
Het huis van 
Dikkie Dik

Kijk op bladzijde 1 van 

het knip- en plakblok.

Knip Dikkie Dik uit. 

Knip ook het zwarte 

strookje uit bij de deur.

Klaar? Spelen maar!

Kijk, daar! Een muis!
De muis gaat naar binnen.

Dikkie Dik loopt snel achter hem aan. 
Hop! Door de deur. 

PLAK HIER DE STRUIK

Kiekeboe!
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PLAK HIER HET KATTENLUIKJE

Maak je eigen flapjesboek

Kijk op bladzijde 1 en 3 van het 

knip- en plakblok en knip alle 

spullen uit. Let op: gebruik geen 

lijm, maar plakband. Plak alles 

vast zoals is aangegeven.

PLAK HIER DE MAND

Daar is de muis! 
Hij gaat naar de mand.

Dikkie Dik kruipt er snel zelf in.
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Dikkie Dik heeft trek.
Smak, smak, hap, hap!
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Dikkie Dik springt op de tafel.
O, o! Pas op voor de vaas!

Het zijn Poes Muis 
en Siem!

Joepie! Bolletjes wol!
Dikkie Dik gaat zich 

erachter verstoppen.

PLAK HIER DE BOLLETJES WOL
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De D van Dikkie Dik!
Welke dingen beginnen met 

de letter D? Kleur ze blauw. 

Wat begint er met een B? 

Maak dat knalgeel!

D
4



Zoek dezelfde
Wat een boel plaatjes! 

Van elk zijn er twee. 

Kun jij ze steeds vinden?
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Wat eet 
Dikkie Dik?

Wat ligt er op het bordje 

van Dikkie Dik?

Teken het maar.

Lekker of vies, alles kan!
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Welke hoort erbij? 

Weet jij welke schaduw bij welke 

Dikkie Dik hoort?

Kijk goed naar zijn staart en pootjes!
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Kleuren maar!
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Renkriebels

Het is lekker weer buiten. Dikkie 

Dik heeft geen zin in slapen. Hij 

wil rennen. Kriskras door het 

huis heen.

Hij rent - hup! - de trap op,

de slaapkamer in.

Over het bed heen en onder 

het bed door.

Ratatata! De trap weer af. 

Roetsj! Met slippende poten 

door de gang, door de keuken 

en HOPLA door het raam ...

Dikkie Dik rent door de tuin.

Zoef! In de boom.

Plof! Uit de boom.

En dan dwars door de struik.

Boem! Dikkie Dik botst tegen 

Poes Muis. ‘Oeps, ik had je niet 

gezien,’  hijgt Dikkie Dik. ‘Heb 

je je pijn gedaan?’

‘Nee hoor,’ zegt Poes Muis. 

‘Heb je last van renkriebels?’ 

Dikkie Dik lacht. Wat een grappig 

woord: renkriebels! Dat is precies 

wat hij voelde. 
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Eierdoos-spelletjes!

• De plaatjes op bladzijde 9 en 

 10 van het knip- en plakblok.

• Een eierdoos voor 10 eieren.

• Twee pionnen.

• Een dobbelsteen.

Dit heb je nodig:

Voor 2 spelers

1 Zet Dikkie Diks etensbakje in het laatste vakje. 

2 Verdeel de visjes. Eén speler krijgt alle roze kaartjes, 

 de andere krijgt de oranje.

3 De jongste speler gooit als eerste met de dobbelsteen. 

 Ga met je visje het gegooide aantal vakjes vooruit.

4 Ligt er al een vis in een vakje? Dan moet dat visje 

 terug naar start. 

Wie heeft het eerst al zijn visjes in het bakje van Dikkie Dik? 

Gewonnen!

Mmm, visjes!-spel

start
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