


sneeuwballen en stapelen ze op elkaar. Dan is 
Jop de Sneeuwpop af! Do Duizendpoot knoopt 
zijn sjaal om bij Jop de Sneeuwpop en Siem 
geeft hem een warme muts. Er mist alleen 
nog één ding... een oranje wortel-neus! Mollie 
Mol haalt de wortel uit zijn rugzakje en prikt de 
wortel in de sneeuwpop. 

En dan opeens... begint hun nieuwe vriendje Jop 
de Sneeuwpop te praten: “Bedankt Mollie! En 
wat ruikt het hier lekker… naar lekkere wortels!” 
De vriendjes rollen over de grond van het lachen: 
“Dat komt omdat je een wortel-neus hebt, Jop!” 
Maar dan ruiken de andere Moestuinvriendjes 
het ook... Ze ruiken Hutspot. De zelfgemaakte 
hutspot van Mollie! 

Buikjes beginnen te knorren en pootjes beginnen 
te bibberen. Na uren spelen in de sneeuw is het 
tijd om lekker op te warmen en te smikkelen. 
Zelfs Jop de Sneeuwpop krijgt een bordje 
hutspot. “Yummie, dank je Mollie! Ik ben dol op 
wortels! En niet alleen als neus!”, zegt Jop de 
Sneeuwpop.

Kom! Wij gaan nu ook lekker smullen! Net als de 
Moestuinvriendjes.

samen hutspot
smikkelen

samen lezen: mollies hutspot
Mollie Mol woont in een aardappelhuisje. 
Op het fornuis staat een pannetje met 
lekkere hutspot. Door het raampje kijkt hij 
naar buiten. In de lucht ziet hij allemaal 
sneeuwvlokjes. En op de moestuinbergen 
ligt een dikke laag sneeuw. “Wauwieeee!”, 
roept Mollie Mol, “Ik ben dol op sneeuw!” 
Mollie Mol zet het pannetje van het vuur en 
gaat lekker buitenspelen met zijn liefste 
Moestuinvriendjes! In zijn rugzak neemt hij 
een grote wortel mee. 

De vriendjes hebben zich allemaal goed 
ingepakt tegen de winterkou, net als 
Mollie Mol. Do Duizendpoot draagt duizend 
handschoentjes en een dikke wollen sjaal, 
Siem Slak heeft een grappige muts om zijn 
slakkenhuis en Liv Lieveheersbeestje draagt 
een dikke gele jas met witte stippen.  Handig! 
Want de Moestuinvriendjes hebben een plan: 
een Sneeuwpop-vriendje bouwen! 

“Hop hop hop, wij bouwen een sneeuwpop! 
We noemen hem: Jop Jop Jop, Jop de 
sneeuwpop!”, zingt Liv Lieveheersbeestje. 
De Moestuinvriendjes rollen mega grote 


