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een leuk plan 
ken je maud nog? 
en rik? 
maud woont naast rik. 
ze zit ook naast rik op school. 
dat is best leuk hoor. 
maar weet je wat nietzo leuk is? 
rik is vaak boos op maud. 
en dan is maud weer boos op rik. 
maar dat duurt nooit lang hoor. 

nu zijn ze niet op school. 
ze zijn vrij. 
en riks moe heeft zo maar een plan. 
ze zegt: weet je wat? 
we gaan naar de stad. 
jij krijgt een leuk jack. 
en ik koop een jurk. 
nou wat zeg je ervan? 
ik heb geen zin, zegt rik. 
wat moet maud doen als ik er niet ben? 
o, is het dat! lacht mams. 
maud mag best mee hoor. 
we gaan met de bus. 
dat vindt ze ook wel leuk. 
hiep hoi! roept rik. 
ik ga gauw naar haar toe. 
voor rik in de gang is roept mams: 
wacht! wacht! ik ga met je mee. 
dan praat ik met mauds moe. 
als ze tijd heeft, gaat ze ook vast mee. 
maar dat plan gaat niet door. 
mauds moe moet naar de markt. 
en ze heeft nog meer te doen. 



maud mag wel mee naar de stad. 
als maud dat hoort, is ze zo blij. 
ze vliegt op riks moe af. 
en ze geeft haar een zoen. 
rik vindt dat maar raar. 
maar riks moe vindt het juist leuk. 
en daar snapt rik nu niets van. 

2. met de bus mee 

daar staan ze bij de bus. 
de zon schijnt nog. 
maar de lucht is niet blauw. 
waar blijft de bus nou? zeurt rik steeds. 
ik wil naar de stad. 
ja, die rik! 
dat is me er één. 
eerst wil hij niet mee. 
en nu heeft hij zo'n haast. 
hè hè daar komt de bus aan. 
ik wil bij het raam! roept rik gauw. 
ik ook! roept maud. 
wacht maar af, zegt mams. 
als de bus vol is, moet je staan. 
zo gaat dat. 

voor de bus stopt, zien ze het al. 
de bus is haast leeg. 
dat is een bof! 
veel te vlug zijn ze in de stad. 
zijn we er nu al! roept rik. 
maud pakt rik bij zijn arm. 
maar rik rukt zich los. 
ik ben het eerst uit de bus! roept hij. 
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en ja hoor, rik staat het eerst op straat. 
maar mams is er ook nog. 
ze zegt: je loopt niet bij ons weg hoor. 
het is hierzo druk. 
we gaan eerst op een jack uit. 
en dan zien we wel weer. 

3. een mooi jack 

wat zei mams daar nou. 
we gaan eerst op een jack uit. 
o ja, dat is waar ook. 
hij krijgt een nieuw jack. 
weetje al wat voor kleur? vraagt mams. 
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zwart! zegt rik kort. 
zwart!!! dat is geen kleur, zegt mams. 
toch wel, houdt rik vol. 
je ziet er niks op. 
niet één vlek. 
dat vind ik fijn. 
dan kan ik doen wat ik wil. 
mams schudt haar hoofd. 
ze zegt maar niets meer. 
het is hier op straat ook zo druk! 
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na een uur is mams zo moe. 
ze heeft al zin om naar huiste gaan. 
er is geen lol aan in de stad. 
rik heeft het wel naar zijn zin. 
hij ziet steeds weer wat leuks. 
in mams tas zit riks jack. 
het is niet zwart. 
ook niet wit. 
niet rood geel groen of paars. 
maar het jack is blauw van kleur. 
mooi blauw! zegt mams. 
en daar moet rik het maar mee doen. 
mooi blauw! 
mooi blauw! 
wat is dat nu voor een kleur. 

4. rik waar ben je? 

ja, rik heeft het best naar zijn zin. 
ik zie ijs! gilt hij. 
hij rent één twee drie naar de kar met ijs. 
mams schrikt er van. 
nu zien maud en riks moe de kar ook. 
maar rik zien ze niet meer. 
kom! kom gauw mee! 
riks moe pakt mauds hand. 
en zo vlug als maar kan, 
gaan ze naar de man met ijs toe. 
maar rik zien ze niet. 
mams vraagt aan de man van het ijs: 
was mijn zoon net bij u? 
ik ken uw zoon niet, zegt de man. 
zoek het maar uit hoor! 
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daar staan ze nu. 
riks moe heeft een kleur van schrik. 
dan zegt maud: rik zal daar wel zijn. 
ze wijst naar een zaak, 
die wel eens in de krant staat. 
riks moe knikt. 
dat kan wel eens waar zijn, zegt ze. 
ga maar gauw mee. 
met rik weet je het maar nooit. 
maar oei wat is het druk in de zaak. 
riks moe krijgt het er warm van. 
ze kijkt naar links. 
ze kijkt naar rechts. 
waar kan dat joch toch zijn! 

5. geen bril voor de zon 

kom mee maud, zegt riks moe. 
we gaan eerst die kant op. 
en dan die kant. 
maud blijft dicht bij riks moe in de buurt. 
ze kijkt naar links en rechts, net als riks moe. 
dan plots ziet ze rik staan. 
maar wat ziet ie er vreemd uit! 
is het rik wel? 
het joch dat daar staat heeft een bril op. 
een bril voor de zon! 
riks moe zegt: 
rik heeft geen bril voor de zon. 
maar het is rik wel. 
ik zie het aan zijn haar en zijn trui. 
ja, zegt maud: 
het is rik. 
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riks moe en maud gaan vlug op rik af. 
wat doe je hier? vraagt mams blij en ook boos. 
en die bril is niet van jou! 
zet gauw af dat ding! 
ik koop die bril, zegt rik. 
maar ik heb geen geld bij me. 
mams heeft toch wel geld. 
daar wacht ik juist op. 
dan zegt een stem: 
die zoon van u dat is me er één. 
ik ben de baas hier. 
uw zoon zei steeds: 
mams komt zo wel. 
dan krijgt u geld. 

die mams! 
ze lacht maar wat. 
maar erg leuk vindt ze het niet. 
ze geeft gauw het geld voor de bril. 
kom mee! zegt ze dan. 
we gaan naar huis. 
je doet zo iets nooit meer hoor! 
wat denk je wel! 
en zet nu die bril maar af. 
de zon schijnt niet meer. 
maar rik doet of hij doof is. 
met zo'n bril op, 
is wat je ziet toch zo mooi ! 
dat weet mams vast niet. 

6. weer naar huis 

nu staan ze weerwaarde bus stopt. 
rik heeft zijn bril nog steeds op. 
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dan plots zegt mams: 
o, wat ben ik dom! 
kocht ik nu ook maar zo'n bril voor maud! 
maud vindt zo'n bril vast ook wel leuk. 
ik heb zo'n bril, zegt maud. 
maar ik vind het niet zo fijn. 
nou, jij niet! 
ik wel, zegt rik. 
veeg eerst die lik ijs van je wang, zegt mams. 
merk je dat niet met die bril op? 
blauw ijs! lacht maud, hé ha. 
dan één twee drie wordt die riktoch zo boos. 
hij schreeuwt: ik doe toch waar ik zin in heb. 
moet je doen! roept maud dan. 
om de hoek komt juist de bus er aan. 

rik zoekt gauw een plaats bij het raam. 
hè, waar blijft maud nu? 
o, daar is ze. 
ze ploft naast rik neer en ze zegt: 
juf is ook in de bus. 
jouw moe zit naast haar. 
rik staat op van zijn plaats. 
en hij kijkt en kijkt. 
waar? waar? roept hij. 
zet die bril maar af, zegt maud. 
dan zie je het wel. 
maar dat doet rik niet. 
hij denkt niet graag aan school. 
hij ziet juf zo vaak. 
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7. een brief van paps 
nu zijn ze weerthuis. 
maud is ook naar huis. 
mams leest de brief van paps. 
riks pa vaart op een groot schip. 
dat vindt rik heel naar hoor. 
paps schrijft wel vaak een brief naar huis. 
hè hè mams vouwt de brief dicht. 
wat schrijft paps? roept rik. 
mams lacht. 
maar ze heeft ook een traan in haar oog. 
dan trekt ze rik naar zich toe. 
en ze geeft hem een zoen op zijn wang. 
van paps, zegt ze. 
en hij denkt heel vaak aan ons. 

8. weer naar school 

nu zijn ze weer op school. 
juf is nog niet in de klas. 
waar is je bril? vraagt maud. 
thuis! zegt rik kort. 
o, zegt maud en ze haalt haar neus op. 
wat o! 
en wat kijk je gek, zegt rik dan weer. 
er is niets, zegt maud. 
maar ik denk, datje bril stuk is. 
jij bent gek, snauwt rik. 
maar hij krijgt wel een kleur. 
dan komt net juf de klas in. 
maud zegt niets meer. 
ze denkt: wat doet rik somstoch raar. 
en toch is hij mijn vriend. 
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uit school doen ze wie het eerst thuis is. 
plots staat maud stil. 
ze roept: sta stil rik! sta stil! 
de brief van juf 
steekt een heel eind uit je zak. 
maar rik doet of hij maud niet hoort. 
hij rent aan één stuk door. 
toch haalt maud hem haast in. 
en nu roept ze: 
de brief vliegt uit je zak hoor! 
dan staat rik toch stil. 
hé hé lacht hij. 
een brief die vliegt. 
dat wil ik wel eens zien. 

9. de briefvan juf 

die rik toch! 
met een ruk, 
trekt hij de brief uit zijn zak. 
daar gaat ie! roept hij dan. 
niet doen! niet doen rik! schreeuwt maud. 
en ze trekt aan riks arm. 
nu denkt rik niet meer 
aan wie het eerst thuis is. 
hij blijft staan waar hij staat. 
en hij roept: 
wat ben jij toch bang! 
maar de brief steekt hij toch diep in zijn zak. 
dan rent hij weer door. 
en maud rent met hem mee. 

rik is het eerst bij zijn huis. 
maar maud komt er ook wel. 
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ze hijgt en puft. 
rik steekt zijn tong naar haar uit. 
dan gaat hij gauw in huis. 
en hij denkt maar aan één ding. 
hij loopt mams haast om ver. 
en ja hoor! 
zijn bril ligt nog op de kast. 
maar de bril is stuk. 
rot bril I snauwt rik. 
dag rik! zegt mams. 
hoe was het op school? 
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slecht, bromt rik. 
hier een brief. 
elk kind kreeg een brief van juf. 

rik sjort de brief uit zijn zak. 
we gaan met school een dag met de bus uit. 
mams lacht als ze de brief leest. 
ik wist het al, zegt ze dan. 
ik zat toch naast juf in de bus. 
rik hoort niet eens wat mams zegt. 
hij denkt en denkt. 
dan zo maar, lacht rik weer. 
straks gaat hij naar oom dolf. 
oom dolf woont dicht bij hen in de buurt. 
oom dolf heeft geen vrouw. 
wel een koe en een paard. 
en nog veel meer. 
oom dolf is heel knap. 
als er iets stuk is, 
maakt hij het weer. 

10. bij oom dolf 

om half vier gaan maud en rik naar oom dolf. 
ha die rik! zegt oom dolf. 
weet mams dat je hier bent? 
rik knikt. 
oom dolf kijkt rik eens goed aan. 
dan zegt hij: 
wat kijk jij sip zeg. 
is er wat? 
maud stoot rik aan. 	 „ • • 
zeg het nou, zegt ze zacht. 
mijn bril is stuk oom dolf. 
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o, is het datl zegt oom dolf. 
geef maar eens hier. 
als ikje bril maak, 
kost het je wel veel geld hoor. 
o, die oom dolf! 
wat plaagt hij toch graag. 
in een wip is de bril weer heel. 
dank u wel oom, zegt rik braaf. 
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je bril! 
oom dolf snapt er niets van. 
mijn bril voor de zon. 
hij was heel duur. 



weet je hoe het komt, 
dat je bril stuk was rik? 
vraagt oom dolf dan. 
rik schudt zijn hoofd. 
steek je de bril wel eens in je zak? 
rik knikt. 
niet vaak, zegt hij gauw. 
en ik doe het ook nooit meer. 

11. al een week slecht weer 

als rik thuis komt vraagt mams: 
en wat zei oom dolf? 
de bril mag niet meer in mijn zak. 
dan leg ik hem in de kast, zegt mams. 
nee hoor, zegt rik. 
ik houd hem op tot ik naar bed ga. 
en zo komt het, dat rik steeds zijn bril op heeft. 
maar op school mag dat niet. 
juf zegt: 
als we met de bus uit gaan, 
zet je je bril maar op. 
dan is het vast heel mooi weer! 

maar o wat een pech! 
het is al een week slecht weer. 
de zon laat zich niet één keer zien. 
in de krant staat, 
dat het nog lang guur blijft. 
en de reis met de bus, 
komt al heel dicht bij. 
nog één keer naar bed, 
dan is het zo ver. 
rik is die dag al vroeg op. 
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hij kijkt gauw door het raam. 
de lucht is niet blauw maar grijs. 
en de straat is klets nat. 

12. wat zou er toch zijn 1 

riks moe is ook vroeg op. 
brengt mams me naar de bus? vraagt rik. 
wat ga je doen als ik weg ben? 
je ziet er zo leuk uit mamsl 
ga je ook uit? 
mams lacht maar wat en ze zegt: 
eet jij je pap nu maar op. 
ik ben al klaar. 
mams kijkt naar de lucht. 
en ze schudt haar hoofd. 
wat sneu toch dat het zulk slecht weer is! 
en toch zet ik mijn bril op, zegt rik. 
juf weet er ook niks van! 
ze zei dat het mooi weer zou zijn. 

bij maud is het al net als bij rik thuis. 
mauds moe gaat ook vast een dag uit. 
dat zie je aan hoe ze er uitziet. 
mauds pa zegt als hij naar zijn werk gaat: 
ik hoop dat het mooi weer wordt. 
dan zegt hij ook nog wat in mams oor... 
die maud! 
ze snapt er niets van. 
mams en paps doen zo vreemd! 
mams moet gauw dit en dat nog doen. 
het lijkt wel of ze een week van huis gaat. 
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13. dat kan toch niet. 

nu zijn ze bij school. 
en het giet nog steeds. 
maar rik heeft zijn bril op. 
wat mams ook zegt, 
rik doet net of hij doof is. 
mauds moe lacht maar wat. 
ze denkt: 
die rik toch! 
dat is me er één hoor! 
waar is de bus nou? schreeuwt rik. 
we gaan toch wel uit, 
al is het geen mooi weer! 
mams zegt: stil toch. 
kijk daar komt de bus aan. 
maar we gaan eerst in school. 
dat staat in de brief. 
nu staan ze weer op het plein voor school. 
en ja hoor! 
het is droog. 
ga nou maar naar huis mam, zegt rik. 
we gaan zo weg met de bus. 
ja, maar ik ga ook mee, lacht mams. 
en mauds moe gaat ook mee. 
dat mag niet van juf! roept rik boos. 
er is ook geen plaats meer in de bus hoor. 
dan lacht mams al weer en ze zegt: 
juf vroeg juist of ik mee ging. 
ik zat die keertoch naast haar in de bus! 
en aan mauds moe vroeg ze het ook. 
juf heeft het op zo'n dag heel druk. 
stom hoor, zegt rik. 
en ik wist er niks van. 
maud ook niet. 
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14. met de bus mee 
rik hoort niet eens, 
wat mams nog meer zegt. 
hij trekt aan mauds jack. 
en praat aan één stuk door. 
maud lacht. 
ze vindt het best fijn, 
dat haar moe mee gaat. 
nu snapt ze het, 
van toen ze nog thuis was. 
en hoe het komt, 
dat mams er zo leuk uit ziet. 
kom! kom! schreeuwt rik. 
de bus in! 
maar juf roept, 
kalm aan! kalm aan! 
er is voor elk kind plaats. 

en wat denk je? 
maud schuift weer naast rik in de bus. 
wil jij bij het raam, vraagt rik heel lief. 
o nee hoor! zegt maud. 
zo kan ik goed zien waar mijn moe zit. 
maud draait zich gauw om. 
en waar zit ze? vraagt rik. 
naast jouw moe, zegt maud. 
en een heel eind bij ons weg. 
net goed! lacht rik. 
nu kan ik doen wat ik wil. 
je doet toch niet iets geks hèl zegt maud. 
ik? dat doe ik toch nooit! 
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15. wat doen we nu? 
daar gaat de bus. 
elk kind zwaait, 
naar wie er op het plein staat. 
maud zwaait ook. 
en rik doet zo dol! 
hij heeft zijn bril nog steeds op. 
wordt de lucht al blauw maud? 
kijk zelf maar, zegt maud. 
dat kan toch niet met mijn bril op! 
dan zet je je bril maar af, lacht maud dan. 
je zit toch voor gek, 
met die bril op je neus. 
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rik wordt niet eens boos op maud. 
hij zegt: 
het helpt dat ik mijn bril op heb. 
straks schijnt de zon. 
dat zal je zien! 

maar nee hoor! 
de zon schijnt nog steeds niet. 
wat is dat toch sneu! 
het is nu wel droog. 
maar het strand is vast erg nat. 
en in het bos is het één en al plas. 
ja, zo denkt juf. 
ze praat ook met de moe van maud. 
en de moe van rik. 
wat doen we nu? vraagt juf. 
ja wat doen ze nu... 
mauds moe weet het ook niet. 
riks moe knikt en ze zegt: 
vraag het eens aan de baas van de bus. 
die weet vast wel iets leuks. 

16. een goed plan 

ja, en dat doet juf dan maar. 
de baas van de bus tikt aan zijn pet. 
en hij zegt: 

ja! ja! daar vraagt u me wat. 
wacht eens! hier in de buurt is een mooi park. 
in dat park staat een tent. 
een knots van een tent. 
en in die tent kun je wel wat leuks doen. 
er staat ook een kooi in dat park. 
met een aap er in 
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en er is nog veel meerte zien. 
juf zegt: 
dank u wel. 
dat is leuk. 
we gaan er gauw heen. 

nu zijn ze op weg naar het park. 
en het giet weer. 
toch heeft rik zijn bril nog op. 
maud zegt: 
doe toch niet zo gek! 
zet af die bril! 
maar rik schudt zijn hoofd. 
en wie ook om hem lacht, 
rik trekt zich er geen steek van aan. 
maud snapt rik niet. 
rik doet toch wel zo raar! 
als de klas zingt, 
houdt hij zijn mond dicht. 
en hij kijkt maar uit het raam. 
weetje wat rik dan denkt? 
geen kind weet hoe mooi het langs de weg is. 
maar ik wel. 
ik heb mijn bril op. 

17. in de tent 

nu zijn ze in het park. 
juf praat met de moe van maud. 
en met de moe van rik. 
ik zie geen tent, zegt juf. 
als er geen tent is, 
wat doen we hier dan. 
maar er is wel een tent. 
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riks moe ziet de tent het eerst. 
en ja hoor! 
daar staat een pracht van een tent! 
nu kijkt juf weer blij. 
ze zwaait met haar arm en ze roept: 
wie er het eerst bij de tent is! 
die juf! 
ze roept maar één keer! 
meer hoeft ook niet. 
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hè hè in de tent is het droog. 
en druk dat het er nu is. 
juf roept: 
wie wil er graag fris? 
ik! ik! roept er een stel. 
en wie wil er ijs? 
ik! ikl roept weer een stel. 
de baas Van de tent lacht, 
al heeft hij het nu nog zo druk. 
maar ja, dat is zijn werk. 
en hij vindt het nog leuk ook. 

18. rik hoort weer wat 

ja, het is echt fijn in de tent. 
en geen kind heeft nu nog trek, 
want haast al het brood van thuis is op. 
kijk nu praat de baas van de tent met juf. 
dan komt hij naar rik toe. 
de baas vraagt: 
scheen de zon toen jij van huis ging? 
rik doet net of hij het niet hoort. 
hij denkt: klets maar aan. 
ik houd mijn bril op tot ikthuis ben. 
het wordt vast nog mooi weer. 
ja ja! 
zo denkt rik. 
dat mag ook best. 
of niet soms? 

er draait ook een film in de tent. 
leuk hoor! 
maar de film duurt veel te kort. 
als de film uit is, 
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zet rik zijn bril weer op. 
wat gaan we nu doen? roept hij dan. 
zijn moe kijkt hem boos aan. 
juf praat al weer met de baas van de tent. 
rik staat er met zijn neus vlak bij. 
hij hoort wat de baas van de tent zegt. 
hier rechts om de hoek van de tent, 
kan de klas een leuk spel doen juf! 
het is nu weer droog. 
het is daar ook nooit erg nat. 
en hier links om de hoek, 
staat de kooi met een aap er in. 
o ja, zegt juf. 
dat wist ik al. 
maar we gaan eerst een leuk spel doen. Ph.t=, 

19. wat doe je nu rik! 

rik heeft geen zin in een spel. 
hij zegt zacht: 
maud blijf dicht bij me. 
laat juf en de rest maar gaan. 
ik weet waar de kooi met de aap is. 
die maud! 
ze snapt er niks van. 
toch doet ze wat rik zegt. 	 --r!sr 

erg leuk vindt ze het niet. 
en bang is ze ook. 
maar rik trekt haar mee. 
om  die hoek, zegt hij. 
dan zijn we er. 

en wat denk je? 
rik heeft het nog goed ook. 
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wij zijn slim hè, zegt hij dan. 
geen kind weet nog waar die aap is! 
en wij staan al voor de kooi. 
o kijk! kijk! 
de aap rent maar heen en weer. 
zo zit ze op de grond. 
en zo klimt ze weer hoog in de boom, 
die in de kooi staat. 
rik heeft zijn bril nog steeds op. 
kom! kom dan! roept hij. 
rik steekt zijn neus haast in de kooi. 
maar dan! 

20. wat een schrik 

voor rik er erg in heeft, 
is de aap vlak bij hem. 
de aap steekt zijn poot uit. 
en trekt zo de bril van riks neus. 
dan één twee drie rent hij de boom weer in. 
rik geeft een gil. 
en hij schreeuwt: 
mijn bril! mijn bril! 
de aap is veel te blij met die bril. 
o, kijk nu toch eens! 
ze zet de bril op haar neus. 
en hij past ook nog. 

nu staat de rest van de groep, 
ook bij de kooi. 
en o, wat heeft dat stel een pret. 
juf heeft geen tijd om boos op rik en maud te zijn. 
ze is ook blij, 
dat ze die twee daar ziet. 
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riks moe is echt boos. 
net als mauds moe. 
met rik is er ook steeds wat, denkt mams. 
de groep ging rechts van de tent de hoek om. 
en rik ging links de hoek om. 
en maud nam hij mee. 
juf denkt nu niet aan maud en rik. 
ze kijkt en kijkt. 
en dan ziet ze het. 
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de aap heeft riks bril op. 
hoe kan dat nou? 

T 21. erkomthulp 

ja hoe kan dat nou! 
zo denkt de baas van de aap ook. 
plots staat hij bij de kooi. 
uit de weg! uit de weg! roept hij. 
de deur van de kooi heeft hij zo los. 
maar wat nu? 
de aap weet best dat ze stout is. 
maar ze is slim hoor. 
ze ziet de baas heus wel in de kooi staan. 
toch doet ze net of ze hem niet kent. 
en ze denkt: 
pak me dan als je kan. 
o nee, de baas klimt niet in de boom. 
maar wat doet hij dan? 

o kijk! kijkl 
de aap trekt de bril van haar neus. 
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en de baas slaat met een stuk hout, 
op een spijl van de kooi. 
van schrik laat de aap riks bril los. 
en de bril valt in het zand. 
de aap krijst nu zo hard ze kan. 
maar de bril krijgt ze niet meer, 
al gaat ze nog zo te keer. 
de baas grist de bril uit het zand. 
en geeft de bril gauw weer aan rik. 
en wat doet rik? 
zet hij zijn bril weer op? 
nee, dat kan niet. 
de bril is stuk. 
maar niet erg hoor. 

22. en toch schijnt de zon 

nu zijn ze op weg naar huis. 
en de zon schijnt. 
maud zit weer naast rik. 
ze praat aan één stuk door. 
en ze plaagt rik zo veel ze kan. 
zie je wel dat zo'n bril niet helpt! 
je bril zit in je zak! 
en nu schijnt de zon. 
met jou praat ik niet meer, zegt rik. 
ik ga uit de bus zo naar oom dolf. 
oom dolf maakt mijn bril wel weer. 
en jij gaat niet mee. 
puuuuuh! dat wil ik niet eens, zegt maud dan. 
maar is dat wel waar? 

hè hè nu zijn maud en riks moe weer thuis. 
maar waar zijn maud en rik? 
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wat denk je? 
ja, die twee zijn bij oom dolf. 
maud mocht toch mee van rik.en wat doet oom dolf? 
hij keert de bril om en om. 
dat ziet er niet best uit, zegt hij dan. 
o, wat kijkt die rik nu sip. 
maar maud ziet dat oom dolf rik weer plaagt. 
en ja hoor! 
oom dolf lacht al weer. 
als maud en rik naar huis gaan, 
heeft rik zijn bril op. 
en kijk, de zon schijnt ook nog... 
dat komt niet door riks bril. 
of wel soms? 
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