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Jasper & Julia 
en hun avonturen op Pleintje Zeven

Jasper en Julia wonen naast elkaar en maken van alles mee 
in hun buurt. Een cavia ontsnapt en Jasper en Julia gaan hem 
proberen te vangen, ze maken de buurt groener, bouwen een 
boomhut en krijgen hoog bezoek! Aan het pleintje wonen veel 
bijzondere mensen, zoals mevrouw Slarik en meneer Advies. 
De vrolijke illustraties van Harmen van Straaten maken het 
lezen nog leuker.

Over Jasper & Julia en de verdwenen cavia:
‘Een feest! Hulde voor dit leesboekje.’  

– Reformatorisch Dagblad

Over Jasper & Julia en de geheime tuin:
‘De illustraties van Harmen van Straaten zijn  

de kers op de taart!’ – Pluizer.be

Over Jasper & Julia en de verborgen plek:
‘De inhoud van het verhaal sluit goed aan bij de 

belevingswereld van de doelgroep. Met zijn vrolijke zwart-
wittekeningen zal dit boek graag worden gelezen.’  

– Nederlandse Bibliotheek Dienst
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1. Vakantie is saai

Jasper woont naast Julia aan een pleintje.
Vandaag is Jasper bij Julia thuis.
Zijn ouders werken in de stad.
De moeder van Julia past op. 

Julia en Jasper zitten op de bank achter het huis.
Het is de eerste dag van de vakantie.
Na de zomer gaan ze naar groep vier. 

‘Vakantie is saai,’ zegt Julia.
Jasper kijkt omlaag.
Hij klemt zijn voetbal tussen zijn schoenen.
‘De vakantie duurt zes weken,’ zegt Jasper.

‘Ik heb zes weken geen turnles,’ zegt Julia.
‘Ik heb zes weken geen voetbal.’
Jasper kijkt een beetje sip voor zich uit. 

‘Met turnen doe ik kunstjes,’ zegt Julia.
‘Ik kan al op mijn handen staan.
Ik kan ook de radslag.
Wil je het leren?’

deel1-Omni-J&J endeverdwCavia.indd   13 04-01-18   16:10



14

Jasper schudt zijn hoofd. 
‘Wat wil je dan? Voetballen?
We mogen op het pleintje spelen,’ zegt Julia. 
Jasper schudt zijn hoofd.
‘Op het plein staan auto’s. 
We kunnen alleen overtrappen.
Daar heb ik geen zin in,’ antwoordt hij. 

‘Waar heb je wel zin in?’ vraagt Julia.
Jasper geeft geen antwoord.
Hij heeft nergens zin in.
Zelfs niet in pizza of pannenkoeken.
Het is pas negen uur in de morgen. 

‘Mama is boven aan het werk,’ zegt Julia.
‘Vanmiddag om twee uur gaat ze met ons iets 
leuks doen.’
Julia telt op haar vingers tot vijf.
‘Over vijf uur,’ zegt ze.
‘We gaan ons vijf uur vervelen.’ 
‘Ik verveel me een koeienkeutel,’ zegt Jasper.
‘Ik verveel me een apendrol,’ antwoordt Julia.
Ze moeten allebei lachen.

‘Misschien heeft mama een goed idee. 
We mogen haar altijd storen,’ zegt Julia.
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‘Wat is storen?’ vraagt Jasper.
‘Iets vragen wat je wel weet,’ antwoordt Julia.
‘Mama noemt het onzinvragen. 
Een onzinvraag is: 
Moet ik mijn jas aan met warm weer?’
Jasper knikt.
Hij begrijpt het wel. 
 
Vlakbij horen ze roepen.
Het is de stem van buurman Stoffer.
Julia en Jasper kijken elkaar aan.
Waarom roept de buurman? 
Ze kunnen hem niet zien.
Tussen de tuinen is een houten schutting. 

‘Help,’ roept meneer Stoffer.
En buurvrouw Stoffer geeft een gil.
Julia en Jasper springen van de bank. 
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Ze slepen de bank naar de schutting.
Julia gaat op de bank staan.
Zo kan ze in de tuin van de buren kijken.
Jasper gaat naast haar op de bank staan. 

Buurman Stoffer heeft een emmer vast.
De buurvrouw zwaait met een bezem.       
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2. Waar is de cavia? 

‘Wat is er?’ roept Julia. 
Meneer Stoffer draait zich om.
Zijn hoofd is knalrood.
‘Er zit een cavia op ons terras,’ zegt hij.
‘Het beest rent hier maar rond,’ zegt mevrouw 
Stoffer.
‘We krijgen hem niet te pakken. 
En nu heeft hij zich verstopt.’

‘Actie,’ zegt Jasper. 
‘We gaan de cavia vangen.’
Hij trekt zich met beide armen op.
Hij slaat zijn been over de rand,
en klimt over de schutting.
Jasper springt.
Hij staat op het terras van de buurman.
‘Van wie is de cavia?’ vraagt Jasper.
‘Geen idee,’ antwoordt de buurvrouw.
Ze slaat met de bezem tegen de schutting.
Ze wil de cavia laten schrikken.

Julia wil ook helpen met zoeken.
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Ze duwt zich omhoog, net als met turnen.
Het hout van de schutting kraakt.
Snel springt Julia er aan de andere kant af.
Ze kijkt om zich heen.
Waar zit de cavia verstopt? 
Julia gaat op haar hurken zitten.
Ze kijkt onder de tuinbank.
En ziet twee zwarte oogjes,
en een lief bruin kopje met krullend haar.
Ze strekt haar arm uit.
‘Kom maar,’ zegt ze zachtjes.
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Opeens schiet de cavia weg.
Hij rent over het terras.
Meneer Stoffer springt er achter aan.
Hij duwt de emmer op de tegels.
Te laat!
De cavia glipt onder de schutting door.

‘De schutting is kapot,’ moppert mevrouw 
Stoffer.
‘Alle beesten kunnen mijn terras op.
Cavia’s, ratten en muizen.’
Ze prikt met de stok van de bezem in het rotte 
hout.
‘Ik wil geen beesten op mijn terras.
Een gestreepte kat kakt in mijn bloembak.’
Mevrouw Stoffer trekt een vies gezicht. 
‘Kattenkak in de bloembak,’ rijmt Jasper.
Julia giechelt.

Opeens schrikt Jasper. 
‘Katten vangen toch muizen,’ zegt hij.
‘Maar misschien ook wel cavia’s…’
‘Dat is zielig,’ vindt Julia.
‘We moeten de cavia vangen.
Nu meteen.’
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Jasper wil weer over de schutting klimmen.
‘Niet doen,’ zegt mevrouw Stoffer.
‘Het hout kan afbreken.
De planken zijn rot.
Ik laat jullie door de voordeur uit.’
Julia en Jasper gaan met haar mee.
Julia loopt op haar tenen.
In huis glimt alles.
Het huis ruikt naar zeep.        
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