Het huis van… – Oost west, thuis best!
U kunt het prentenboek ook op een meer interactieve manier aanbieden. Klik op de knop, zodat het digitale
prentenboek opent. Onderin ziet u vijf knoppen. Dit zijn de vijf prenten van het verhaal. Met één klik opent de
prent, met een tweede klikt start de animatie. De animatie draait om het vetgedrukte woord in het verhaal. Dit
woord komt door de animatie 'tot leven'.

Makkelijkere tekst
Hoog in de lucht vliegt een beer. Het is de knuffel van Sil. ‘Ik vlieg!’
roept beer. Maar een beer heeft toch geen vleugels? Een beer kan
toch helemaal niet vliegen? Beer vliegt ook niet zelf, hij zit in een
helikopter. Het is de helikopter van Sil. Een speelgoedhelikopter.
Sil heeft de helikopter gekregen van zijn tante Miek. Sil heeft zijn
beer in de helikopter gezet en nu vliegt beer dus. Hij vliegt over de
stad. Wat is er veel te zien. Dat huis met dat puntdak is van Sil. En
daar is het huis van Lis. Het huis van Lis heeft een plat dak.
En kijk, daar is de school. De huizen zien er niet allemaal hetzelfde
uit. Daar ziet beer zelfs een dak met een tuintje erop. Wat is dit
spannend!
Beer kijkt opzij. Hij vliegt nu langs een heel hoog gebouw. De
buitenkant van het gebouw is niet van steen, zoals de andere
huizen. Het lijkt wel of het gebouw van spiegels is gemaakt. Ja, kijk
maar, daar ziet beer zichzelf vliegen. Hij ziet zichzelf zitten in de
helikopter. Dat ziet hij op het gebouw. ‘Daaag’, beer zwaait naar
zichzelf.
Moeilijkere tekst
Hoog in de lucht vliegt een beer. Het is de knuffel van Sil. ‘Ik vlieg!’
roept beer. Maar een beer heeft toch geen vleugels? Een beer kan
toch helemaal niet vliegen? Beer vliegt ook niet zelf, hij zit in een
helikopter. Het is de helikopter van Sil. Sil heeft de helikopter
gekregen van zijn tante Miek. Het is een helikopter die hij vanaf de
grond kan besturen. Sil heeft een apparaatje waarmee hij de
helikopter kan laten vliegen. En hem besturen. Sil heeft zijn beer in
de helikopter gezet en nu is beer dus op reis. Hij vliegt over de stad
en kijkt zijn ogen uit. Wat is er veel te zien. Dat huis met dat
puntdak is van Sil. En daar, met het platte dak, is het huis van Lis.
En kijk, daar is de school. Sommige huizen lijken erg op elkaar en
andere huizen zien er weer heel anders uit. Daar ziet beer zelfs een
dak met een tuintje erop. Wat is dit spannend!
Beer kijkt opzij. Hij vliegt nu langs een heel hoog gebouw. De
buitenkant van het gebouw ziet er heel anders uit dan de huizen die
hij tot nu toe zag. Het lijken wel spiegels. Ja, kijk maar, daar ziet
beer zichzelf vliegen. Hij ziet zichzelf in de helikopter. Dat ziet hij op
het gebouw. ‘Daaag’, beer zwaait naar zichzelf.
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Makkelijkere tekst
Beer kijkt goed rond. Hij ziet steeds minder huizen. Hij ziet steeds
meer bomen en gras. Het wordt steeds groener beneden op de
grond. Kijk, daar staat een boerderij. En er is een wei. In de wei ziet
hij een paar koeien lopen. De koeien eten gras. Hmm, denkt beer, ik
heb ook best trek. Maar ik heb geen trek in gras.
Maar, wat gebeurt er nu? De boerderij komt steeds dichterbij. En de
koeien ook. Beer snapt het. De helikopter gaat naar beneden. En
daarom kan hij de boerderij en de koeien steeds beter zien. Hij vliegt
laag over de boerderij. En hij vliegt naar het bos toe. Eerst vliegt
beer nog boven de bomen, maar dan komt hij nog lager en vliegt hij
tussen de bomen door. Gelukkig gaat het goed. Beer komt met de
helikopter op de grond. De helikopter staat nu op het gras, naast
een pad. ‘Wat is het hier mooi in het bos! En wat is het hier stil’.
Beer kijkt om zich heen. Hij ziet bomen. En hij ziet sporen van een
auto op het pad. Maar hij hoort geen auto. Hij hoort alleen de vogels
fluiten.
Moeilijkere tekst
Beer kijkt goed rond. Hij ziet steeds minder huizen. En steeds meer
groen. Zoveel bomen en gras heeft hij nog nooit in één keer gezien.
Kijk, daar staat een boerderij. En er is een wei. In de wei ziet hij een
paar koeien lopen. De koeien eten gras. Hmm, denkt beer, ik zou
ook wel iets lusten. Maar liever geen gras.
Maar, wat gebeurt er? De boerderij komt steeds dichterbij. En de
koeien ook. Beer snapt het. De helikopter is aan het landen. Hij
vliegt laag over de boerderij, in de richting van het bos. Eerst vliegt
beer nog boven de bomen, maar dan komt hij nog lager en vliegt hij
tussen de bomen door. Gelukkig gaat het goed. Beer landt met de
helikopter op de grond, naast een pad. ‘Wat is het hier mooi met al
die bomen! En wat is het hier stil’. Beer kijkt om zich heen. Hij ziet
bomen. En hij ziet bandensporen op het pad, maar hij hoort geen
auto. Hij hoort alleen de vogels fluiten.
Makkelijkere tekst
Maar dan hoort beer nog een ander geluid. ‘Ritsel ritsel’. Wat is dat?
Wat hoort beer daar? ‘Ritsel ritsel ritsel’. Daar komt iemand aan. Het
is meneer slak. ‘Dag meneer slak’, zegt beer. ‘Dag meneer beer’,
zegt de slak. ‘Waar komt u vandaan? Ik heb u nog nooit eerder
gezien hier in het bos’. Beer vertelt dat hij in de stad woont. In de
stad staat zijn huis. En hij vertelt dat hij naar het bos is gevlogen.
Met de helikopter. Maar de helikopter doet het niet meer. Weet
meneer slak de weg terug, naar het huis van beer? Meneer slak
denkt na. Hij vindt het een moeilijke vraag. ‘Thuis’, zegt meneer
slak, ‘overal waar ik ben, ben ik thuis’. ‘Dus ik weet niet wat je moet
doen als je je huis niet bij je hebt’.
Beer kijkt naar de slak. ‘Wat bedoelt meneer slak toch? Als je je huis
niet bij je hebt? Je kunt je huis toch niet meenemen?’ Meneer slak
wijst naar zijn rug. ‘Kijk eens’, zegt hij, ‘dit is mijn huis. Ik heb mijn
huis altijd op mijn rug. Ik neem mijn huis overal mee naar toe. Dus
overal waar ik ben, ben ik thuis’. ‘O ja’, zegt beer. ‘Het
slakkenhuis. Het slakkenhuis op de rug van meneer slak is zijn
huis. Slakken wonen in het slakkenhuis dat op hun rug staat’. ‘Dat is
erg handig’, zegt beer. ‘Als je huis altijd op je rug staat, dan kun je
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ook niet de weg naar huis kwijtraken!’
Moeilijkere tekst
Maar dan hoort beer nog een ander geluid. ‘Ritsel ritsel’. Wat is dat?
Wat hoort beer daar? Het geritsel wordt harder. Daar komt iemand
aan. Het is meneer slak. ‘Dag meneer slak’, zegt beer. ‘Dag meneer
beer’, zegt de slak. ‘Waar komt u vandaan? Ik heb u nog nooit
eerder gezien hier in het bos’. Beer vertelt dat hij uit de stad komt.
En dat hij met de helikopter naar het bos is gevlogen. Maar de
helikopter doet het niet meer. Weet meneer slak toevallig hoe beer
weer thuis kan komen? Meneer slak denkt hard na. Hij vindt het een
moeilijke vraag. ‘Thuis’, zegt meneer slak, ‘overal waar ik ben, ben
ik thuis’. ‘Dus ik weet niet wat je moet doen als je je huis niet bij je
hebt’.
Beer kijkt naar de slak. ‘Wat bedoelt meneer slak toch? Als je je huis
niet bij je hebt? Je kunt je huis toch niet meenemen in de
helikopter?’ Meneer slak wijst naar zijn rug. ‘Kijk eens’, zegt hij, ‘dit
is mijn huis. Ik heb mijn huis altijd op mijn rug, dus overal waar ik
ben, ben ik thuis’. ‘O ja’, zegt beer. ‘Het slakkenhuis. Het
slakkenhuis op de rug van meneer slak is zijn huis’. ‘Dat is erg
handig’, zegt beer. ‘Als je je huis altijd bij je hebt, dan kun je ook
niet de weg naar huis kwijtraken!’
Makkelijkere tekst
Dan horen beer en meneer slak een geluid. Het geluid is nog ver
weg. Maar het geluid wordt steeds harder. ‘Broem broem brrrroem!’
Meneer slak gaat snel zijn slakkenhuis in, maar beer is nieuwsgierig.
Hij doet een paar stappen naar het pad. En hij kijkt of hij iets ziet. Ja
hoor, hij ziet een auto. Er komt een auto aan rijden. Een auto met
een soort huis erachter. Net als meneer slak, denkt beer, die heeft
ook zijn huis bij zich. Beer zwaait naar de auto.
De auto heeft zijn koplampen aan. Dan kan hij de weg beter zien in
het bos, want het is er best een beetje donker. De lampen schijnen
precies op de helikopter. Daardoor blinken de wieken van de
helikopter. De auto stopt vlak voor de helikopter en beer. Een
meneer met een pet op stapt uit. Hij pakt de helikopter op en kijkt
er naar. Hij ziet een sticker onderop de helikoper. Er staat: ‘voor Sil,
de liefste jongen uit de Schoolstraat, van tante Miek’. De meneer
met de pet denkt na. ‘De Schoolstraat ken ik wel’, zegt hij. ‘Ik zal de
helikopter en deze dappere beer maar eens thuis gaan brengen. Er is
in de Schoolstraat vast iemand die ze allebei erg mist’. Beer en de
helikopter mogen mee in de caravan. Zo heet het huis achter de
auto. Het is een soort huis op wielen, waar je in kunt slapen als je op
vakantie gaat. De meneer met de pet was op vakantie in het bos.
Daar sliep hij in de caravan. Maar nu gaat hij weer naar huis. Maar
eerst gaat hij naar de Schoolstraat.
Moeilijkere tekst
Dan horen beer en meneer slak een geluid in de verte. Het geluid
wordt steeds harder. ‘Broem broem brrrroem!’ Meneer slak kruipt
snel weg in zijn slakkenhuis, maar beer is nieuwsgierig. Hij doet een
paar stappen naar het pad. En hij kijkt in de verte. Ja hoor, daar ziet
hij iets aankomen rijden. Het is een auto. Een auto met een soort
huis erachter. Net als meneer slak, denkt beer. Beer zwaait naar de
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auto.
De auto heeft zijn koplampen aan, want het is best een beetje
donker in het bos. De wieken van de helikopter blinken in het licht
van de lampen. De auto stopt vlak voor de helikopter en beer. Een
meneer met een pet op stapt uit. Hij pakt de helikopter op en bekijkt
hem eens goed. Hij ziet een sticker onderop de helikoper. Er staat:
‘voor Sil, de liefste jongen uit de Schoolstraat, van tante Miek’. De
meneer met de pet denkt na. ‘De Schoolstraat ken ik wel’, zegt hij.
‘Ik zal de helikopter en deze dappere beer maar eens thuis gaan
brengen. Er is in de Schoolstraat vast iemand die ze allebei erg
mist’. Beer en de helikopter mogen mee in de caravan. Dat is het
huis achter de auto. Een soort huis op wielen. De meneer met de pet
heeft gekampeerd in het bos. Hij sliep in de caravan. Maar nu gaat
hij weer naar huis. Maar eerst gaat hij naar de Schoolstraat.
Makkelijkere tekst
Beer zit in de caravan. Hij kijkt door het raampje naar buiten. Ze
rijden het bos uit. En langs de boerderij en de wei met de koeien.
Daar is de stad al. Beer ziet steeds meer huizen en gebouwen. Dan
ziet hij de school van Sil en Lis. Hij kijkt goed naar buiten. ’Hoi hoi,’
zegt beer. Hij is blij omdat hij weer naar huis gaat. Opeens stopt de
auto met de caravan. Beer kijkt. De meneer met de pet loopt naar
iemand toe. Hé, hij loopt naar Lis! Lis wijst naar het huis van Sil. De
meneer rijdt nog een klein stukje verder. Hij stopt voor het huis. Het
huis van Sil. En het huis van beer. De meneer pakt de helikopter en
beer uit de caravan en hij belt aan bij het huis.
Sil doet de deur open …
‘Mijn helikopter!’ roept Sil. ‘En beer!’ Sil juicht. Hij is zo blij dat hij
zijn beer en zijn helikopter weer ziet. ‘Dank u wel meneer’, zegt Sil.
En beer? Beer is ook blij. Het was een mooi avontuur, maar wat is
het fijn om weer in je eigen huis te zijn!
Moeilijkere tekst
Beer kijkt door het raampje naar buiten. Ze rijden het bos uit. En
langs de boerderij en de wei met de koeien. Daar is de stad al. Beer
ziet steeds meer huizen en gebouwen. Dan ziet hij de school van Sil
en Lis. Hij drukt zijn berenneus tegen het raam. ’Hoi hoi,’ zegt beer.
Hij is blij omdat hij weer naar huis gaat. Opeens stopt de auto met
de caravan. Beer kijkt en ziet de meneer met de pet naar iemand
toe lopen op de stoep. Hé, dat is Lis! Lis wijst naar het huis van Sil.
De meneer rijdt nog een klein stukje verder. Hij stopt voor het huis.
Het huis van Sil. En het huis van beer. De meneer pakt de helikopter
en beer uit de caravan en hij belt aan bij het huis. Sil doet de deur
open …
‘Mijn helikopter!’ roept Sil. ‘En beer!’ Sil juicht. Hij is zo blij dat hij
zijn beer en zijn helikopter weer terug heeft. ‘Dank u wel meneer’,
zegt Sil. En beer? Beer is ook blij. Het was een mooi avontuur, maar
wat is het fijn om weer in je eigen huis te zijn!
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