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Het grote voorleesboek





Een buur voor  
Vos en Haas





Dit is het hol van Vos en Haas.
En dit is de boom naast het hol van 

 Vos en Haas. Er staat een bord bij. 
Op dat bord staat: TE HUUR.

Het bord staat er al heel lang. 
     Hoe lang?

Niemand weet het. 
        Zelfs Haas niet.

En Haas weet zoveel!



Het is nacht. Vos slaapt en Haas slaapt. 
Het is stil in het bos.

 

    
‘Oehoe! Oehoe!’

   klinkt het plots.

Vos springt zijn bed uit.
‘Haas! Haas! Sta op! Een spook in het bos!’ gilt hij.

 

 
‘Oehoe! Oehoe!’ hoort Haas ook. 

            Wat eng!



Vos springt zijn bed uit.
‘Haas! Haas! Sta op! Een spook in het bos!’ gilt hij.

 

 
‘Oehoe! Oehoe!’ hoort Haas ook. 

            Wat eng!



Wat raar! Er brandt licht in de boom!
    En het bord in de tuin is weg!

‘Oehoe! Oehoe!’ Is dat het spook? 
   Of is het geen spook? Is het een boef? 
 Nam de boef het bord? ‘Oehoe! Oehoe!’



Daar staat de boef!   Maar het is geen boef. 
  En het is ook geen spook. Het is een uil!

De uil kijkt een poos naar Vos en Haas. 
  ‘Dag’, zegt hij dan. ‘Mijn naam is Uil.
 Ik ben de nieuwe buur.’



 Het is vol in het huis van Uil. Overal staan dozen.
Op de ene doos staat ‘GROOT’. Op de andere doos staat ‘klein’.
    Er is een doos met ‘rommel’. 
 En er is een doos met ‘breekbaar’.



‘Kunnen we een handje helpen?’ vraagt Haas. 
       Uil knikt en zucht.
   ‘Ik heb te veel spullen’, klaagt hij.
 ‘Neem maar wat mee. Zoek uit wat je wilt.’ Dat is leuk!



www.lannoo.com 
www.vosenhaas.com 
www.de-leukste-kinderboeken.com

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig  
een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en  
met interessante, exclusieve aanbiedingen.
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