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Naar het bos
Lisa gaat naar een huisje in het bos. Met opa
en oma, en haar broertje Maarten.
Mama zet alvast wat spullen bij de auto.
‘Waf, waf!’ Katootje rent mee naar buiten
en springt in het bakje van Maartens
driewieler.
Lisa ziet het door het raam. ‘Haha, zie je
dat?’ zegt ze tegen opa. ‘Jullie hond heeft zin
om weg te gaan!’
‘Ik ook,’ zegt opa, terwijl hij Lisa’s koffertje
pakt. ‘Heb je alles?’
Lisa denkt na. Ze heeft kleren bij zich.
En een voorleesboek, en…
‘Nee, wacht. Langoor moet nog mee.’
Ze pakt de zachte knuffel, die ze pas kreeg.
‘Maar je hebt toch al twee knuffels bij je?’
Opa wijst naar Beer en Wolletje. Die zitten
klaar op de bank.
‘Ja, dat zijn mijn állerliefste knuffels,’
legt Lisa uit. ‘Daarna komt
Langoor. En weet je wat
handig is? Dan ligt er
elke nacht een andere
knuffel naast me.
Maarten en ik blijven
toch drie nachtjes?’
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‘Klopt,’ zegt opa. ‘Maandag moet je weer
naar school. Daarom komt papa jullie
zondag halen.’
‘Yes! En dan komt Jimmy mee!’ roept
Lisa blij.
‘Jimmy? Wie is dat nou weer?’ zegt opa
plagend.
‘Dat weet je best!’ lacht Lisa. ‘Hij is mijn
beste vriend!’
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Lisa legt haar knuffels in de auto.
Daarna geeft ze mama een kus.
En nog een allerlaatste kus.
Papa is al naar zijn werk. Lisa heeft
hem vanmorgen gedag gezegd.
‘Zullen we gaan?’ stelt opa voor.
Hij zet Katootje achter in
de auto.
Oma tilt Maarten in het
autostoeltje. ‘Lisa, kom
je ook?’ zegt ze.
Maar Lisa ziet opeens
iemand aankomen in
de verte. Is dat echt…?
‘Even wachten!’ roept ze.
‘Ben je nog wat
vergeten?’ vraagt mama.
‘Nee, maar Jimmy
komt eraan.’
Een paar tellen later staat
haar vriendje naast haar.
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‘Ik heb nog wat gemaakt,’ zegt hij. ‘Voor jou.
Om op te hangen in het huisje.’ Hij geeft
Lisa een tekening.
‘Dat ben ik. En dat ben jij,’ legt Jimmy uit.
‘Echt mooi! Ik hang de tekening bij mijn
bed,’ belooft Lisa. ‘En ik ga er elke avond
naar kijken.’
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Ze stapt in de auto. ‘Tot zondag!’ zegt ze
dan. ‘Vroeg komen, hoor, Jimmy! Dan
kunnen we spelen in het bos.’
‘Of wandelen met Katootje,’ zegt Jimmy.
‘Ik ga haar kunstjes leren met een bal.’
‘Ja, dat is leuk,’ zegt Lisa.
Ze zwaait. En even later rijden ze weg.
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Een uurtje later zijn ze er.
Opa haalt de spullen uit de auto. En oma
loopt alvast met Lisa en Maarten naar een
huisje tussen de bomen.
‘Kijk, hier is het.’ Oma maakt de voordeur
open en ze gaan naar de woonkamer.
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Lisa loopt naar het raam. ‘Echt leuk! We zijn
midden in het bos,’ zegt ze. ‘Zie je die berg
bladeren in de tuin?’
‘Het is bijna herfst,’ zegt oma. ‘Ik denk dat je
ook al kastanjes en eikeltjes kunt vinden.’
Ze schuift de glazen deur open en Lisa holt
naar buiten. Het is heerlijk weer.
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