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En dan is er nog Beer. 
Hij is geen echte beer, en ook geen knuffel
beer. Beer is een hond! Hij heeft heel veel 
haar en hij is Bofferdjes beste vriend. Samen 
met Fuff, hij is wél een knuffelbeer!

Gaat er nooit iets mis?
O, jawel, maar dat is niet erg. Daar lachen ze 
in deze familie gewoon om.  
Wat een bofferds!

Bofferdje

Kun je hard rennen?
Kun je goed dansen?
Kun je op je kop staan?
Niks is gek en alles mag in de Speeldries.
In deze straat, op nummer drie, staat een 
vrolijk huis.
Het heeft leuke kleuren, het lijkt net een taart.
En wie wil er nou niet in een taart wonen?

De meeste ouders roepen steeds: ‘Pas op!  
Kijk uit! Niet doen!’
Maar dat zal je op de Speeldries nummer drie 
niet horen.
Daar wonen een papa, een mama en één 
zoontje. 
Hij mág knoeien en stoeien.
Het is nog veel gekker: mama en papa knoeien 
en stoeien met hun zoontje mee.
Er is een keuken vol met lekkers en… 
óveral zijn geheime plekjes waar je je kunt 
verstoppen.
Wat een bofkont is dat jongetje.
Als je zo’n geluk hebt, dan moet je wel 
Bofferdje heten.
Precies, en zo heet hij dan ook.
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En Bofferdje? 
Hij ziet er het stoerst uit van allemaal. Hij 
draagt een cape. Want dan ben je een held. 
En wie wil dat nou niet?

Bofferdje kleedt zich aan

Op Speeldries nummer drie is iedereen 
net opgestaan. Papa ligt in bad. Mama en 
Bofferdje lopen rond in hun pyjama. 
Mama staat voor haar kledingkast.
Bofferdje kijkt mee. Er hangt veel in: truien, 
blouses, broeken, jurken en rokken.
‘Ik weet niet wat ik aan moet,’ zegt mama.
‘Die!’ zegt Bofferdje.
Mama twijfelt. ‘Te netjes.’
‘Dat!’ Bofferdje wijst.
‘Hm,’ zegt mama. ‘Te strak.’

Het duurt Bofferdje te lang. Hij rent naar 
zijn eigen kast en kijkt erin.
Mama komt naast hem staan en pakt een 
tshirt van de plank. ‘Wil je deze aan?’ 
vraagt ze. 
‘Nee,’ zegt Bofferdje. ‘Te rood.’
‘Dat dan?’ vraagt mama. Ze wijst naar een 
net bloesje.
‘Nee,’ zegt Bofferdje. ‘Te netjes.’
Papa komt uit de badkamer. Hij draagt een 
handdoek om zijn middel.
‘Ik weet niet wat ik aan wil, papa. Wat doe jij 
aan?’ vraagt Bofferdje.
‘Deze handdoek,’ zegt papa met een lach.
‘Echt waar?’ vraagt Bofferdje.
‘Welnee!’ roept papa vrolijk. ‘Wat voor weer 
is het vandaag?’ 
Bofferdje denkt na. ‘Ik weet het niet.’

‘Ik heb een idee.’ Papa draait zich om en rent 
de trap af. De hal en de keuken door, zo in 
zijn handdoek naar buiten! 
Bofferdje en mama rennen hem achterna.
Beer de hond springt met grote sprongen 
met hen mee.
Papa staat in de tuin. Hij wiebelt met zijn 
tenen in het gras. Hij doet zijn ogen dicht en 
spreidt zijn armen. Dan begint hij rondjes te 
draaien. 
‘Als je zo draait, dan weet je plotseling wat je 
aan moet!’ roept papa.
Mama en Bofferdje doen hem na. Bofferdje 
wordt er een beetje duizelig van.
Beer hupt blij blaffend om ze heen. 
Ineens staat mama stil. ‘Ja, ik weet het!’ 
roept ze. ‘Ík doe vandaag een rokje aan.’
Bofferdje springt rond in het gras. ‘Ik doe 
een cape om!’ roept hij. ‘Want vandaag ben 
ik een superheld! Dan mag ik vliegen en 
iedereen redden.’
‘Dan doe ik een jurkje aan,’ zegt papa, en hij 
knipoogt naar Bofferdje.
‘Gekkerd!’ roept mama. ‘Mijn jurkjes krijg je 
niet!’ Ze huppelt lachend naar boven.

Papa trekt een korte broek aan, en mama 
een rok met bloemen.
Beer draagt hetzelfde als altijd. Een harige 
zwarte jas.


