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De verschrikkelijke Meneer Gom woont in Lamme Griemel. 

Net als vele andere mensen en een hond John. John is dol 

op voortuinen en vooral het overhoop halen van 

voortuinen. Meneer Gom heeft juist een prachtige voortuin. 

Dat moet wel... Waarom? Dat verklap ik niet. 

Op een dag ontdekt John de tuin van Meneer Gom en dan 

begint het gedoe. Hoe kan Meneer Gom voorkomen dat 

John zijn tuin overhoop blijft halen? 

De verschrikkelijke Meneer Gom heeft een plan, maar zal 

het werken? En wat hebben Jammie Grammie Lammie 

Foepa Foepa Brussel Stereo Eo Eo Lep Kwep Narmonica van 

Strooiplok tot Rooiplok tot Zooiplok tot Vlooiplok van 

Woepie Loepie Brokkel Zalig Kerstfeest Luienoor en meneer 

Vrijdag O'Mijdag met dit plan te maken? 

 

 Meneer Gom heeft een plan nodig. Lees bladzijde41 'Iedere dag (behalve...' t/m bladzijde 43 '...af zou 

kunnen komen.' voor. Hiervoor zet hij zijn denkpet op. Wanneer zou jij wel een denkpet willen 

gebruiken? 

Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon een plan? Of zou iemand in jouw boek wel een denkpet kunnen 

gebruiken? 

 Laat hoofdstuk 4 op bladzijde 63 zien. Dit is het kortste hoofdstuk dat ik tot nu toe gelezen heb en 

het laat de humor van de auteur duidelijk zien. 

Leesvraag: Wat is het kortste hoofdstuk in jouw boek? Waar gaat het over? 

 Lees hoofdstuk 5 op bladzijde 64 'Jammie Grammie Lammie...' t/m  

bladzijde 71 '...tijd en moeite!' voor. De mensen in dit boek hebben wel  

een hele bijzondere reden om vrienden te zijn. Waarom ben jij  

bevriend met jouw vrienden? Leesvraag: Om welke redenen  

zijn de personages in jouw boek vrienden? 

 Meneer Vrijdag O'Mijdag speelt piano. Lees bladzijde 101  

'Hoe dan ook...' t/m '...nu even niet.)' voor.  

Als jij een lied zou schrijven. Hoe zou je dat lied dan noemen? 

Leesvraag: Hoe zou een lied van jouw hoofdpersoon heten? 

 Toverchocolade. Lees bladzijde 140 'Johns diepste nood...'  

t/m bladzijde 153 '...stond de kist.' voor. Wat zou jij met de  

toverchocolade doen? Leesvraag: Hoe zou de toverchocolade  

in jouw boek gebruikt kunnen worden? 

 


