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tik, tak en bam!

daar is piet.
en daar is ook riet.
piet is een kok.
en riet is dat ook.
piet kookt met riet.
en riet kookt met piet.
piet is haar maat.
dat is dus top.
maar …

tik, tik, laa laa laa
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wat is dat?
‘hoor je dat ook?’ zegt riet
‘mmm,’ zegt piet.
‘ik hoor het ook.’
tik, tik, tik.
tak, tak, tak.
bam, bam, bam.
bom, bom, bom.
‘tik je met een mes?’ zegt riet.
‘nee,’ zegt piet.
‘ik tik niet 
met een mes.
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en jij, riet?
zet je net een kop neer?
met een bam?’
‘nee!’ zegt riet.
‘ik niet.
ik ben niet gek!’
piet zegt:
‘dat is waar.
maar ...
wat is het dan?’
riet loopt naar de muur.
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ze legt haar oor op de muur.
piet doet het ook.
‘dat is het!’ zegt piet.
‘ik hoor tik, bam en bom.
het komt door de muur.
het is de buur!’ 
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de buur tikt en bamt

riet loopt weg van de muur.
‘ik hoor het hier.
ik hoor het daar.’
riet zegt het boos.
‘de buur tikt en bamt.
en takt en bomt.
heel vaak.
tel maar.’
dan telt piet. 
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‘de buur tikt wel heel vaak.
dat is me wat ...
ken je de buur?
ik ken hem niet.’
‘nee,’ zegt riet.
‘de buur is er net.’
riet loopt naar het raam.
‘ik zie een kar! 

die kar ken ik niet.’
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en dan zien ze ook de buur.
het is een man.
de man loopt heen en weer. 
dan weer naar de kar.
dan weer naar het huis.
er zit veel in de kar.
de buur pakt het,
een voor een.
en hij neemt het mee.
‘oo!’ zegt riet.
‘nee!’ zegt piet.
‘het is niet waar!’
‘het is wel waar!’ 
zegt riet.
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

zelf lezen
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Dit AVI groeiboek gaat over de bijzondere avonturen 
van de koks Piet en Riet. Ze krijgen een nieuwe  
buurman die luidruchtig verbouwt. Dan blijkt dat  
hij ook een restaurant begint. Voor Riet ontploft,  
vertrekt Piet met haar naar de bergen. 

Een lekker dik boek speciaal voor beginnende lezers 
die graag doorlezen. Het begint op AVI start en bouwt 
op naar AVI M4.

Het gaat mis bij Piet en Riet.
Er komt een buur ...
Hij tikt en hij ramt.
En hij is nog kok ook!
Riet weet niet wat ze moet doen.
Maar Piet weet het wel.
Ze gaan heel ver weg.
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