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Voorleesverhaal: In de zon 

Allemaal naar de bus toe! Lijn 3 gaat verder met de reis door Leesstad. Zoek een stoel en kijk 

onderweg goed naar buiten. Overal in Leesstad zie je letters die samen woorden en zinnen 

maken. Zo ontstaan er telkens nieuwe verhalen. Dus nu allemaal snel instappen, dan … 

‘Nee, nee!’ lacht Ben Bus. ‘De kinderen hoeven niet meer in te stappen. Ze hebben heel Leesstad 

al gezien: het bos, het ziekenhuis, de dierentuin, alle musea en zelfs de sterrenwacht. Dit is de 

laatste halte van onze reis. Laat de kinderen dus maar lekker bij het water spelen. Straks mogen 

ze thuis vakantie vieren.’

Ben zwaait nog even naar de kinderen bij het meer. Dan stapt hij in zijn lege bus, gaat op de 

chauffeursstoel zitten en sluit de deuren. 

Een beetje gespannen bekijkt Ben zichzelf in de achteruitkijkspiegel. Is zijn overhemd nog schoon? 

Zit zijn haar goed? En staat zijn pet netjes recht? Ja hoor, hij ziet er keurig uit. Gelukkig maar, 

want het is tijd om Lijn 3 naar de garage te brengen. En in de garage werkt Fleur!

Snel start Ben de motor en gaat op weg naar het centrum van Leesstad.

Tijdens het schooljaar, als Lijn 3 door Leesstad reist, zorgt Ben dat zijn bus benzine heeft. En 

dat de ramen schoon zijn. Maar als de reis langs twaalf haltes voorbij is, moeten de banden 

nodig opgepompt worden. De koplampen moeten gecontroleerd. De remmen getest. En nog een 

heleboel andere technische dingen die alleen monteurs echt begrijpen. Daarom krijgt Lijn 3 in de 

zomervakantie altijd een grote beurt in de garage van Leesstad. 

Ben Bus snapt niks van technische dingen. Maar hij gaat dolgraag naar de garage. Want daar is 

Fleur! 

‘Fleur is de mooiste monteur,’ rijmt Ben zachtjes in zichzelf. ‘En ik ben een verliefde chauffeur.’

Voorzichtig stuurt Ben Lijn 3 de garage in. Daar parkeert hij de bus naast een kapotte 

brandweerwagen, zet zijn pet nog even extra recht en stapt uit. Waar is Fleur? 

‘Hallo Ben,’ zegt een zware mannenstem. ‘Ik hoorde al dat je Lijn 3 vandaag zou komen brengen. 

Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten? Kapotte ruitenwissers of zo?’ 

Verbaasd bekijkt Ben de grote monteur in zijn overall vol smeer en olievlekken. ‘Wat doe jij hier, 

Mark?’ vraagt Ben. ‘Waarom is Fleur er niet?’ 

‘Fleur heeft vakantie,’ zegt Mark. ‘Zes weken lang. Dus die zien we voorlopig niet!’ 

Diep teleurgesteld sloft Ben de garage uit. Hij had Fleur willen vragen of ze een keer mee wilde 

gaan naar de Letterbioscoop, maar … Boink! Klets! Spetter! Spat! Ben keek niet waar hij liep.  

Nu ligt hij languit in de deuropening van de garage. Hij is gestruikeld over een emmer water. 

Langzaam staat Ben weer op. Hij heeft gelukkig niks gebroken, maar hij is wel kletsnat.

‘Hallo Ben. Heb je Lijn 3 gewassen en jezelf ook maar meteen?’ vraagt een opgewekte stem. 

Verrast kijkt Ben naar Fleur, die in een vrolijke zomerjurk buiten in het felle zonlicht staat.  
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Ben moet even met zijn ogen knipperen voordat hij het echt kan geloven. 

‘Je bent nog gewoon hier!’ roept Ben opgelucht uit. 

‘Jazeker,’ zegt Fleur. ‘Ik heb wel vakantie, maar ik ga niet op reis of zo. Ik blijf lekker in Leesstad. 

Dat doe jij toch ook elk jaar?’ 

Ben Bus knikt. ‘Ik reis al genoeg met Lijn 3,’ zegt hij. ‘In de zomer ga ik rustig op mijn mooie 

balkon zitten. Lekker in het zonnetje. Vanaf mijn balkon zie ik alle letters en verhalen van 

Leesstad.’ 

‘Dat weet ik,’ zegt Fleur. ‘Daarom heb ik ook vrij genomen nu de bus in de garage staat. Mark kijkt 

naar de remmen en de ruitenwissers. Dan kunnen wij intussen gezellig samen op jouw balkon 

zitten.’ 

‘Wat een goed plan!’ roep Ben enthousiast.

‘Kom mee,’ zegt Fleur. ‘Je bent kletsnat. Maar als de zon zo blijft schijnen, word je vanzelf wel 

weer droog. En op weg naar jouw balkon kopen we een ijsje.’ 

‘Ja, een waterijsje om het begin van onze vakantie te vieren!’ lacht Ben dolgelukkig. 


