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Na het eten haast Vik zich naar buiten. 
Hij wil met Lies spelen. Maar Lies wil 

helemaal niet met hem spelen. 
Wat is er aan de hand? 
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mam, mag ik naar lies?
eet eerst, vik! 
dan mag je.

Het is woensdagnamiddag.
– Eet je bord leeg, Vik, zegt mama.
 Dan mag je buiten spelen.
Vik eet zo snel hij kan.
– Mijn bord is leeg, lacht hij.
 Mag ik nu naar Lies?
– Ga maar, knikt mama.
Vik rent naar de tuin.



4 5

Lies is zijn beste vriendin.
Ze woont in het huis naast hem.
Vik loopt naar het eind van de tuin.
In de heg zit een gat in de vorm van een peer.
Het gat is hun grootste geheim.
Niemand anders weet ervan.
Gelukkig maar!
Vik glipt snel door het gat.
Nu staat hij in de tuin van Lies.
Handig!

lies woont naast hem.
vik glipt snel door het gat in de heg.
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– dag lies! lacht vik.
   mag ik binnen?
wat doet lies met die doos?

Hij sluipt voorzichtig naar het raam.
Daar ziet hij Lies al!
Wat is ze aan het doen?
Op de tafel staat een grote kartonnen doos.
Heeft Lies nieuw speelgoed gekregen?
Leuk!
Hij tikt tegen het raam en zwaait.
– Dag Lies! Gaan we spelen? lacht hij.
Lies kijkt verschrikt achterom en gilt.
Waarom gilt ze? denkt Vik verbaasd.
Zo eng ben ik toch niet?
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lies bloost.
– nee vik. vandaag kan ik niet.
 ik moet iets doen.

Lies opent de deur op een kiertje.
– Doe eens open, lacht Vik.
– Ik pas niet door een kier.
– Nee Vik, hakkelt Lies.
Het lijkt wel of ze bloost.
Ze gluurt even over haar schouder.
– Vandaag gaat het niet.
 Ik kan niet.
 Ik heb iets belangrijks te doen.
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– ik help wel, lacht vik.
maar lies sluit de deur 
voor zijn neus.

– Wat dan, Lies? lacht Vik.
 Een klus? Ik help je wel!
 Een klus is vervelend.
 Maar met twee gaat het snel.
 En dan kunnen we spelen.
Maar Lies schudt nee.
– Echt niet, Vik.
 Dit moet ik alleen doen.
 Het spijt me.
Ze doet de deur dicht.
Voor de neus van Vik!
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lies doet zo raar!
vik gluurt door het raam.

Wat heeft Lies toch?
Zo raar doet ze anders nooit.
Verdrietig loopt hij naar het gat in de heg.
Zijn buik doet zeer.
Hij kijkt nog een keer naar het raam.
Wat doet ze met die doos?
Dan draait hij zich om en keert terug.
Hij sluipt als een slang door het gras.
Lies heeft nog nooit zo geheimzinnig gedaan.
Hij gluurt door het raam.
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– niet kijken, vik! gilt lies boos.
vik sloft naar huis.
nooit speelt hij nog met haar!

– Niet doen, Vik! gilt een stem plots.
 Niet stiekem kijken! Het is een geheim!
 Je bederft alles!
De stem van Lies klinkt erg boos.
Vik krabbelt overeind.
Hij kijkt naar Lies. Haar ogen fonkelen.
En dan trekt ze het gordijn dicht.
Nu ziet hij niets meer. 
Vik sloft terug naar huis.
– Nu al terug? lacht mama.
– Ja, bromt Vik.
Hij kruipt in een hoek 
van de sofa.
Zijn ogen prikken.
Ik speel nooit meer 
met Lies, denkt hij.
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ding dong! de bel!
daar staat een pak!
voor vik, van lies.

Ding-dong!
Dat is de deurbel.
– Wie kan dat zijn? vraagt mama.
 Ik verwacht geen bezoek. Doe jij eens open, Vik?
Vik sloft naar de deur. Er is niemand.
Maar dan ziet hij het pak.
Een groot pak, met een fleurige strik rond.
Zomaar op de stoep voor de deur.
Aan het lint hangt een kaartje.
Voor Vik, van Lies.
Voor mij? denkt Vik.
Zijn hart springt op.
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in de doos zit een beer.
op de hoed staan letters.
voor vik, mijn vriend.
speel je met mij?
lies.
ja! brult vik blij.

Vik trekt het lint los.
Hij peutert het papier voorzichtig los.
Pakjes vindt hij spannend.
Weet Lies dat?
In het pak zit een doos.
En in de doos vindt hij een beer.
De beer heeft een hoedje van papier op.
Er staan woorden op.
Voor Vik, mijn beste vriend.
Voor altijd.
Kom je spelen?
– Jaaaa! brult Vik hard.
Hij rent blij naar 
het gat in de heg.


