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Lies is een heks. Ze woont in het bos met haar 

poes Fiep. Lies kookt en zingt graag. 
Maar er komen nooit gasten in haar huis.  

Wat kan ze doen? 

Een leesniveau voor het 1e leerjaar / groep 3 
AVI 2

Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4 
AVI 5
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Lies is een heks.
Haar huis staat diep in het bos.
Lies woont er met haar kat Fiep.

Lies woont op een open plek, diep in het bos.
In een vreemd huis met een gekke toren.
Lies heeft wilde haren en een wrat op haar kin.
Bijna altijd draagt ze een punthoed.
Haar kat Fiep is haar enige vriend.
Want Lies is niet zomaar Lies.
Lies is een heks, echt waar!
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Soms waait er een vreemde geur door het bos.
Het is geen fris parfum van dennen of bosbloemen.
Het is een vieze walm waar de dieren niet van houden.
Ze knijpen hun neus dicht en vluchten weg.

Wat ruikt het vies in het bos!
Knijp je neus toe en ren vlug weg!
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De geur komt uit het huis van Lies.
Lies eet graag een spin of een worm.
Ze bakt er ook taart van. Bah!

De stank komt uit het huis van de heks.
In haar keuken is ze druk in de weer.
Ze maakt een ketel soep van spinnen en kevers.
Ze grilt worstjes van aardwormen.
Ze kookt een berg pasta van verse rupsen.
En als dessert bakt ze een taart van bosbeestjes.
Lekker, toch?
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– Mijn taart is nog niet klaar, zegt Lies.
 Ik zing dan maar een lied voor Fiep!
Oei, Fiep houdt niet van het lied.

Het eten moet een tijdje garen op het vuur.
– Mooi, zegt Lies.
 Intussen zal ik wat zingen.
 Tralalie, tralala, tralalie, tralala!
Op papier klinkt het bijzonder goed.
Maar Lies zingt zo vals als een kat!
Haar scherpe stem gaat overal doorheen.
Zelfs Fiep vindt het erg om naar haar te luisteren.
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Lies voelt zich droef.
– Het is saai in huis.
 Er komt nooit een gast bij ons.
 Wat kan ik doen?

Verdrietig zakt Lies op een stoel neer.
Wat een saaie boel is het hier in huis!
Waarom komt er niemand op bezoek?
Lies zou zo graag met anderen kletsen.
Het lijkt of iedereen bij haar wegblijft.
Ook een heks heeft graag veel vrienden!
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Lies loopt naar de tuin.
– Ai, dat pikt aan mijn been! 
Lies kijkt naar het blad.
Daar kan ze iets leuks mee doen!

Ik maak een wandeling, denkt Lies. 
Daar word ik vast weer vrolijk van.
Maar ai, wat prikt er in haar kuiten?
Brandnetels uit de moestuin van Fiep!
En wat staat er nog meer?
Pittige radijsjes en lange komkommers.
Sappige tomaten en stevige kroppen sla.
Groenten die iedereen lust.
Plots heeft Lies een prachtig plan.
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Lies hakt een ui. 
Ze doet er het blad uit de tuin bij.
En nog veel meer groen.
Daar maakt ze soep van. 

Gedaan met wormen en spinnen, kevers en rupsen!
Lies hakt en snijdt, roert en kruidt en proeft.
Weldra geurt haar huis naar verse groentesoep.
Langs spleten en kieren ontsnapt de geur naar buiten.
De wind draagt de geur verder met zich mee. 
Door het bos, door het veld, tot in het dorp.
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Het ruikt erg goed in het bos.
Dat is de soep van Lies!
Er staat een rij voor haar deur.
– Mag ik van jouw soep, Lies?
– Graag! zegt Lies blij.

Van alle kanten stromen mensen en dieren toe.
– Mm, wat een heerlijke geur van verse groenten!
 Mogen wij een hapje proeven?
Lies deelt haar soep met veel plezier uit.
Er staat een lange rij voor haar deur.
Iedereen wil weten hoe ze die groentesoep maakt.
Lies praat en praat en voelt zich heel gelukkig.
Eindelijk heeft ze bezoek!
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Het is nu vaak feest bij Lies en Fiep.
– De bel gaat! zegt Fiep.
– Daar is al een gast, zegt Lies.
 Ik heb een fijn maal klaar! 

Lies woont in een gezellig huis in het bos.
Elke dag is het feest bij haar aan tafel.
Lies kan lekker koken en nodigt vaak vrienden uit.
Tijdens het koken zingt ze soms een beetje vals.
Maar dat vinden haar vrienden helemaal niet erg.
Ze zingen gewoon vrolijk mee!
Tralalie, tralala, tralalie, tralala!




