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Een muts voor Mini

Lieke zit op de bank. In haar armen heeft ze 

haar poes Mini. Ze kijken samen door het raam. 

Buiten is alles helemaal wit. Er dwarrelen grote 

sneeuwvlokken naar beneden.

Dan loopt er iemand het tuinpad op. Het is Eva. 

Ze zwaait door het raam naar Lieke.

Snel doet Lieke open. 

Eva springt haast naar binnen. Ze klopt de 

sneeuw van haar jas. 

‘Hoi,’ zegt Eva. ‘Ik heb een cadeautje voor Mini.’ 

Ze haalt iets uit haar jaszak.

‘Wat is dat?’ vraagt Lieke verbaasd. ‘Een sok?’

‘Het is een muts voor Mini,’ legt Eva uit. ‘Die heb 

ik samen met mijn oma gebreid. Er zitten gaatjes 

in voor Mini’s oortjes. Ik hoop dat hij past.’

Lieke begint te lachen. ‘Laten we het meteen pro-

beren!’

Lieke tilt de poes van de bank. ‘Ik hou Mini vast. 

Zet jij de muts maar op.’
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‘Ik hoop dat Mini het leuk vindt,’ zegt Eva een 

beetje benauwd. ‘Als hij maar niet gaat krabben...’

Maar Mini krabt helemaal niet. Hij mauwt vrolijk 

als Eva de muts bij hem opzet. Het ziet er grappig 

uit.

‘Zullen we met Mini naar buiten gaan?’ stelt 

Lieke voor. ‘Dan kan hij zijn nieuwe muts uitpro-

beren.’

Even later staan Lieke en Eva samen in de tuin. 

Het sneeuwt nog steeds flink.

Mini zit in de deuropening. Hij durft niet naar 

buiten.

‘Kom maar,’ zegt Lieke tegen Mini. 

Maar Mini blijft bang in de deuropening zitten. 

Dan tilt Lieke hem voorzichtig op en zet ze hem 

in de zachte sneeuw.

‘Miauw!’ Mini springt geschrokken omhoog. Is 

dat even koud!

Maar het went al snel. Mini zet voorzichtig een 

stap naar voren, en dan nog een… En niet lang 

daarna huppelt hij vrolijk door de tuin. Hij duwt 

zijn neus in de sneeuw en springt op en neer.

Na een tijdje krijgen Eva en Lieke het toch wel 

koud.

‘Zullen we weer naar binnen gaan?’ vraagt Eva 

bibberend.
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Lieke knikt. ‘Goed idee. Ik bevries zowat.’

Lieke wil Mini oppakken, maar hij springt weg.

‘Mini!’ roept Lieke. ‘Kom hier.’ Ze loopt achter 

hem aan.

Maar Mini springt met gekke sprongen door de 

sneeuw. Hij vindt het zo leuk buiten!

‘Ik help wel,’ zegt Eva. Ze loopt met grote passen 

op Mini af, maar dan glijdt ze uit. ‘Help!’ 

Eva valt languit in de diepe sneeuw. Daar ligt ze 

dan, plat op haar rug. Haar muts ligt een meter 

verderop.

Lieke proest het uit. Ze moet zo hard lachen dat 

ze bijna in haar broek plast. Ze kan zelfs niet 

meer praten.

Eva krabbelt geschrokken overeind. Haar kleren 

en haar haar zitten vol sneeuw.

‘K-k-koud,’ bibbert ze. Maar dan moet ze toch ook 

wel lachen. ‘Dat heb ik weer.’
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Lieke trekt Eva lachend overeind.

‘Kom,’ zegt ze. ‘We gaan naar binnen. Mini moet 

straks zelf maar komen. Het kattenluikje is 

open.’

Even later zitten Lieke en Eva samen op de bank.

Lieke heeft een dekentje gepakt. Dat is lekker 

warm.

‘Ben jij eigenlijk verliefd?’ vraagt Eva plotseling 

aan Lieke.

‘Hoezo?’ vraagt Lieke verbaasd.

‘Ik lees een boek over verliefd zijn,’ legt Eva uit. 

‘Daarom dacht ik eraan. En, ben jij op iemand?’

Lieke haalt haar schouders op.

Eva kijkt Lieke nieuwsgierig aan. ‘Je kunt het te-

gen mij wel zeggen, hoor. Ik vertel het heus niet 

verder.’

Maar Lieke zegt niets.

‘Miauw.’ Mini stapt de woonkamer binnen. Zijn 

vacht zit vol met sneeuw. 

‘Kijk nou,’ zegt Eva. ‘Mini is net een sneeuw-

poes.’ Nu let ze niet meer op Lieke. Dat komt 

goed uit! Want stiekem is Lieke best een beetje 

verliefd. Maar dat is geheim.

Het begon een tijdje geleden. Toen speelde Lieke 

vaak met Sam. Ze hielpen steeds in de bloemen-
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winkel van Sams moeder. En ze werkten samen 

op de kinderboerderij. Dat was heel gezellig.

En toen Lieke haar arm had gebroken, maakte 

Sam een mooie tekening voor haar. Die hangt nu 

boven haar bed.

Eerst waren Sam en Lieke gewoon vrienden. 

Maar nu is Lieke echt verliefd! Ze voelt het als ze 

Sam aankijkt. Dan krijgt ze kriebels in haar buik.

‘Wat zit jij te dromen?’ roept Eva uit. ‘Je hoort me 

niet eens!’

Lieke wordt een beetje rood. ‘Sorry! Wat zei je 

dan?’

‘Ik zei dat ik een sjaal voor je ga breien. Welke 

kleur vind je mooi?’

‘O, wat lief!’ roept Lieke verrast. ‘Ik hou van rood 

en roze.’

Eva knikt. ‘Dat dacht ik al. Maar het duurt nog 

wel even, hoor. Want een sjaal is best veel werk!’
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Dubbel leuk nieuws

Vandaag heeft meester Gerrit leuk nieuws voor 

de klas.

‘Het ijs op de sloot is eindelijk dik genoeg. En 

daarom gaan we woensdag schaatsen,’ zegt hij. 

‘Samen met de klas van juf Laura.’

Alle kinderen beginnen te juichen. 

‘Yes!’ roept Jolien. ‘Daar ben ik echt supergoed 

in.’

‘Ik ook!’ Bart springt overeind. ‘Want ik ben 

schaatskampioen!’

‘Echt niet,’ zegt Jolien streng. ‘Jij overdrijft weer 

eens.’

Lieke steekt haar duim op naar Eva. Ze heeft er 

nu al zin in. 

Maar Sam kijkt niet zo blij.

‘Hou je niet van schaatsen?’ vraagt Lieke aan 

Sam.

Sam schudt zijn hoofd. ‘Ik kan er niks van.’

‘Dat geeft toch niet,’ zegt Lieke. ‘Ik help je wel.’


