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Hoofdstuk 1

Louis de fietsenmaker

Louis zet een kop gemberthee op de tafel, voor 
zijn buurvrouw Janna, en gaat op de stoel naast 
haar zitten. Het is een mooie zondag. Ze zitten in de 
tuin van Louis.

“Lekker, dank je,” zegt Janna in het Frans. “Hoe 
gaat het nu met je werk? Wat zijn je plannen?”

Louis wijst naar de schuur achter in de tuin. Er 
staan fietsen buiten bij de schuur. Door de open 
deur kun je zien dat er in de schuur ook een paar 
fietsen staan.

“Je weet dat ik het steeds heel druk heb met de 
fietsen hier,” zegt Louis, ook in het Frans. “Ik werk 
nu nog twee dagen als zzp’er bij mijn baas, maar in 
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oktober wordt dat één dag. En als het goed gaat, doe 
ik het in het nieuwe jaar helemaal zelf. Dan ben ik 
echt eigen baas. ‘Louis de fietsenmaker’. Wat een 
vrijheid!” Louis lacht.

Muis, de hond van Janna, piept. Hij zwaait met 
zijn staart. 

De deur van de poort achter de schutting gaat 
open. “Hoi!” klinkt een stem uit de tuin van Janna.

“Fleur!” zegt Janna. “Wat een verrassing!” Ze 
spreekt nu Nederlands.

“Hoi mama. Hoi Louis.” Fleur kijkt over de 
schutting. “Ik dacht al: ik hoor mama en Louis 
praten. In het Frans.”

Louis lacht. “Wil je ook Frans spreken?” vraagt hij 
in het Frans.

Fleur schudt haar hoofd. “Oefenen jullie maar een 
andere keer. Mijn Spaans is beter dan mijn Frans. 
Maar ik heb wel zin in thee, Louis.”

“Gezellig! Ik heb gemberthee. Kom je achterom?” 
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Blij stapt Louis naar binnen. In de keuken staat 
een thermoskan met gemberthee. Al gauw komt hij 
weer naar buiten, met de thermoskan en een kop. 

“Ga jij maar op mijn stoel zitten,” zegt Louis 
tegen Fleur, die door de poort zijn tuin in komt. “Ik 
heb maar twee stoelen voor buiten, maar ik pak de 
kruk uit mijn werkplaats wel voor mij.” Hij zet een 
kop thee voor haar op de tafel.

“Lekker, gemberthee. Dank je Louis,” zegt Fleur. 
Ze aait Muis over zijn kop. “Ah, daar is Kat ook,” 
zegt ze als het grijs-gestreepte poesje van Louis  
ziet. Het poesje springt op Fleurs schoot en geeft 
kopjes tegen haar arm.

“Louis was aan het vertellen over zijn plannen,” 
zegt Janna tegen Fleur, als Louis bij hen is gaan 
zitten.

Nieuwsgierig kijkt Fleur naar Louis. “Plannen? Je 
gaat toch niet weg?”

“Nee! Natuurlijk ga ik niet weg. Ik word eigen 
baas,” zegt hij.
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“Je bent toch al eigen baas?” Fleur wijst naar de 
fietsen bij de schuur.

Louis knikt. “Ja, maar ik werk ook nog twee 
dagen in de week als zzp’er voor een andere 
baas. Dan werk ik in de werkplaats van de grote 
fietsenwinkel in de stad. In oktober wordt dat één 
dag. En dan…” Hij lacht. “Dan ben ik in het nieuwe 
jaar helemaal eigen baas, hoop ik. Elke dag van de 
week. Hier achter mijn huis. Het is hard werken, 
maar ik vind de vrijheid fijn.”

Fleur knikt. “Dat is al gauw, in oktober,” zegt ze. 
“Louis de fietsenmaker! Zo heet jouw website toch 
ook: Louis de fietsenmaker? Heb je die gezien, mama? 
Het is echt een mooie website.”

Janna knikt. “Ja, dat heeft hij goed gedaan, hoe 
heet hij…? Een buurman van ons heeft de website 
gemaakt. Hoe heet hij nou, Louis?”

“Tom,” zegt Louis. “Tom Groen. Zo heet hij.”

“Woont hij ook in de Rozenstraat?” Fleur kijkt 
weer heel nieuwsgierig.
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Louis schudt zijn hoofd. “Wel in de Bloemen-
buurt: in de Vioolstraat, hier om de hoek. Hij kwam 
hier een keer met een kapotte fiets. Die heb ik voor 
hem gemaakt. Hij zei toen dat hij websites maakt.” 

Louis is even stil. Hij kijkt blij. “Tom is aardig. En 
het is handig dat hij in de buurt woont. Hij komt 
soms met me praten over de website. Ik ben ook bij 
hem thuis geweest. Bij hem en zijn vrouw. Die heet 
Sofie.”

Fleur aait Kat over haar kopje. “Goed van je, dat 
je helemaal eigen baas wil worden. Een website is 
belangrijk, dan kunnen nieuwe klanten jou vinden. 
En verder?” Ze kijkt naar Louis. “Nou ja, je moet 
natuurlijk al veel zelf doen, je bent al een hele tijd 
zzp’er. Maar heb je alles goed geregeld? Met de 
verzekering en zo?”

Louis knikt. “Ja, dat doe ik al een hele tijd zelf,” 
zegt hij. “En alles is goed geregeld.”

Janna kijkt naar de schuur. “Het is nu nog warm,” 
zegt ze. “Maar over een week of drie is het oktober. 
Dan kan het soms al koud zijn. En daarna… Je hebt 
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wel een kachel nodig in de schuur, Louis. Anders 
wordt het daar veel te koud. Heb je dat ook al 
geregeld?”

“Nee, dat niet,” zegt Louis.

“Ik heb nog wel een elektrische kachel voor je.” 
Janna kijkt Fleur aan. “Weet je wel, die kachel die jij 
vroeger op jouw slaapkamer had, in ons oude huis, 
als het erg koud was? Die heb jij toch niet nodig?”

Fleur schudt haar hoofd. “Nee, die heb ik niet 
nodig.” Ze lacht. “Dat is dus geregeld,” zegt ze tegen 
Louis.

‘s Avonds belt Louis met zijn oudere broer Henri – 
zijn “grote broer”, zoals hij altijd zegt. “Janna en ik 
oefenen nu heel vaak Frans,” vertelt hij aan Henri. 
“Voor als we bij jou komen, in Parijs. We spreken 
vaak Frans met elkaar, en we lezen samen boeken 
in het Frans. Zo kan ik ook oefenen met lezen. Het 
is leuk, en het gaat goed.” 

De stem van Louis klinkt trots. “Ik blijf ook 
oefenen met schrijven, in het Nederlands,” gaat hij 
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door. “Janna kijkt dan hoe het gaat. Schrijven kan 
ik ook steeds beter. We helpen elkaar dus.” Hij zegt 
niets over Fleur, want Henri plaagt hem altijd als hij 
over haar praat. En Henri begint toch wel over haar.

“Hoe gaat het met Fleur?” vraagt Henri.

Zie je wel. Louis zucht, maar hij moet ook een 
beetje lachen. “Fleur was vanmiddag bij mij,” vertelt 
hij. “Janna en ik waren Frans aan het oefenen, en 
toen kwam Fleur thee drinken.”

“Ah, gezellig, thee drinken met Fleur!” lacht 
Henri. “En je spreekt nu ook Frans met haar?”

“Fleur spreekt beter Spaans dan Frans,” zegt 
Louis. “Ze is docent Spaans en docent Engels, dus 
ze spreekt goed Spaans en Engels. Maar ze zegt dat 
haar Frans niet goed is.”

“Dan kan jij haar toch beter Frans leren?” Henri 
begint te lachen. “Louis de docent. Is dat niet 
romantisch? Wat ga je doen, kleine broer? Je wil 
toch niet altijd alleen blijven? En je vindt Fleur toch 
leuk?”
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Hoofdstuk 2

Ik vind je leuk

“Louis!” roept Fleur. Ze doet de deur van de poort 
open. “Heb je even tijd?”

Louis staat in de schuur. Hij repareert een fiets. 
Fleur kan hij niet zien, maar hij kent haar stem. 
“Ja!” roept hij blij.

Muis springt de tuin in. 

“Rustig,” zeggen Louis en Fleur tegelijk.

“Ik was met Muis aan het wandelen,” vertelt Fleur. 
“Mama is vandaag niet thuis, ze is naar Amsterdam 
voor haar werk. Je weet wel, voor het boek dat ze 
vertaalt.”

“O ja,” knikt Louis. “Ze zei vorige week dat ze 
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naar Amsterdam zou gaan. Dat is dus vandaag.” 
Natuurlijk weet hij dat Janna boeken vertaalt. Ze 
vertaalt ze uit het Engels. En natuurlijk kan de 
hond niet de hele dag alleen thuis blijven. Met een 
hond moet je wandelen. “Ik kan ook wel met Muis 
wandelen,” zegt hij.

Fleur schudt haar hoofd. “Mama zei dat jij het 
druk hebt. En ik hoef vanmiddag niet te werken, 
dus ik kan wel met Muis wandelen. Dat hebben we 
dus net gedaan.” Ze aait de hond over zijn kop en 
kijkt Louis aan. “En toen dacht ik: even bij Louis 
kijken,” gaat ze door. “Het is nu oktober, hè? Dus je 
werkt nog maar één dag bij de fietsenwinkel in de 
stad? Ik ben nieuwsgierig hoe het gaat. Mag ik even 
in je werkplaats kijken?”

Louis stapt verder de schuur in. “Ja natuurlijk, 
kom binnen.”

“Het is wel een beetje klein,” zegt Fleur als ze in 
de schuur staat. “Als je een fiets repareert, hangt hij 
toch hoog? Zoals deze hier? Hangt er maar één fiets 
tegelijk hoog in jouw werkplaats? Meer kan niet, hè?”
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Wat doe je als je thuiskomt en je buurvrouw 
ziet liggen, boven aan de trap? Eva gaat samen 
met haar vriend Onur op onderzoek uit. Wie 
heeft er een motief en wie is er verdacht? Eva 
en Onur praten met alle mensen in het huis. 
Maar dan vindt Eva een telefoon...
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Een dief op een scooter

Deel 4 van Bij ons in de Molenstraat. Oma Tan 
wordt midden op de dag beroofd, door een dief 
op een scooter. Bart en Rick zien het gebeuren 
en gaan meteen op hun fiets achter de dief aan. 
Maar als ze de dief zien, weten ze niet wat ze 
moeten doen. Het is iemand die ze kennen!
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Een rare reis

Deel 2 van Nieuwe vrienden. Louis gaat met de 
trein op bezoek bij zijn broer in Parijs. Janna gaat 
mee, en ook haar hond Muis en Kat, het katje 
van Louis. Dan ontsnapt Kat uit de trein. Maar 
waarom is Louis toch zo in paniek om een kat?
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