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Hoofdstuk 1

Een goed idee

De familie Baks zit aan tafel. Joop, Marijke en hun 
kinderen Tanja, Bart en Rik zijn aan het eten. Joop 
zegt: “Zullen we een buurtfeest organiseren?” 

“Een buurtfeest?” Tanja, Bart en Rik kijken hun 
vader aan.

“Ja,” zegt Joop. “Een feestje in de Molenstraat. Dat 
is toch leuk?”

De kinderen knikken. “Ja!” roept Bart. “Met een 
barbecue!” 

Joop knikt. “Natuurlijk. Ook met een barbecue.”

De jongens juichen. 

Tanja zegt: “En met muziek!” 

Joop en Marijke knikken. Marijke zegt: “Muziek is 
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altijd leuk bij een feest.” 

Nu praat de familie Baks door elkaar. Ze hebben 
allemaal plannen voor het buurtfeest. Marijke 
lacht. “Gaan we alle buren van de Molenstraat 
uitnodigen?” 

“Ja, zegt Bart enthousiast. “Opa en oma Tan met 
Tim!” 

“En Alice en Petra met Tine,” zegt Tanja 
enthousiast.

“En Lies natuurlijk!” zegt Marijke enthousiast.

“En Achmed!” roept Joop enthousiast.

 “En ... O ja. Meneer Vermeer,” zegt Rik. Hij zegt het 
niet enthousiast. 

Meneer Vermeer is een oude meneer. Hij woont ook 
in de Molenstraat. Maar hij is niet zo aardig. Meneer 
Vermeer is een mopperkont. Hij moppert altijd 
tegen de kinderen. Hij moppert als de bal in zijn 
tuin komt. Of als ze door de straat rennen. En als ze 
iets harder roepen naar elkaar. Als meneer Vermeer 
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buiten is, dan moppert hij altijd. 

“Ik denk dat meneer Vermeer geen buurtfeest wil,” 
zegt Rik. “Hij zal het wel stom vinden.”

“Hij vindt alles stom!” roept Bart. “Hij is een 
mopperkont.” 

“Dat is niet aardig om te zeggen, Bart,” zegt Joop. 
“Meneer Vermeer is oud en eenzaam. Hij heeft 
niemand, alleen zijn kat.”

“Ja, en zelfs die doet altijd boos,” zegt Rik. 

Marijke en Joop schieten in de lach. Joop vraagt: 
“Waarom vind je dat?” 

Rik zegt: “De kat van meneer Vermeer kijkt altijd 
boos. Dat zie ik als ik langs het raam kom. En als de 
kat buiten is, dan rent ze altijd weg.”

“Ja,” zegt Bart. “We kunnen haar nooit aaien.”

“Ik zie haar ook af en toe buiten,” zegt Tanja. “Maar 
ik kan haar ook nooit aaien. Ze rent meteen weg.”

“Niemand kan haar aaien.”
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“Waarschijnlijk is ze bang.”

Iedereen praat weer door elkaar.
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Hoofdstuk 2

Plannen maken

Joop en Marijke staan op van hun stoel. “Zijn jullie 
klaar met eten?” vraagt Joop.  Ze zijn allemaal klaar. 
“Dan gaan we opruimen en kunnen we plannen 
maken.”

De jongens beginnen meteen met opruimen. 
Marijke zegt: “We moeten vaker een feest 
organiseren. Dan willen jullie wel opruimen!”

Joop lacht. Hij pakt wat papier en voor iedereen 
een pen en legt ze op de tafel. “Zo, dan gaan we nu 
plannen maken.” Hij geeft de iedereen een papier 
en een pen. “We gaan eerst bedenken wat we willen 
doen met het buurtfeest.”

Bart en Rik beginnen al te roepen. Marijke zegt: 
“Wacht even. Ik denk dat we de plannen moeten 
opschrijven.” 
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Joop knikt. “Ja, zo is het,” zegt hij. “Je schrijft 
op wat je leuk vindt. Eten? Muziek? Of een spel 
misschien? Je mag van alles bedenken.”

“Ja!” roepen Bart en Rik. Ze gaan meteen aan het 
werk. Nu is het stil in huis bij de familie Baks. 
Allemaal zijn ze plannen aan het bedenken en aan 
het opschrijven. 

Tanja kijkt op. Ze zegt: “Ik ben klaar.” 

De jongens zijn ook klaar. Bart legt zijn pen op tafel. 
Rik heeft de achterkant van zijn pen in zijn mond. 
Marijke krabbelt met haar pen nog snel iets op het 
papier.

“Goed” zegt Joop. “Tanja, wat heb jij bedacht?” 
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Hoofdstuk 3

De uitnodiging

Joop, Marijke en de kinderen hebben allemaal hun 
plannen opgeschreven. Nu mag iedereen zeggen wat 
ze hebben bedacht. Tanja zegt: “Ik wil wel muziek 
draaien. En ik wil ook op mijn gitaar spelen.” 

Marijke zegt: “Wat een goed idee, Tanja. Misschien 
wil er wel iemand uit de straat meedoen.”

“Ja!” roept Tanja. “Ik kan Lies vragen of ze wil 
zingen.”

Joop vraagt verbaasd: “Kan Lies zingen?” 

Tanja zegt: “Ja, Lies kan heel mooi zingen. Ze heeft 
gezongen bij de opening van de winkel. Toen was ze 
heel goed.”

Nu mogen de jongens zeggen wat ze hebben 
bedacht. “We willen een tent. En een barbecue. En 



15

een voetbalwedstrijdje!”

Tanja moppert: “Een voetbalwedstrijdje? Dat is toch 
niks voor een feestje.”

“Nou,” zegt Joop. “Niet iedereen hoeft mee te doen. 
Maar ik denk dat Tim het ook wel leuk vindt.”

Bart roept: “En Alice!”

Marijke zegt met een glimlach: “Ja, Alice vindt 
voetballen ook leuk.”

Rik roept: “En Achmed ook!” Hij kijkt naar Tanja. 
Er zijn er veel die willen voetballen.

“Oké,” zegt Tanja. Ze snapt het nu. “Maar ik doe 
niet mee.”

“Dat hoeft ook niet. Misschien wil je wel de score 
opschrijven?” Joop kijkt haar aan. 

Tanja kijkt nu weer blij. “Ja, dat lukt wel, denk ik.”

Joop zegt: “Nou, dan gaan we een voetbalwedstrijdje 
organiseren.” 

De jongens juichen weer. 




