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Dit is Linn.

En de kat heet Pluisje.
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Dit is Finn.
En de hond heet Bullie.
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‘Hoezee, we gaan naar zee!’
‘Zitten jullie goed?’ vraagt mama.
‘Ja hoor, we zitten goed.’
De deur van de bus klapt dicht.

Finn en zijn zus Linn zitten bij het raam.
Oma heeft kat Pluisje op schoot.
Naast opa zit de geit.
Oom Ben knuffelt zijn konijn.
‘Hoezee hoezee hoezee,’ neuriet tante Miep.
‘We zijn op weg naar zee.’
Papa smeert broodjes.
Hond Bullie loert naar hem en likt zijn bek af.
De goudvis zwemt door zijn kom.
En mama zit aan het stuur.
Voor de koffers was geen plek meer. 
Die liggen op het dak.

‘Start de bus maar!’ zegt papa.
De motor ronkt en mama geeft gas.
Zo gaan ze op weg.

Naar zee!
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Ze rijden het dorp uit.
Daarna gaan ze de grote weg op.
‘Fijn hè, dat we op reis gaan?’ vraagt Linn.
‘Nou en of,’ zegt Finn.
Hij drukt zijn neus tegen de ruit.
Een week lang gaan ze naar zee.
Wat heeft hij er zin in!

‘De grote weg vind ik maar niks,’ zegt mama.
‘Hier zien we alleen wagens en wielen.
We nemen een kleine weg.
Langs bossen en velden.
Over heuvels en door dalen.’
Ze geeft een ruk aan het stuur.
De bus giert de bocht om.
Finn valt bijna van zijn stoel.
‘Kalm aan een beetje,’ bromt papa.
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De zon schijnt.
Opa doet een raampje open.
Warme lucht waait de bus in.
‘Ik moet plassen,’ zegt Linn.
Ze stoppen bij een grasveld.
Linn hurkt neer bij een struik.
Ook oom Ben gaat even naar buiten.
Hij rekt zich uit en kijkt om zich heen.
Takken wuiven in de wind.
Vogels vliegen van struik naar struik.
‘Wat is het hier leuk!’ zegt oom Ben.
‘Ik ben gek op vogels.
En wat is dat gras groen!
Wat is dat fijn voor mijn konijn.
Ga jullie maar verder, gaan jullie maar naar zee.
Ik blijf hier.
Dat mag toch wel?’
‘Ja hoor, als je dat graag wilt,’ zegt mama.
Oom Ben pakt zijn konijn en zijn koffer.
‘Dag hoor, veel plezier.’
‘Dag, oom Ben!’

Oom Ben



Ze gaan weer een bocht om en nog een bocht.
Mama rijdt nu niet meer zo snel.
Ze komen door een bos en door een laan.
In die laan staan kraampjes langs de kant.
Daar is van alles te koop.
Prullen en spullen en hapjes en grapjes.
Er is ook een ijskraam.
‘Ik wil een ijsje,’ zegt Linn.
‘Ik ook,’ zegt Finn.
‘IJs met slagroom, lekker!’ zegt tante Miep.
Weer stoppen ze.
Tante Miep stapt uit om ijsjes te kopen.
Ze kijkt om zich heen.
‘Wat is het hier leuk!’ zegt ze.
‘Al die kraampjes, al die spullen.
En kijk eens!
Daar is een man die liedjes zingt.
Ik heb zin om mee te doen, trielie traalaa!
Gaan jullie maar verder, gaan jullie maar naar zee.
Ik blijf hier.
Dat mag toch wel?’

Tante Miep
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‘Ja hoor, dat mag best,’ zegt mama.
Tante Miep wuift.
‘Dag hoor, tot gauw.’
‘Dag, tante Miep.’
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En daar gaat de bus weer.
Heuvel op en heuvel af.
Finn voelt zich een beetje raar.
Het ijsje rommelt in zijn buik.
Het was dan ook een heel groot ijsje.
En hij at het weer veel te snel op.
Linn heeft geen last van haar buik.
Zij eet een broodje.
Bullie staart haar aan.
Hij kwijlt, maar hij krijgt niks.
Dat mag niet van mama.

Ze komen bij een dorp.
De huizen zijn wit, de daken zijn rood.
‘Stop hier eens even,’ zegt oma.
‘Wat een lief dorpje.
Wat is het hier leuk!
Kijk die huisjes eens en die tuintjes.
Toen ik klein was, woonde ik in een dorp als dit.
Gaan jullie maar verder, gaan jullie maar naar zee.
Ik blijf hier.

Oma
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Dat mag toch wel?’
‘Ja hoor, oma, blijf maar hier.’
Oma stapt uit.
‘Dag hoor, ajuus.’
Pluisje holt achter haar aan.
Papa haalt haar koffer van het dak.
‘Dag, oma!’
Mama start de motor weer.
En de reis gaat door.
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‘Wie wil er koffie?’ vraagt papa.
‘Ik,’ zegt mama.
‘Mogen wij taart?’ vraagt Linn.
‘Straks, als we er zijn,’ zegt papa.
Hij giet koffie in een beker en staat op.
‘Kijk daar nou eens,’ zegt hij.
‘Die mannen bij die sloot daar zitten te vissen.
Je weet dat ik daar dol op ben.
Wat is het hier leuk!’
Papa geeft mama haar koffie en stapt uit.
Hij pakt zijn koffer van het dak.
En ook zijn hengel en de pot met wormen.
‘Gaan jullie maar verder,’ zegt hij.
‘Gaan jullie maar naar zee.
Ik blijf hier, ik ga vissen.
Dat mag toch wel?’
‘Doe maar waar je zin in hebt,’ zegt mama.
‘Dag hoor, en kijk uit voor kwallen,’ zegt papa.
Bullie dribbelt met hem mee.
‘Dag, papa!’
En alweer gaan ze verder.

Papa
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‘Hoezee, we gaan naar zee!’
‘Zitten jullie goed?’ vraagt mama.
‘Ja hoor, we zitten goed.’
‘Start de bus maar,’ zegt papa.
En daar gaan ze, op weg naar zee.
Maar dan ineens …
‘Stop de bus!’

Vrolijk en grappig verhaal voor kinderen van 6-7 jaar.

9 789048 741489

NUR 287
www.zwijsen.nl


