
Het is oudejaarsavond. Bobo en Krabbel 
hebben al de hele dag een kriebel in hun 
buik. Vanavond gaat het gebeuren: vuurwerk! 
Vorig jaar mochten Krabbel en Bobo de hele 
avond opblijven tot het vuurwerk begon. 
Maar toen het twaalf uur was, lagen ze 
allebei te slapen in hun eigen bed. Zó moe 
waren ze. Van het vuurwerk hebben ze dus 
helemaal niets gezien. 

“Dit jaar gaan we het anders doen,” zei papa 
vanmorgen. “Mogen we dan geen vuurwerk 
kijken?” vraagt Bobo met een triest gezicht. 
“Jawel!” lacht papa. “We gaan eerst 
pannenkoeken eten en we doen een spelletje 
met z’n allen.” Bobo kijkt al veel vrolijker. Hij is 
dol op spelletjes!  “Maar daarna,” gaat papa 
verder, “gaan jullie lekker naar bed!”
“NEEEEE!” roepen Krabbel en Bobo tegelijk. 
“Wij willen ook het vuurwerk zien!”
“Dat kan ook,” zegt papa. “Mama en ik 
maken jullie vlak voor twaalf uur wakker. Dan 
kunnen jullie gezellig mee naar beneden om 
vuurwerk te kijken.” 

Het is een heel gezellige avond. Bobo 
en Krabbel  versieren hun pannenkoeken 
met snoepjes, stroop en suiker, spelen een 
spelletje en doen dan snel hun pyjama aan 
om te gaan slapen. Buiten horen ze nu al een 
paar knallen en als ze uit het raam kijken, 
zien ze af en toe al vuurwerk ontploffen in de 
lucht. Frommel zit de hele avond onder de 
tafel met zijn poten over zijn kop. Hij piept. 

“Wat is er, Frommel?” vraagt Bobo. “Vind je 
het vuurwerk niet mooi? Kom hier voor het 
raam staan, dan kun je het goed zien!” Maar 

Frommel komt niet onder de tafel vandaan 
en hij piept nog harder. “Frommel is een 
beetje bang voor die harde knallen,” zegt 
papa. “Net als vorige keer toen het zo hard 
onweerde, weet je nog? Honden houden niet 
van die harde geluiden. Kom! We gaan naar 
boven. Het is tijd om naar bed te gaan!”

Als het bijna twaalf uur is, maakt mama Bobo 
en Krabbel wakker. Ze lopen slaapdronken 
de trap af naar beneden. Frommel zit nog 
steeds onder de tafel. Buiten klinkt al snel een 
oorverdovende herrie! Overal wordt vuurwerk 
afgestoken. Bobo en Krabbel vinden het 
geweldig. “Ik ga buiten kijken!” roept Bobo. 
Maar door de herrie horen papa en mama 
hem niet. Hij doet de deur open, loopt naar 
buiten en vergeet de deur achter zich dicht te 
doen. Zoef! Frommel stormt de deur uit en hij 
rent langs Bobo de tuin uit! 

“FROMMEL!” roept Bobo nog. Maar Frommel 
hoort hem niet. Hij is zó bang dat hij als 
een raket door de straat sjeest op zoek 
naar een plekje waar géén vuurwerk is. 
Papa rent achter Frommel aan, daarachter 
rennen Bobo en Krabbel in hun pyjama’s. 
“FROMMEL!” roepen ze alle drie. Eindelijk 
stopt Frommel. Hij heeft zich verstopt onder 
een bosje. Papa tilt Frommel op. Hij beeft als 
een rietje. 

Als ze weer binnen zijn haalt, Bobo zijn 
koptelefoon. Hij zet ‘m op de oren van 
Frommel. “Die mag jij wel even van mij 
lenen,” zegt Bobo. “Dan hoef je niet meer 
bang te zijn.” 
“Wroef,” blaft Frommel zachtjes. Dat is beter! 
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