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Sam en Julia wonen in het Muizenhuis, een wereld op zich. Julia woont zeshoog-
middenachter. Ze woont daar samen met haar moeder in een heel klein kamertje. Ze heeft 
geen vader, geen broertjes en zusjes en geen opa en oma. Julia is supernieuwsgierig en 
reuze-eigenwijs. Ze houdt niet van saai en zodra ze zich verveelt, gaat ze naar buiten.  
Op avontuur. Met haar vriendje Sam.

Sam woont middenvoor in het Muizenhuis. Hij woont daar met zijn vader, moeder, 
broertjes en zusjes. Hij heeft twee opa’s en twee oma’s en heel veel ooms en tantes. 
Sam is superverlegen en reuzebraaf. Als hij met Julia is, doet hij dingen die hij anders 
nooit zou durven. Wat Sam te veel heeft, heeft Julia te weinig en andersom. Ze zijn de 
allerbeste vrienden en delen alles samen.
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Sam en Julia doen boodschappen voor  
de moeder van Julia.
‘Heeft u een klosje garen?’ vraagt Julia. 
‘Welke kleur mag het zijn?’ vraagt de 
verkoopster.  
Ze legt een paar klosjes op de toonbank.
‘Rood,’ zegt Julia.
‘Je moeder zei wit,’ fluistert Sam.
‘Oh, ik bedoel wit,’ zegt Julia. 
De verkoopster doet het garen in een 
papieren zakje. ‘Als het niet goed is, 
kom je het maar ruilen,’ zegt ze. ‘Dat 
is dan een euro vijftig.’ Julia geeft twee 
euro en krijgt vijftig cent terug. 
Onderweg naar huis zien Sam en Julia 
een meneer op straat aan het werk.
‘Wat doet u daar?’ vraagt Julia 
nieuwsgierig.  
‘Ik maak circusborden aan de palen 
vast,’ zegt de meneer. ‘Het circus komt 
volgende week. Komen jullie ook kijken?’  
‘Ja leuk!’ zegt Julia. 
De meneer geeft Sam en Julia een 
stapeltje kaarten met een foto van het 
circus erop. ‘Deze mogen jullie uitdelen,’ 
zegt hij.
‘Kom, we gaan een kaart bij kleine Sofie 
in de bus doen,’ roept Julia enthousiast. 
‘En bij opa zeeman,’ oppert Sam. 
Julia huppelt en roept: ‘Komt dat 
zien, komt dat zien! Het 
circus komt eraan!’
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‘Kijk Sam, daar hangt een brief op de poster.’  
 Sam leest hem voor.

Personeel gezocht:
Kunt u goed naaien en lekker koken? Dan hebben wij werk voor u. 
Brieven graag naar onderstaand adres. 

Onderaan de brief hangen strookjes met het adres van het circus erop. Er zijn al twee 
strookjes afgescheurd. Ook Julia scheurt een strookje af. 
‘Mijn moeder kan heel goed naaien en koken! Kom mee, Sam. We gaan vragen of ze bij 
het circus wil werken,’ roept Julia.
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