
TERUG NAAR KASTEEL 
VREKKENSTEIN

 Tekst: Geronimo Stilton / Illustraties: Larry Keys e.a. 
 Voorlezen vanaf 6 jaar / zelf lezen vanaf 8 jaar

Korte beschrijving van het boek
Het is een dag als alle andere als Geronimo 
ineens gebeld wordt door zijn oom, Adelmuis 
Zondergeld, die hem en zijn familie uitnodigt op 
zijn kasteel, kasteel Vrekkenstein. Oom Adelmuis 
woont daar samen met zijn zoon en zijn zus (zie 
ook deel 28: Welkom op kasteel Vrekkenstein). 
Zijn hele familie is nogal vrekkig en dat is ook 
precies de reden dat de Stiltons en de Zondergelds 
nu niet bepaald een hechte familieband hebben … 
Op het kasteel aangekomen blijkt er iets heel 

vreemds aan de poot. Een overleden familielid, die ze geen van allen kennen? Een lege 
kist? Een erfenis voor oom Adelmuis? Geronimo vindt het allemaal wel heel erg 
vreemd en zelfs een beetje griezelig!
Maar nadat oom Adelmuis snikkend bekent wat er nou eigenlijk echt aan de poot 
is, wordt de sfeer een stuk beter op het kasteel en wordt er zelfs een Stilton tot 
over zijn oren verliefd op een Zondergeld … Hoe raar kan het leven lopen? 

Behandeling van het boek aan 
de hand van de thema’s

Geld
Geld speelt een grote rol in dit boek, en dan vooral het niet uitgeven ervan. 
Het is leuk en belangrijk om kinderen in de wereld van het geld binnen 

te leiden. Laat ze ermee rekenen en vertel ze over al die landen waar de 
euro gebruikt wordt, wat het geld waard is en wat je ermee kunt kopen. 

Leg ze uit wat ze met geld kunnen doen, maar ook dat ze keuzes 
moeten maken en dat geld maar één keer uitgegeven kan worden.

Opdracht: Bespreek wat je wel en niet moet doen met je geld
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: boek Terug naar Kasteel Vrekkenstein

Lees eerst pagina 15 voor. 
Oom Adelmuis is een enorme vrek die het niet uitgeven van zijn 
geld tot een kunst verheven heeft. 
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- Bespreek met de klas of dit een goede manier is om met geld om 
  te gaan. 
- Bespreek met ze wat sparen is en wat het verschil is met vrekkig zijn. 
- Bespreek de voor- en nadelen van meteen je geld uitgeven en sparen. 
Laat de kinderen bedenken waarvoor zij zouden willen sparen.

Opdracht: Verschil uitzoeken tussen dingen die geldbesparend en 
  geldverkwistend zijn

Duur: 30 minuten
Benodigdheden: Tijdschriften waar plaatjes uitgeknipt kunnen worden en A3-papier 

Geef de kinderen een A3-papier. 
Laat ze in groepjes bedenken hoe ze geld kunnen besparen, bijvoorbeeld met spaarlampen. 
Laat ze plaatjes uit de tijdschriften knippen van dingen waarmee ze geld kunnen besparen 
(bijvoorbeeld zonnepanelen en spaarlampen), maar ook van geldverkwistende voorwerpen 
of situaties. De kinderen kunnen dan aan de hand van die plaatjes aangeven of het 
geldbesparend of geldverkwistend is. 
Plak de geldbesparende dingen aan de linker- en de geldverkwistende dingen aan de 
rechterkant van het vel. 
Eindbespreking: Bespreek daarna met de klas of het klopt en waarom het zo is.
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Opdracht: Knap Kasteel Vrekkenstein op
Duur: 15 minuten
Benodigdheden: papier en potloden

Op pagina 24 zie je een plaatje van kasteel Vrekkenstein. Het ziet er niet uit 
omdat oom Adelmuis te vrekkig is om het op te knappen. Hoe zouden de kinderen 

het opknappen als ze de kans kregen? Laat ze het kasteel natekenen, maar dan op 
hun eigen “opgeknapte” manier. Laat ze nadenken over zowel de buitenkant als de 

binnenkant (de inrichting).  

Verdriet
Oom Adelmuis is erg verdrietig door het overlijden van een van 
zijn familieleden of juist door het huis (geld) dat hij dan misschien 
kwijtraakt. Verdriet is best een ingewikkelde emotie. Als je heel 
verdrietig bent, moet je soms huilen. Maar misschien doe je dat 
liever niet waar mensen bij zijn. En waarom dan niet? Het is een 
emotie waar je je niet prettig bij voelt. Maar het kan ook weer 
enorm opluchten achteraf. 
Het verdriet kan te maken hebben met een verlies, iemand die 
is overleden, het gevoel dat iemand je niet mag of een gemiste 
kans. En huilen is dan een manier om je verdriet te uiten. 

U kunt aan de kinderen een aantal foto’s laten zien waarin 
verdriet geuit wordt. 
Vraag ze waarom ze denken dat de mensen in de foto 
verdriet hebben. 
Vraag ook aan de kinderen of ze zelf weleens gehuild hebben 
om iets heel verdrietigs. En zo ja, om wat dan? En hoe voelde 
dat?

Opdracht: Laat de kinderen een schilderopdracht maken
Duur: 20 minuten

Benodigdheden: papier, verf en kwasten

Leg aan ze uit dat schilders en kunstenaars hun verdriet soms uiten in een kunstwerk of 
een schilderij. Dit doen ze dan bijvoorbeeld door middel van kleuren of de afbeelding zelf. 
Laat de kinderen zelf een schilderij maken dat verdriet uitbeeldt. Het hoeft geen 
gedetailleerd werk te zijn, het kunnen ook kleuren zijn die verdriet laten zien. 

Eindbespreking: Bespreek de kunstwerken met de klas en laat de kinderen proberen uit 
te leggen waarom hun kunstwerk verdriet uitdrukt.
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