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Loek en Mila zijn broer en zus.
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ik ben Loek ik ben Mila



een nieuw huis
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Loek en Mila gaan naar een nieuw huis.

dat huis staat in de stad. 

Loek pakt in.

Beer gaat in de doos.

en een boek en zijn bal.  

nog veel meer kan er in.

 

ook Mila pakt in.

Aap gaat in de tas.

Poes en Haas gaan in de doos.

in een kom zwemt Blub.

Mila tilt de kom in de doos.

‘Mila, wat doe je nou!’ roept papa.

‘Blub moet ook mee’, zegt Mila.

‘ja, maar toch niet in een doos?’

papa pakt de kom. 

‘Blub mag straks op schoot.’ 
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nu is het huis leeg.

Loek rent door de gang.

plots staat hij stil.

hij stampt op de grond.

het huis klinkt raar.

  

Loek is boos.

hij geeft de muur een schop.

hij houdt van zijn huis.

van zijn tuin en van zijn straat.

 

de stad is druk.

waar is dan zijn school?

wie wordt daar zijn vriend?

de bus is vol.  

de klep gaat dicht. 

ze zijn klaar om te gaan.

  

Mila pakt haar jas.

ze doet de tas op haar rug.

Mila wil graag naar de stad.

een nieuw huis lijkt haar leuk.
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Aap is ook blij.

Mila hoort hem in de tas.

Aap zingt een lied.  

  

’kom Loek.’

papa pakt zijn hand.

‘Mila kom je?’ roept mama.

mama doet de deur op slot.

  

Loek kijkt nog een keer om.

’dag huis.

dag straat.’

 

’dag school en dag klas.

dag kerk met de klok.

dag plein in het dorp.

ik ga naar de stad.’

  

‘dag Loek’, loeit de koe.

‘dag Mila’, blaft de hond.

!  9



 

met de lift 

!  10



de reis duurt lang.

Loek heeft het warm.

Mila slaapt. 

na een uur zegt papa:

‘we zijn er!’

hij stopt bij een heel hoog huis.

‘dat heet een flat’, legt mama uit.

Mila stapt uit.

ze legt haar hoofd in haar nek.

woont ze nu hier?

waar is het dak? 

‘kom Mila, kom Loek.’ 

papa wijst naar de deur.

dan staan ze in een hal.

Loek ziet een lift van glas.

hij rent er heen. 

‘ik druk op de knop!’
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Mila blijft staan.

‘ga je mee?’, vraagt mama.

‘we gaan naar 5 hoog.’ 

Mila schudt haar hoofd.

‘ga met mij’, zegt Loek.

‘NEE!’ roept Mila. 

‘ik wil niet met de lift!’ 

mama pakt de hand van Mila.  

maar Mila rukt zich los.

in de hoek ziet ze een trap.

‘ik neem de trap!’ roept ze blij.

oei! 

wat is die trap hoog. 

en lang.  
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‘hup Mila.’

papa tilt Mila op.

‘ik houd je vast.’

PLING!

dat is de lift.

Loek drukt op de 5. 

daar gaan ze.
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Mila zit op de arm van papa.

ze kijkt door het raam.

ze ziet de stad.

wat is ze al hoog!

de stad wordt heel klein.

PLING!

‘we zijn er’, zegt mama.

‘vond je het eng?’

Mila denkt na.

ze schudt haar hoofd.

‘straks ga ik weer met de lift.’  
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waar is beer? 
 

papa loopt naar een deur. 

de deur is groen.

‘ons huis!’ zegt hij trots. 

Mila drukt op de bel.

papa lacht.

‘dat hoeft niet hoor.

dit is nu ons huis.’
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‘wat is het groot’, roept Mila.

‘en zo leeg.’

Loek loopt naar een doos.

hij kijkt er in.

 

‘ik vind er niks aan’, roept Mila.

‘veel te kaal.

de muur is wit.

er staat nog niks.’

 

Loek zegt niets.

hij pakt nog een doos.

hij kijkt sip.

wat hij zoekt, vindt hij niet.

in een doos zit Beer.

hij roept: ‘Loek, Loek!

hier ben ik!’

maar Loek hoort hem niet.
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Mila kijkt uit haar raam.

‘Loek kijk!

die bus, heel klein.

net een bus voor een muis.’

Loek zegt niets.

hij zoekt en zoekt.

‘waar is mijn bed?’ vraagt Mila.

mama wijst naar rechts.

  

‘Loek, wat is er toch?’ vraagt papa.

‘ik wil Beer’, piept Loek. 

‘maar mijn doos is kwijt.’

!  18



papa wijst naar links.

‘kijk eens daar.

in de hoek bij de rest.’

  

Beer in de doos roept:

‘ik zie niks.

ik ben bang.

Loek ik ben hier!’

Loek kijkt in een doos.

… geen Beer ...

en nog een doos.

… geen Beer …
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mama staat op een trap.

ze hangt een lamp op.

Loek is boos.

‘Beer is niet mee!’ 

‘wel waar’, zegt mama. 

jouw doos is er ook, 

mét Beer.’

  

‘ik wil de muur geel’, wijst Mila.

papa lacht.

‘dat is goed Mila,

maar niet nu.

eerst je bed.’

Mila helpt papa met haar bed.

ze pakt een plank, 

en nog een plank. 

een schroef,

en nog een schroef.

‘klaar!’

!  21



Mila springt op haar bed.

ze pakt haar doos.

ze gooit hem leeg op de grond.

  

‘Loek, waar wil jij je bed?’

Loek zegt niets.

hij wil Beer. 

nog één doos ...

daar is Beer! 

Beer is blij.

en Loek ook.
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papa sjouwt.

mama tilt.

een kleed hier,

een kast daar.

een stoel bij het raam.

en de plant?

waar kan die?

nu is de bank aan de beurt.

maar …

daar ligt Loek,

mét Beer.

Loek slaapt

en Beer ook.
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Naar school
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het is vroeg.

heel vroeg.

het is nog niet eens licht.

Loek slaapt nog.

papa slaapt nog. 

ook mama slaapt nog.

maar Mila niet.

straks gaat ze naar school. 

Mila vindt het best eng.

de school is nieuw.

toch heeft ze er ook zin in.

naast wie zit ze?

wie wordt haar vriend?

Mila staat op.

ze wil niet te laat zijn.

uit de kast pakt ze brood en jam.

Mila smeert.
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mmmm, veel jam!

maar het morst wel.

alles plakt.

het bord, het mes.

haar hand ook. 

ze likt de jam van haar duim.

daar is mama.

‘wat doe jij nou?’ vraagt ze.

‘het is nog nacht!’

‘maar ik wil op tijd zijn,’ piept Mila. 

‘hup, weer naar bed!

kruip maar bij ons’, 

zegt mama zacht.  

al snel slaapt Mila weer.

het is licht. 

Loek staat op. 

wat is het huis stil. 

waar is Mila? 

ze ligt niet in haar bed.
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Loek gaat naar papa en mama. 

daar ligt Mila! 

Loek trekt aan een arm van papa.

en trekt aan een been van mama.

‘Kom nou!’
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mama schrikt.

het is al laat op de klok.

‘snel, snel.

schiet op!  

schiet op!’

trui aan.

broek aan.

jas aan.

brood en fruit in de tas.

naar de fiets.

en snel naar school!
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De klas van Loek
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de klas is al vol. 

‘dag Loek’, zegt juf Gwen. 

‘leuk dat je er bent!

kijk klas, dit is Loek. 

Loek is nieuw.’

ze neemt Loek bij de hand. 

en brengt hem naar zijn plek.

‘hier zit jij.

bij Mo, Sas en Jip.’ 

Loek zegt niets. 

hij kijkt om zich heen.

Mo, Sas en Jip kent hij niet.

Mo leest in een boek.

Sas en Jip doen een spel.

de bel gaat.

‘kom maar in de kring!’ roept juf Gwen.

Loek moet naar de wc. 

hij draait op zijn stoel. 

en keert.

en draait.
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‘Loek zit eens stil’, zegt juf Gwen

maar dat kan Loek niet. 

zijn buik doet pijn.

hij draait nog een keer.

en schuift.   

dan wordt het warm op zijn stoel.

Loek kijkt naar zijn broek.

daar zit nu een vlek. 

drup … drup … drup.

op de grond.

wat nu? 

Loek wordt rood. 

juf Gwen ziet het. 

‘kom klas! 

we gaan nu eerst naar het plein. 

de zon schijnt.

ga maar snel.’

ze loopt naar Loek. 

‘het geeft niet’, zegt ze. 

‘als jij hier blijft,

help ik je zo.’
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Loek wacht. 

zijn keel voelt droog.

hij wil naar huis.

daar is juf Gwen weer.

‘kijk, hier is een broek.’ 

de dag duurt lang.

Loek leert de M van maan.

en de R van roos.

hij speelt een spel met Jip.

met Mo kijkt hij in een dik boek.

en hij mag met de klei met Sas. 

dan gaat de bel weer.

‘ruim maar vlug op,’ roept juf Gwen.

‘en zet je stoel recht.’

mama staat al op het plein.

Loek rent naar haar toe.

mama kijkt naar zijn broek.

‘ach Loek toch.’
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‘ik ga nooit meer naar school!’ 

roept Loek. 

‘school is stom!’ 

mama geeft Loek een kus. 

ze tilt hem in de bak van de fiets. 

‘kom Mila, snel naar huis!’
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Mei   
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‘hoe was jouw dag?’ 

vraagt papa aan Mila.

‘leuk!’, zegt Mila

‘wat was er leuk?’

‘weet ik niet.’

Loek hoort het.

‘Mila heeft al een vriend,’ roept hij.

‘ze heet Mei. 

Mei woont ook in de flat.’

dat is leuk!’, zegt papa blij.

Loek kijkt sip.

‘jij krijgt vast ook een vriend’, troost papa. 

‘ik wou dat Tijn hier was’, zegt Loek. 

‘ik ga naar Mei’, roept Mila.

ze loopt naar de gang.

‘het is al laat!’ zegt papa.

‘maar ik wil graag’, zegt Mila.

‘en Mei wil het ook.’

‘goed dan, ik loop wel met je mee.’
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Mila belt aan bij het huis van Mei. 

in de deur staat Mei, 

maar dan heel groot. 

Mila schrikt. 

ze stapt gauw weg.

en duwt papa naar de deur. 

‘ik ben Lin, de zus van Mei.’

Lin geeft papa een hand. 

‘jij bent vast Mila.

Mei wacht al op je.’ 

daar komt Mei al aan.

ze trekt Mila door de gang.  

‘kijk hier slaap ik.

dit is mijn bed.’

dan wijst Mei naar een deur in de gang.

‘en daar slaapt mama Roos met mama Wen.

‘kom, dan wijs ik waar Lin slaapt.’

ze pakt de hand van Mila.

maar Mila trekt zich los.
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‘ik snap het niet.

hoe heet jouw mama?’

‘ik heb er twee’, lacht Mei.

‘mama Roos en mama Wen.’

Mila grijnst.

‘dat is raar.’

‘ik vind het niet raar’, zegt Mei snel.

‘ik vind het leuk.’

Mila denkt na.

‘jij bent nu mijn vriend.

dan vind ik het ook leuk.’
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neef Max 
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mama ruimt op.

‘wat doe je?’, vraagt Mila.

‘oom Daan komt langs.

met Max’, legt mama uit.

‘hoe oud is Max nu?’, vraagt Mila

‘hij wordt twee’, zegt mama. 

Mila kijkt blij.

‘dat vind ik leuk.

als jij praat met oom Daan,

pas ik op Max!’

‘dat is lief van je’, zegt mama.

  

Mila wacht bij het raam.

‘daar zijn ze!’

Mila rent naar de deur.

‘ik haal ze bij de lift.’

 

pling! 

 

daar is oom Daan.

Max zit op zijn arm.
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‘hoi Mila.’

oom Daan zet Max op de grond.

maar dat wil Max niet.

‘kijk Max, dat is Mila!’ 

Max draait zich om.

hij trekt aan de broek van oom Daan.

en hij gilt.

heel hard!

oom Daan wordt rood.

snel pakt hij Max weer op.

Max wordt stil.

oom Daan zucht.

‘hij is moe, denk ik.’

 

Mila wijst oom Daan het huis.

mama geeft oom Daan een kus.  

‘wil je sap?’

dat wil oom Daan wel.

maar Max wil niet van zijn schoot. 

hij houdt oom Daan goed vast.

 

Mila lacht lief naar Max.

‘kom je Max?’ zegt ze zacht.

‘ik heb iets leuks voor je.’ 
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‘ga maar Max’, zegt oom Daan.

maar Max wil niks.

 

als Mila praat, gilt Max.

als mama praat, huilt Max.

als oom Daan iets zegt, brult Max. 

 

Mila komt met een boek.

Mila haalt aap.

Mila laat de trein zien.
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maar Max wil niets. 

hij huilt en brult.

zo hard als hij kan.

dan wordt Mila boos …

… heel boos.

 

‘IK VIND JOU ECHT STOM.’

 

Mila loopt met Aap weg.

ze smijt de deur dicht.

 

BOEM!

 

en dan is het stil in huis.

mama is stil.

oom Daan zegt niks.

en Max? 

die is ook stil.
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Mus 
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Mila, Loek en Mei zijn in het park.

Lin past op.  

‘… - 7 - 8 - 9 - 10!

ik kom!’ schreeuwt Loek.

Mila hurkt bij een struik.

ze maakt zich heel klein.

hier vindt Loek haar vast niet.

haar neus ligt haast op de grond.

  

plots ziet Mila iets blauws.

het ligt naast haar hand.

ze pakt het op.

het is een blauw ei.

de schil is stuk.

er zit een klein gat in.

en ook een barst.
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Mila doet haar pink in het gat.

dat past net.

de schil is niet leeg.

ze voelt wat kouds.

  

‘ik heb je!’ gilt Loek in haar oor.

Mila schrikt op.

ze dacht niet meer aan het spel.

 

‘ssst’, sist Mila.

‘wat heb je daar?’ vraagt Loek.

Mila laat het ei aan Loek zien.

Mei komt bij Loek staan.

‘hé, een blauw ei?’ vraagt Mei.

‘een ei is toch bruin of wit?’

‘er zit iets in’, zegt Mila.
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Mila trekt aan de schil.

er zit een raar ding in.

het valt op haar hand.

‘wat is dat nou?’

‘kom we gaan naar Lin’, roept Mei.

‘zij weet het vast.’

  

Lin zit op een bank.

ze kijkt in de hand van Mila.

‘ach, het jong van een mus’, zegt Lin.

‘maar het is dood.

soms valt een ei uit een nest.

als het ei stuk is, gaat het jong dood.’ 

 

‘maar dat is geen mus’, roept Loek.

‘in het ei is de mus nog kaal’,

legt Lin uit.

 

Lin wijst naar een bak naast de bank.

‘doe de mus hier maar in’, zegt ze.

‘nee!’ roept Mila.

‘ik maak een graf.’
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Mila loopt naar de struik.

met haar hand graaft ze een gat.

Loek kijkt.

zacht legt Mila de mus in het graf.

dan maakt ze het gat dicht. 

‘dag mus.’

 

Mei rent weg.

ze komt terug met een bloem. 

ze legt de bloem op het graf.

 

Loek voelt in zijn zak.

hij had nog wat.

waar is het nou?

ja daar is het.

 

hij legt een stuk koek op het graf. 

‘voor mama mus.

als ze langs komt.’

 

Mila legt de koek naast de bloem.

uit het zand steekt een scherf.

de scherf is groen en glimt.

die kan er ook nog bij.  

!  50



 

!  51



dan tikt Loek Mila aan. 

‘jij bent hem!’ roept hij.

en hij rent hard weg.

Mei ook.

Mila gaat bij de boom staan en telt.

 

‘1 - 2 - 3 - 4 -…… ‘
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Geen ei voor Mila 
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mama doet een ei in een dop. 

een voor Loek.  

en een voor Mila. 

‘Mila vond een mus’, zegt Loek. 

‘heel klein! 

die zat nog in een ei. 

maar de mus was dood.’ 

‘ach wat sneu’, zegt mama. 

 

Loek pakt zijn ei. 

hij tikt de schil stuk. 

en pelt zijn ei. 

Mila kijkt. 

ze raakt haar ei niet aan. 

 

‘wat is er?’ vraagt mama. 

‘heb je geen trek?’ 

‘ik hoef geen ei’, zegt Mila. 

‘maar je bent dol op ei.’ 

‘nu niet meer. 

straks vind ik een kip in mijn ei.’ 

‘wees maar niet bang’, sust mama.

in dit ei zit niks.   

daar zorgt de boer wel voor. 
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er was geen haan bij de kip.

en de kip zat niet op een nest.

als de kip niet broedt, komt het ei niet uit.’

 

Mila kijkt naar mama.  

zou het waar zijn wat ze zegt?

‘wil je mijn ei? vraagt Loek.  

hij pakt een mes. 

en snijdt het ei door. 

‘kijk maar, geen kip!’ 

Mila pakt het ei van Loek. 

snel neemt ze een hap. 
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Tulp
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‘opa?’ vraagt Loek.

waar is oma?

opa wijst naar het raam.

‘kijk, ze is in de tuin.’

Loek rent naar de deur.

en langs het gras.

‘oma, wat doe je?’

‘ik graaf een gat.

en dan stop ik er een bol in.

uit de bol groeit een bloem straks.’

‘straks?’ vraagt Loek.

‘zo snel?’

oma lacht

in mei’,  denk ik.

‘dat duurt nog heel lang’, zucht Loek.

oma stopt nog een bol in de grond.

‘als het mooi weer wordt,

gaat het best snel’, zegt ze.

Loek houdt een bol in zijn hand.

en dan nog een.

‘wat voor bloem wordt het’, vraagt hij
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‘op de zak kun je het zien’, wijst oma.

‘het is een tulp.’

ja, Loek ziet het.

op de zak ziet hij een veld vol.

een zak met een rood veld.

een zak met een wit veld.

en een zak met een geel veld.

 

als Loek thuis komt,

maakt papa soep.

op een plank ligt een bol.

net zo een als bij oma.

‘help je me?’ vraagt papa.

‘ja, leuk’, zegt Loek.

‘ik kom zo.’

hij pakt de bol en rent weg.

bij het raam staat een plant.

in de pot is nog wel plek.

met zijn hand maakt hij een gat.

hij duwt de bol in de grond.

dan dekt hij de bol toe.

net als oma deed.

zou de tulp straks rood zijn?

of geel of wit?
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‘waar blijf je?’ roept papa.

‘wat mag ik doen?’ vraagt Loek.

‘als jij de …..’

papa kijkt om zich heen.

‘hé! waar is de ui nou?’

hij lag net hier.

op de plank naast het mes.

papa bukt en zoekt.

‘is een ui rond?’ vraagt Loek.

‘met een bruin vel?’ 

‘ja, zo groot’, wijst papa.

Loek rent weg

daar is Loek weer.

met de ui.

de ui is vies.

en de hand van Loek ook.

papa kijkt naar de ui.

‘hé, waar was die ui nou?’
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Loek staart naar de grond.

‘ik dacht dat het een tulp was.’

papa lacht.

‘maar een ui krijgt ook een bloem hoor.

weet je wat? 

stop de ui maar weer in de pot.

ik heb er nog wel een voor de soep.’
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