
Dan komen mijn ouders 
samen met opa en oma 
bij jullie om te helpen 

in de tuin.

Tof dat je weer 
bij ons bent, 

Sam!
bij ons bent, 

Sam!
bij ons bent, Natuurlijk 

ben ik er! 
Natuurlijk 
ben ik er! 
Natuurlijk 

Net als altijd 
in de lente: één van 

Net als altijd 
in de lente: één van 

Net als altijd 

de zaterdagen is 
Tuindag.

Cool, dan 
hebben we de hele 

dag tijd om te 
spelen.

Kom, we 
doen tikkertje! 

Hannes, 
doen tikkertje! 

Hannes, 
doen tikkertje! 

jij begint!

Ja!

Proest! Kijk eens,
dat ziet er grappig 
uit! Alle billen in de 
dat ziet er grappig 
uit! Alle billen in de 
dat ziet er grappig 

lucht!

Hahahaha!

En grote 
mensen zeggen altijd 
dat iedereen zich in 

de lente van zijn beste 
kant laat zien!

de lente van zijn beste 
kant laat zien!

de lente van zijn beste 

Wacht 
eens, ik heb 
een idee!

Grinnik! Zo, en nu 
gaan we op het 
doel schieten!
gaan we op het 
doel schieten!
gaan we op het Nee!

billenbriefjesbillenbriefjesb
en deen de
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We mogen niet 
op mensen schieten! 

Dat doet pijn!
op mensen schieten! 

Dat doet pijn!
op mensen schieten! Ja, oké.

Dan 
heb ik een 
ander idee!

Dat ze niks 
merken!

Ja, als je die 
briefjes stiekem 
Ja, als je die 

briefjes stiekem 
Ja, als je die 

ophangt, dan 
merken ze het 

niet!

Je bent 
grappig, 
Hannes!
grappig, 
Hannes!
grappig, Hahahaha!

 Haha
 haha
  haha
  haha!
  haha
  haha!
  haha

Zeg, Lucas! 
Jij bent een
hansworst!
Jij bent een
hansworst!
Jij bent een

Lucas! 
Hansworst!

Da’s 
gemeen, 
Hannes!
gemeen, 
Hannes!
gemeen, 

Speel 
dat stomme 

Speel 
dat stomme 

Speel 

spel maar 
alleen!

spel maar 
alleen!

spel maar 
Hé, Lucas! 

Het was maar 
een grapje!

Ik laat me 
door jullie niet 

beledigen!
door jullie niet 

beledigen!
door jullie niet 
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Laten ze maar 
zonder mij spelen. 
Ze hebben me toch 

niet nodig!

Kijk, nu hangt 
hij alweer briefjes 

Kijk, nu hangt 
hij alweer briefjes 

Kijk, nu hangt 

op. Hij mist me 
hij alweer briefjes 

op. Hij mist me 
hij alweer briefjes 

niet eens.

Hm. Misschien was ik 
toch te snel beledigd. 

Maar ik durf niet naar 
toch te snel beledigd. 

Maar ik durf niet naar 
toch te snel beledigd. 

beneden te gaan om sorry 
te zeggen.

Lucas! Snel! 
Help! Kom naar 

beneden!

Wat heeft 
Hannes nu weer 
uitgespookt?

Wat 
is er, 

Hannes?
is er, 

Hannes?
is er, 

Kijk eens 
gauw uit het 
Kijk eens 

gauw uit het 
Kijk eens 

raam van de 
gauw uit het 
raam van de 
gauw uit het 

woonkamer!

Hannes, 
dat is het gekste 

teken van vriendschap 
dat ik ooit heb 

gezien!

Het belangrijkste 
is dat we weer 
vrienden zijn!

EINDE
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