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Oude oma

‘Dag oma,’ zegt Sofie.

‘Dag Lotte,’ zegt oma.

‘Nee, oma, ik ben Sofie!’

‘Dag Sofie,’ zegt oma.

Sofie kijkt naar oma. Oma is al heel oud. Ze kan niet meer goed lopen. En ze 

vergeet vaak iets. Maar dat geeft niet. Sofie vindt oma erg lief. Eigenlijk is ze de 

oma van mama. Daarom noemt Sofie haar vaak: oude oma.

Het is altijd heel gezellig bij oude oma. Ze woont op een kleine kamer.

Sofie zit op haar bed. Dat staat in de kamer.
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Nieuwe schoenen

Sofie is blij. Ze krijgt nieuwe schoenen. 

Voor de winter. Ze huppelt naar buiten. 

Mama zet Lotte voorop de fiets. Sofie mag achterop.

Sofie kijkt naar haar schoenen. 

‘Deze schoenen zijn niet mooi meer.’ 

‘Dat valt toch wel mee?’ zegt mama.

‘Nee, ze zijn echt heel gek!’ vindt Sofie.

‘En je vond ze altijd zo leuk.’

‘Helemaal niet,’ zegt Sofie. ‘Ik ben blij dat ik andere krijg.’

‘Ik krijg nieuwe schoenen,’ zegt Sofie tegen de mevrouw 

in de winkel.

De mevrouw meet hoe groot haar voeten zijn.

 ‘Hier kun je uit kiezen,’ zegt ze dan.

 Sofie kijkt. Wat zijn er veel! 

 Op eens ziet ze mooie rode schoenen staan.

‘Mijn juf heeft zulke schoenen. Die wil ik ook!’ roept ze.
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Mama vindt ze ook mooi. 

‘Maar ze moeten wel goed passen,’ zegt ze.

Sofie trekt ze aan.

‘Ze passen goed,’ zegt ze snel.

‘Laat de mevrouw toch maar even kijken.’

‘Ze zitten prima,’ zegt de mevrouw tegen mama.

Sofie glimlacht lief naar haar.

Mama betaalt de schoenen. Sofie en Lotte krijgen 

een snoepje. Dan fietsen ze naar huis.

Thuis trekt Sofie haar nieuwe schoenen aan 

en gaat op de bank zitten.

‘Ze zijn mooi, hè mam?’ zegt Sofie. 

Mama knikt. ‘Heb je je andere schoenen netjes onder 

de kapstok gezet?’ 

‘Nee, die liggen in de prullenbak,’ zegt Sofie. ‘Die trek ik nooit meer aan!’

Mama haalt de schoenen uit de prullenbak en zet ze 

onder de kapstok.

‘Ik trek ze echt niet meer aan hoor!’ roept Sofie nog een keer. 

Maar mama zegt: ‘We gooien deze schoenen niet weg. Als 

je buiten gaat spelen, kun je ze nog prima aan.’

‘Dan speel ik nooit meer buiten,’ zegt Sofie.

En ze kijkt tevreden naar haar mooie, nieuwe schoenen.
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Buiten spelen

De deur gaat open. Daar is Bram.

‘Kom je buiten spelen?’ vraagt hij. Bijna wil Sofie ‘ja’ zeggen.

Maar dan kijkt ze naar haar schoenen.

‘Ik heb nieuwe schoenen,’ zegt Sofie trots. 

‘Leuk,’ zegt Bram.

‘Maar ik mag er niet mee buiten spelen,’ zegt Sofie. 

‘Ga je mee boven spelen?’ 

Bram schudt zijn hoofd. Hij loopt al naar de deur.

‘Anders trek je je oude schoenen aan,’ zegt hij.

Dat wil Sofie niet. 

‘We kunnen wel wandelen,’ zegt Sofie. 

‘Spelen mag niet, maar wandelen vast wel.’

Daar gaan ze. Samen wandelen ze de straat uit.

‘Is rennen ook wandelen?’ vraagt Bram.

‘Een beetje wel,’ zegt Sofie. ‘Wie het eerst bij de speeltuin is.’

Bram rent meteen weg. Sofie gaat niet hard. Haar voeten doen pijn.
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‘Ik heb gewonnen!’ schreeuwt Bram blij.

Hij springt in de zandbak en maakt een grote taart.

Verdrietig zit Sofie op het bankje.

Ze kan veel harder rennen dan Bram. 

En ze wil ook graag een grote taart maken.

Sofie loopt naar huis. 

Ze trekt haar nieuwe schoenen uit.

Onder de kapstok staan haar oude schoenen. 

Daar kan ze hard mee rennen. 

Daar mag ze wel mee in de zandbak. 

Oude schoenen zijn heel handig.

Sofie trekt ze aan. Dan rent ze naar de speeltuin.

Wat gaat ze hard! Het lijkt of ze vliegt.

Ten Brinke De Weerd binnenwerk 2e druk.indd   9 15-12-09   12:01

11



Broodje schoen 
met vetersoep

‘Mam, mag Bram straks bij ons eten?’ vraagt Sofie.

‘Ja hoor. Ga het maar even aan Brams moeder vragen.’

Juichend komen Sofie en Bram even later weer binnen.

‘Het mag!’ zegt Sofie. ‘En Bram wil graag patat.’

‘Dat doen we niet,’ zegt mama. ‘Jullie mogen wel iets anders 

kiezen. Maar doe eerst je jas en je schoenen even uit.’

‘Wat wil jij eten?’ vraagt Bram. Sofie trekt haar jas uit.

‘Doe mij maar gebakken jas.’ Bram begint te lachen.

‘Ik wil een sjaal met saus.’ Ze trekken hun schoenen uit.

Dat lukt bijna niet, zo hard moeten ze lachen.

‘Wat een plezier,’ zegt mama. ‘En wat zullen 

we eten?’

‘Ik wil…’ lacht Sofie.

Maar mama verstaat er niets van. Zo hard 

moet Sofie lachen.

‘Ik wil vetersoep,’ roept Sofie.

‘Met een broodje schoen,’ giert Bram.

Dan rollen ze over de grond van het lachen.

Mama geeft het op. ‘Ik kies zelf wel,’ zegt 

ze. En ze loopt naar de keuken.
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Het wordt opeens heel stil in de gang.

‘Mama lust graag witlof,’ zegt Sofie zacht.

‘Lust jij witlof?’ vraagt Bram benauwd. 

‘Nee,’ zegt Sofie.

‘Zullen we bij ons gaan eten? Wij eten nooit witlof.’ 

‘Dat is goed,’ zegt Sofie.

Ze trekken hun jassen weer aan. Ze trekken hun schoenen weer aan. Dan lopen 

ze naar de deur.

Het ruikt lekker in de keuken. Heel erg lekker. Het ruikt niet naar witlof.

‘Pannenkoeken!’ schreeuwt Sofie opeens.

‘Mam, eten we pannenkoeken?’

‘Nee,’ zegt mama, ‘dit zijn gebakken sokken in bananensaus.’

Bram en Sofie kijken elkaar verbaasd aan.

En mama moet heel hard lachen.
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Bidden

‘Papa! Daar is papa!’ Sofie en Lotte rennen naar de deur.

‘We eten pannenkoeken,’ zegt Sofie.

‘Bram ook,’ zegt Lotte. Sofie en Lotte krijgen een kus.

‘Ha, Bram,’ zegt papa. ‘Gezellig dat je blijft eten.’

Ze gaan aan tafel zitten.

‘Ik zit hier altijd tussen de meisjes,’ zegt papa. Hij probeert zielig te kijken.  

‘En kletsen dat ze kunnen!’

‘Bram kletst nog meer dan alle meisjes uit mijn klas,’ zegt Sofie.

Sofie wil heel graag een pannenkoek. ‘Mag ik bidden?’ vraagt ze.

‘Dat is goed,’ zegt mama. Sofie bidt en dan mag Lotte.

‘Wil jij ook bidden?’ vraagt Sofie aan Bram. Bram schudt zijn hoofd.

‘Bij Bram thuis bidden ze niet,’ zegt Sofie. 

Als papa bidt, kijkt Sofie naar Bram. Hij heeft zijn ogen open.

‘Doe jij je ogen niet dicht?’ vraagt Sofie na het bidden.

‘Nee,’ zegt Bram.
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‘Als ik op mijn fiets bid, doe ik mijn ogen ook niet dicht,’ zegt Sofie.

‘Bid jij op je fiets?’ vraagt Bram verbaasd. Sofie knikt.

‘Doe je je handen dan zo?’ Sofie schudt haar hoofd.

‘Dan bid je ook niet.’

‘Wel waar,’ zegt Sofie. ‘Bidden is praten met God. 

Dat kan ook als je je handen niet vouwt.’

De pannenkoeken zijn heerlijk.

‘Ik hoop dat ik er genoeg heb gebakken,’ zegt mama.

‘Ik kan wel honderd pannenkoeken op,’ zegt Bram.

‘Veel te veel,’ lacht Sofie.

‘Voor meisjes wel, voor jongens niet,’ zegt Bram.

Sofie pakt nog een pannenkoek.

‘Ik kan een pannenkoek in drie tellen opeten,’ zegt ze. 

‘Veel te snel,’ beweert Bram.

‘Voor jongens wel, voor meisjes niet,’ zegt Sofie.

‘Ik kan een pannenkoek op het dak gooien,’ zegt Bram.

‘Veel te hoog,’ zegt Sofie.

‘Voor meisjes wel, voor jongens niet,’ lacht Bram.

Na het eten mogen Sofie en Bram nog even in de tuin spelen.

Sofie rijdt een rondje op haar fiets en Bram op de step.

‘Bid je nu ook?’ vraagt Bram.

‘Nee,’ zegt Sofie, ‘nu niet.’

‘Ik ga een keer op mijn fiets bidden,’ zegt Bram, ‘met mijn ogen dicht en mijn 

handen samen.’

‘Veel te gevaarlijk,’ zegt Sofie.

Bram denkt even na. ‘Voor meisjes wel, voor jongens niet.’

Sofie lacht. Dan rijden ze hard een rondje door de tuin.
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