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1. Een hoog hek

Wie komt daar uit school? 

Met zijn handen in zijn zak

en met een pet op zijn zwarte haar?

Dat is Steef.

Naast hem loopt Suus.

Suus is de buuf van Steef.

De buuf op school en de buuf thuis.

Ze zit naast hem in de klas.

Suus is ook thuis de buuf.

Want ze woont naast Steef. 

Toen Steef klein was,

kon hij nog geen buurvrouw zeggen.

Hij zei toen buuf.

En dat doet hij nog steeds.

Tegen de buurvrouw,

maar soms ook tegen Suus.

Blijf je op het plein? vraagt Suus.

Ze laat haar zak met knikkers zien.
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Nee, zegt Steef.

Ik wil naar huis.

Ik heb dorst.

En ik wil voetballen.

Dag Suus! zegt Steef.

Dag Steef, roept Suus,

doei!

De school is dicht bij huis.

Steef hoeft geen straat over te steken.

Daarom mag hij alleen naar huis.

Alleen of met Suus.

Maar Suus blijft nu op het plein.

Steef loopt de straat in.

De Boslaan. 

Hier woont hij.

Steef woont op nummer tien.

Suus woont op nummer twaalf.

Opeens staat Steef stil.

Wat is dat?

Voor zijn huis staat een auto.

Geen gewone auto.
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Het is een heel grote auto. 

Op de auto draait een ton.

Een ton met strepen. 

Rood en wit.

Best mooi, vindt Steef.

Er zijn drie mannen bij de auto.

Eén man zit achter het stuur.

Eén man staat achter de ton.

En één man heeft een kruiwagen. 

Hij komt van het veld.

Steef blijft op de stoep staan.

Wat doen die mannen daar?

De man met de kruiwagen zwaait.

Steef zwaait ook.

Maar hij is niet blij.

Het veld is geen groen veld meer.

Eerst kwam er een kraan met een blok.

De kraan maakte veel herrie.

Boem boem. 

Boem boem. 
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Steeds viel het blok op een paal.

De paal ging omlaag.

Met iedere klap een stukje verder.

Nu zitten alle palen in de grond.

De kraan is weg. 

De mannen van de kraan zijn ook weg.

Maar nu staat er weer een auto.

Er zijn weer mannen aan het werk.

En het ergste is …

Er staat een hek om het veld. 

Een heel hoog hek van ijzer.
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