


‘Bah, spinazie is vies!
Ik wil geen spinazie, het stinkt,’ 
moppert Mike.
Hij krijgt er kippenvel van.
Met zijn lepel duwt Mike de spinazie 
tegen de rand van zijn bord.
Zo lijkt het minder.
Hij neemt een klein hapje en houdt 
het heel lang in zijn mond.
Brrr…
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‘Kijk, daar heb je hem weer,’ 
zegt moeder.
‘Wie?’ vraagt Mike met volle mond.
‘Nou, het spinaziemannetje.
Hij had een kruiwagentje vol 
spinazie bij zich,’ zegt moeder.
Dat wil Mike zien, hij slikt zijn 
hap door en klimt op tafel.
‘Ik zie niets. Waar is hij dan?’ 
‘Als je bord leeg is, gaan we kijken waar 
dat mannetje gebleven is,’ zegt moeder.
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Moeder tilt het deksel van de pan.
De pan is leeg.
‘Hij zal toch geen spinazie uit 
mijn pan geschept hebben?
Dat gaan we uitzoeken!
Is je bord leeg, Mike?’ 
Trots houdt Mike het bord 
ondersteboven: helemaal leeg!
‘Kom op, dan gaan we!’ zegt moeder.
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Op hun knieën kruipen Mike 
en moeder over het gras.
Ze moeten kruipen, 
want het mannetje is klein.
‘Zijn jullie iets kwijt?’ vraagt buurvrouw.
‘Ja, het spinaziemannetje,’ zegt Mike.
‘Wat erg! Wacht, ik help mee met 
zoeken,’ zegt buurvrouw.
Een man op een fiets stopt 
en zoekt ook mee.
Nu kruipen ze met z’n 
vieren over het gras.
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Ze komen bij de tuin van 
een deftige mevrouw.
In die tuin staan kabouters, 
tuinkabouters.
Ze kijken en kijken… 
Dat kaboutertje met die kruiwagen… 
is dat niet het spinaziemannetje?
Dan gaat de deur open.
De deftige mevrouw stapt naar buiten.
Ze heeft donkerrode pantoffels met 
donzige bolletjes aan haar voeten.
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‘Foei,’ zegt ze, ‘waarom kruipen 
jullie door mijn tuin?’
‘Ssssst….,’ sissen ze alle vier.
Te laat!
Het spinaziemannetje schrikt 
van de mevrouw. 
Hij was het dus echt! 
Het mannetje rent met zijn 
kruiwagentje het deftige huis in.
Wat nu?
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Alle vier kijken ze elkaar aan.
Dan kruipen ze zo hard ze kunnen 
het spinaziemannetje achterna.
De deftige mevrouw is zo nieuwsgierig, 
dat ze opeens vergeet deftig te zijn.
Ze zakt door haar knieën en kruipt 
de speurders achterna.
Toch vraagt ze deftig: 
‘Wat zoeken jullie?’
‘Het spinaziemannetje!’ roepen 
ze alle vier tegelijk.
‘Die ken ik niet,’ zegt ze.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


