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Bobo logeert een nachtje bij opa en oma. 
Wat een feest! Vandaag mag hij opa helpen 
in de tuin. Die staat vol met mooie bloemen. 
Sommige hebben lange stelen en grote, 
kleurige blaadjes. Andere zijn kort met 
piepkleine blaadjes. 
“Wil jij die groene sprietjes tussen de 
bloemen weghalen, Bobo?” vraag opa. “Dat 
is onkruid.” Hij geeft Bobo een klein harkje. 
“Maak er maar een berg van. Dan kunnen 
we ze daarna in de container voor tuinafval 
gooien.”

Pfoe! Wat een klus! Er staat veel onkruid 
tussen de bloemen. Sommige planten
hebben gemene stekels en er staan zelfs
brandnetels tussen. Gelukkig heeft Bobo
handschoenen aan. Hij begint te harken.
Bobo harkt en harkt zo snel als hij kan. En
dan gaat het mis. De hark komt per ongeluk
tussen de bloemen terecht. Bobo trekt aan de
hark en... KRAK! Oh nee! De mooiste bloem
in de tuin is geknakt! Bobo kijkt ongerust om
zich heen. Heeft opa het gezien? Nee, opa
staat in de schuur. Snel! Hij moet een plan
bedenken.

Bobo rent naar binnen. Oma zit aan de tafel 
de krant te lezen. “Hoi Bobo,” zegt ze. “Ben 
je nu al klaar met onkruid wieden?” Maar 
Bobo hoort het niet. Hij holt naar de kast met 
knutselspullen. Potloden, stiften, een schaar. 
Maar Bobo zoekt de lijmfles. Ah, daar ligt 
hij. Helemaal op de bovenste plank. Zo vlug 
als hij kan, rent Bobo terug naar buiten. Hij 
haalt de dop van de fles en gaat op zijn 
knieën naast de geknakte bloem zitten. Een 
druppeltje lijm stroomt uit de fles op het 

steeltje. Nu heel voorzichtig het andere stuk 
ertegenaan drukken... Bobo’s vingers trillen 
een beetje. Het is ook zo’n lastig werkje. Als 
de twee stukken tegen elkaar aan zitten, 
houdt Bobo ze nog even goed vast. Dan 
hoort hij achter zich iets ritselen. Daar komt 
opa aan. Snel laat Bobo de steel los. Het 
werkt! Hij blijft zitten! 

“Lukt het, Bobo?” vraagt opa. Hij kijkt 
nieuwsgierig wat Bobo aan het doen is. 
“Ja, hoor!” zegt Bobo. “Het gaat hier goed, 
opa!”
Maar als Bobo weer naar de bloem kijkt, 
knakt de steel toch weer om. Opa ziet het. 
“Sorry opa” zegt Bobo zachtjes. “Ik heb die 
mooie bloem per ongeluk omgeharkt. En nu 
is de steel kapot!” Bobo staart naar de grond. 
Zou opa boos zijn?
“Kom eens met mij mee, Bobo.” Bobo pakt 
opa’s hand en loopt met hem mee naar de 
schuur. Wat is opa van plan? Bobo begrijpt er 
niets van.

Opa rommelt in één van de bakjes op de 
plank. “Aha! Daar heb ik ‘m!”
Opa houdt een tuinschaar omhoog. “Zo 
Bobo, en nu mag jij de geknakte bloem 
afknippen! En de bloemen die ernaast staan 
ook.”
“Afknippen?” schrikt Bobo. “Maar dan wordt 
de bloem nooit meer heel!”
“Dat geeft niets” lacht opa. “Je weet toch dat 
oma heel erg van bloemen houdt? We maken 
haar vast heel blij met een bosje bloemen uit 
onze eigen tuin.”
Bobo lacht opgelucht. “Wat een goed idee, 
opa! Kom maar op met die schaar!” KNIP!
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