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DE BRIL

Mijn zus Eva knijpt telkens zo grappig met haar ogen.

Ze heeft echt een 
   bril nodig.

Dus gaan we naar de oogarts.

Doet het 
onderzoek pijn?

Familie Kuhl? U kunt meteen  
 door naar 
 kamer drie!

Nee!
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Ah, goedemiddag, 
dames!

Jij bent zeker Eva? Ze knijpt de laatste tijd steeds   
         zo met     haar ogen.
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Duw nu je voorhoofd tegen 
    het apparaat aan en leg 
      je kin 
       erin!

Dat doe je geweldig!

Ogen wijd open, graag, en NIET  
              knipperen!Laten we 

maar ’ns 
kijken 
dan!

kuhl_nee_he_binnenwerk@1.indd   7kuhl_nee_he_binnenwerk@1.indd   7 04-06-21   15:1004-06-21   15:10



8

Het lijkt er niet op dat ze slechtziend is.

Maar haar ogen zijn wel 
 oververmoeid.

Leest ze veel?

Constant!

Waarschijnlijk is het 
  alleen een 
   tijdelijke 

spiertik.
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  Let op dat je genoeg 
     slaapt en 

  gun je 
    ogen af 

en toe 
rust!

Mag IK nu ook op die stoel 
zitten?!  

Maar Anke, jij ziet toch 
prima!

Nee hè, 
toe nou.

Ga uw gang,
 juffrouw...

Hm...
Nu test ik je 

gezichtsvermogen.

Leuk!
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Zie je die E’s? Is het zwart scherper 
in het groen of in het rood?

Eh, in het groen? Nu geen verschil.

En nu?
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Alles hartstikke scherp 
nu!

Draai
, 

schu
if

Uw jongste heeft ernstige 
aangeboren bijziendheid en 

  astigmatisme.

Zo beter?

Kijk naar de bovenste rij: 
waar is de E volgens jou open?

onder, boven, boven, rechts, onder
En in de onderste rij?

Eh... kweennie, boven? Nee...

kuhl_nee_he_binnenwerk@1.indd   11kuhl_nee_he_binnenwerk@1.indd   11 04-06-21   15:1004-06-21   15:10



12

Je hebt in 
elk geval 
een bril 
nodig!

Tot ziens!

EULE, LALA, 
ULI...

Tot ziens

Bij de opticien vinden we meteen een bril die ik leuk vind.

DEZE 
WIL IK!

JIPPIE!

Je krijgt een recept 
mee en dan zoek je 
bij de opticien 
een 
leuke 
bril 
uit!
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Bizar.

EULE, LALA, 
ULI...

Rudi Carrell is nog 
knapper dan ik dacht!

Tot ziens

Het lijkt wel toverij! De vliegtuigen die over onze tuin vliegen 
kan ik nu niet alleen horen, maar ook zien!

En op school kan ik vanaf mijn plek het bord lezen!

Maar het allergaafst is: ik kan opeens de mensen op tv goed zien!

Mijn lievelingsprogramma: de 
spelshow met Rudi Carrell.
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