitelijk buiten?  
! Hoe was het weer de volgende dag? 
! Waarom mag ze nu wèl binnenblijven?  
! Wanneer moet ze buiten? 
! Waarom moest Smoetie zo hard werken?  
! Vonden de kleintjes het fijn om altijd 

alleen te zijn?  
 

4. HAAR KROOST 
 

! Wanneer werkten Lies en Brompie in de 
tuin? 

! Waarom zegt Brompie ‘geef haar maar 
wat te eten en was nadien je handen?’ 

! Wat wil dat zeggen ‘Lies snoof’? Was ze 
dan ziek?  

! Geef een ander woordje voor ‘stoven weg’ 
 

5. DE BUURVROUW 
 

! Als je de tekst gelezen hebt wat weet je 
dan van de buurvrouw. 

! Waarom vindt de buurvrouw die katten 
niet prettig?  

! Woont die vrouw wel graag in de natuur? 
Hoe weet je dat?  

! Wat wil dat zeggen ‘padden overzetten’ 
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6. BROMPIE DRAAIT BIJ 
 

! Van wie houdt Brompie het meest denk je 
en waarom? 

! Waarom zouden Lies en Brompie de 
katjes zo genoemd hebben?  

! Waarom is Smoetie zo blij? 
! Wat is ‘verkleumd’? 
! Een ander woordje voor ‘aaien’. 

 
7. DE BUURVROUW EN HAAR BROER 

 
! Is de buurvrouw blij met al die katten? 

Hoe weet je dat? 
! Wat wil dat zeggen ‘ze trommelde hem 

op’? 
! Waarom legen ze vlees in de kooi? 
! Waarom gaat Smoetie iedere morgen 

rond?  
! Wat wil dat zeggen ‘Knoop het in jullie 

oren’? 
! Wat wil dat zeggen ‘een Uiltje vangen’ 
! Wat zijn ‘durf-alles’? 
! Wat is ‘stoeien’ 
! Hoe weet je dat er een katje gevangen is? 

 
 

8. WAT NU 
 

! Wat is een ‘klaasje-beter-weter’? 
! Wat wil Grijsbaard doen?  
! Waarom zegt Smoetie ‘Vaarwel jongen’? 
! Waarom wil de buurvrouw de kooi 

verplaatsen? 
! Wat gebeurt er dan?  
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! Waarom is Beertje zo kwaad op zijn broer 
en zus?  

! Vindt Beertje het fijn in de buurt van de 
poelen? 

! Wat zijn poelen?  
! Welk geluid maken de kraaien?  
! Wat is ‘vochtig’? 
! Hoe voelt Smoetie zich?  

 
9. MOGEN WIJ OOK BINNEN? 

 
! Waarom zitten er maar 5 katjes te 

wachten op de vensterbank?  
! Wat is een ‘hordeur’? 
! Wat is ‘vliegengaas’ 
! Waarom zucht Brompie denk je?  
! Als Smoetie er niet was, waren de 

kleintjes dan ook zo braaf? Noem 5 
dingen op dat ze uitspookten. 

! Waarom spreekt de buurvrouw niet meer 
denk je?  

! Waarom wordt ze rood? 
! En als Smoetie binnen was waren ze dan 

ook zo’n deugnieten?  
 

  10.HET GESCHENK 
 

! Waarom wil Smoetie Lies iets geven?  
Maar wat wil ze feitelijk nog meer?  

! Wat stond Lies te doen?  
! Welk vogeltje wou Smoetie vangen? 
! Was Lies blij met het geschenk? 
! Waarom zegt ze ‘vaarwel stoel’. Wat 

denkt Smoetie? 
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10. BERE-BEREKOUD (PAGINA 32) 
 

! Waarom maakt Smoetie zich zorgen? 
! Wat wil dat zeggen bere-berekoud? 
! Blijven alle katjes nu binnen? 
! Wie durft er niet?  
! Waar slaapt Pantertje?  
! Waarom zet Brompie er nog een 

kartonnen doos in?  
! Wat wil dat zeggen ‘ze hield er de orde 

in?’ 
! Welke sporten zien ze op TV? 
! Welk wild dier zien ze? Begrijpen ze dat 

dit niet echt is? Hoe weet je dat? 
 

12. DE KERSTBOOM 
 
! Welke boom kwam er in huis? 
! Wat denkt Poet? 
! Wat wil dat zeggen ‘een boom optuigen’? 
! Noem 3 dingen die Lies in de kerstboom 

hangt. 
! Wat is ‘hij helde al over’? 

 
13. OUDEJAAR 

 
! Waarom  was het zo stil op straat denk 

je?  
! Wat zouden die knallen geweest zijn?  
! Waarom staat er ‘Hoe zagen ze er uit? Ze 

droegen zelfs een hoedje!’ 
! Wie slaapt er op oudejaar bij Pantertje?  
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14. WAT MET PANTER 
 
! Wat wil dat zeggen ‘vechten om te 

overleven?’ 
! Waarom steekt Lies Pantertje in een 

mandje?  
! Wie probeert het deurtje op te maken?  
! Waarom gooit Lies een doek over de 

mand? 
! Toen Panter terugkwam van de dokter 

wou ze toen nog uit haar mand?  Waarom 
niet?  

! Waarom staat er ‘Het leven werd eindelijk 
mooi voor Pantertje’? 

 


