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Dit is Uil.
En dit is de boom van Uil.
De boom staat bij het hol van Vos en Haas.
Uil is dus de buur van Vos en Haas.
Dat is �jn.
Fijn voor Uil.

DE BUUR VAN 
VOS EN HAAS
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Maar ook �jn voor Vos en Haas.
Want als Vos en Haas weg zijn:
een dag naar zee
of een week op reis…
dan past Uil op het hol.
Hij haalt de post op.
Hij maait het gras.
Hij veegt het pad.
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En als Uil eens weg is,
naar Piep in de stad
of naar hier of naar daar…
dan doen Vos en Haas 
dat ook voor hem.
Zo hoort dat als je een buur bent.



EEN SAAI HEK

Uil zit in zijn boom.
Het is heel laat voor een uil.
De zon is zelfs al op!
Tijd voor het bed.
Maar Uil is niet moe.
Hij kijkt door het raam.
Hij ziet het hol van Vos en Haas.
Dat vindt hij leuk.
Het is een mooi hol.
Het heeft een dak van stro.
Er is een tuin.
En om de tuin staat een hek.
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Het hek is van hout.
Er zit geen verf op.
Het hol is mooi.
De tuin is mooi.
Maar het hek?
Dat ziet er saai uit!
Zo saai!



Uil kijkt naar het hek.
Moet daar niet wat kleur op?
Zou dat niet mooi zijn?
Vast wel!
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Uil gaat gauw aan het werk.
Hij pakt een pot met verf.
De verf is rood.
Mooi rood voor een mooi hek.
Maar er is ook een pot met geel.
En een pot met blauw.

Uil zet de pot met rood weer neer.
En hij kiest voor de pot met geel.
Of nee, toch niet. Hij wil blauw!
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Nee, rood! Nee, geel!
Maar blauw is net zo mooi 
als geel.

En geel net zo mooi als rood!
‘Ik kies niet’, zegt Uil dan.
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HET HEK KRIJGT KLEUR

Kijk eens. Uil schiet goed op.
Hij doopt de kwast in de verf.
De verf smeert hij op het hek.
Eerst het rood.
Dan het blauw.
Dan geel en nog eens blauw.
Wat gek! Het blauw wordt groen!
Dat is leuk!
Uil doet wat rood bij het geel.
Het wordt oranje!
Als dat niet mooi is!






