
8 9

lies en wies gaan op pad.

de man op de paal is nat.

wat geeft lies?

het bos is nat.

die man kijkt heel sip.

de man is niet meer nat!

die man is nat

lies houdt niet van nat.

lies roept de zon. ze maakt haar naam.

weg is het nat …

ze gaat op zoek naar de zon.

en daar is de zon!

zon, waar ben je?
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juf lies geeft les in de tuin

‘doe je mee?’ zegt lies.
‘dan ben ik de juf.
en we gaan de tuin in.
daar geef ik les.’
‘brrr,’ doet wies.
‘zeur niet,’ zegt lies.
‘we doen een das om. 
die das is van wol.
dan heb je geen kou meer.’

ze gaan naar de tuin. 
lies loopt naar een boom.

‘kijk,’ toont ze.
‘dit is een eik.

zo heet die boom.
en die eik is kaal.

zie je dat?’
‘woef,’ doet wies.

‘daar is nog een boom.’
lies loopt er heen.
‘dit is een den,’ toont ze.
‘is die den ook kaal?’
‘woef, woef,’ doet wies.
‘fi jn,’ zegt juf lies.
‘een den is dus niet kaal.’
wies holt weer naar de eik.

wat is dat?
het lijkt of de eik rilt.

‘brrr …’ doet hij.
wies kijkt lies aan.

het is net of wies zegt: 
‘juf, die boom van jou

rilt van de kou.
en wat doe jij nou?’

dat weet lies niet.

wies rukt aan zijn das.
hij bijt er ook in.
dan weet lies wat wies wil.
in huis is een doos.
in die doos zit wol.
veel wol.
een bol wit, een bol geel …
gauw haalt lies de doos. 
dan holt ze de tuin weer in.
en dan? 
de eik heeft geen kou meer!

wol
low
wol
low
wol
low
wol

heen
en weer

op en neer
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lies en wies zijn aan zee.

die roos ruikt niet fi jn.

pssst … pssst … doet de bus.

ba, wat vies!

weet je wat lies koopt?

mmm … wat een geur …

ik ruik een …

huil maar niet, sust lies.

huil maar niet, rik en fi k.

zie je wies in die boot?

kijk, daar is je mam al!

lies lost het wel op.

kijk, daar is hun baas al!

waar ben je?
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voor een bol ijs

lies en wies zijn aan zee.
leuk is dat!

maar p� f …
wat is het heet.

lies kijkt in haar tas.
ze heeft nog wat sap.
maar het sap is lauw.

en lauw sap lust ze niet.
ze heeft zin in ijs.

1 bol kost €1.
maar die heeft ze niet.

‘woef,’ doet wies.
‘wat is er?’ zegt lies.

de man naast hen is weg.
hij loopt naar zee.
zijn boek ligt op een doek.
zijn zak ligt er ook.
een dief kijkt in die zak.
‘woef, woef,’ doet wies weer.
‘pas maar op,’ sist lies.
‘die zak is niet van jou.
loop maar gauw weg, of …’
en weg is de dief.
‘weet je wat we doen?’ zegt lies.
ze neemt een pen en een vel.

ze rijmt:
wil je in zee?

je tas en boek kan niet mee!
ik pas wel op.

en tik een dief op zijn kop!
(voor €1)

‘kom wies,’ zegt lies.
‘jij hoort er ook bij.’
‘lees dit! lees dit!’ gilt ze.
‘woef! woef! woef!’ doet wies luid.
‘kom gauw hier!’ roept een man.
‘en let op sien.
haar zus is zoek.
ik weet niet wat ik moet doen.
kom gauw.’
sien huilt.
‘ssst …’ sust lies.
‘ik maak een put voor jou.
jouw pap zoekt je zus wel.
kijk eens hier …’
de put is al diep.
daar is pap weer.
wie is er nog bij?
fi en, de zus van sien.

‘wie lust ijs?’ zegt de man.
‘ik! ik! ik!’

de man koopt ijs.
een bol wit en een bol geel.

dus niet 1 bol maar 2!
en wies mag ook een lik.


