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VAKANTIE!
Sanne huppelde naar huis. Fijn, vakantie, dat betekende
logeren bij opa en oma. Niemand kon zulke leuke
spelletjes verzinnen als oma, en niemand kon zo mooi
verhalen vertellen als opa.
Sanne deed het tuinhekje open en holde naar de
achtertuin. Daar was papa bezig met aardbeien plukken.
‘Ha Sanne, ben je er al? Wat gezellig, dat je zo vroeg
bent. Hier, help maar even, dan gaan we zo eten.’ En hij
drukte Sanne een schaaltje in haar handen.
Terwijl Sanne over school vertelde kwam dat vol met
allemaal mooi rode aardbeien ‘die zijn voor oma, hè
pap?’ en toen liepen papa en Sanne het huis in.
‘Pap’, zei Sanne, ‘breng je me vanmiddag nog weg?
Als we gegeten hebben?’
‘Wil je zo graag bij me vandaan?’ plaagde papa. ‘Dan
moet dat natuurlijk gebeuren. Je koffertje staat al klaar,
hoor.’
Sanne holde naar boven, naar haar kamertje. Zou papa
wel aan Jiffy gedacht hebben? Sanne deed de koffer
open en gelukkig, bovenop lag Jiffy, naast een pakje met
een strik. O ja, dat was voor oma, dat had ze met papa
gekocht. Met een zucht van tevredenheid deed ze de
koffer weer dicht. Een hele week naar opa en oma. Fijn
was dat. Want anders had ze steeds naar de buurvrouw
gemoeten als papa moest werken…
‘Zie je de kerk al Sanne?’ vroeg papa, ‘of de molen?’
Wat zie je het ook al weer het eerste?’
‘De molen natuurlijk, dat weet jij ook wel’ zei Sanne,
terwijl ze opgewonden zat te kijken door de voorruit.
‘Ja, daar zie ik de wieken, nu zijn we er bijna! Daar is de
kerktoren al. Nu hier de hoek om en dan…’

‘…zijn we er’ maakte papa de zin af.
De voordeur ging al open en Sanne vloog de auto uit.
‘Ha, Sannemijn, ben je daar?’
Twee sterke armen pakten haar op en ze werd hoog in
de lucht getild.
Papa pakte het koffertje van Sanne uit de auto en liep
rustig langs opa en Sanne naar binnen. Hij zette het
koffertje in de gang en liep door naar de kamer. Opa en
Sanne kwamen achter hem aan en Sanne holde hem
weer voorbij, was als eerste binnen en vloog op oma af.
Weer verdween ze in twee armen, die om haar
heengeslagen werden.
Sanne wist zeker: logeren bij opa en oma was het fijnste
dat er bestond!
’s Avonds na het eten reed papa terug naar huis.
Hij moest morgen weer werken.
Sanne ging naar bed in het kleine kamertje. Oma
maakte haar koffer open, zette Jiffy boven op haar bed,
pakte haar pyjama en begon Sanne uit te kleden.
Intussen vertelde ze Sanne dat ze morgen met z’n
drieën naar het bos gingen. Ze zouden eerst samen
allerlei lekkers maken om in het bos op te eten en als de
mand vol was mocht zij bij opa achter op de fiets en de
mand bij oma en dan…
Sanne Sliep.

DE WITTE GOUDVIS
‘Opa, zijn we er al bijna? Is
het nog ver fietsen? Waar
gaan we nou naar toe?’
Sanne bleef maar vragen
vanuit haar stoeltje, achter op
de fiets bij opa.
‘Wacht nou maar af,
Sannemijn’, zei opa. ‘Als we
er zijn, zie je het vanzelf’.
‘Weet je wat, Sanne’, zei
oma, ‘we gaan
dennenbomen tellen.
Wie ze het eerste ziet’.
‘Ja’, juichte Sanne ‘ik zie er
een, en daar nog een’.
‘Dat zijn er dus twee’, zei
oma. ‘En die daar?’
‘Nee, oma, dat weet je toch,
dát is geen dennenboom’.
‘O nee, maar die daar dan?’
‘Dat is drie’, wist Sanne. ‘En
dat is er weer een, en dat en
daar…’
’t Was maar goed dat oma
hielp met tellen, want er
waren heel veel
dennenbomen in het bos.

En toen waren ze er ineens. Bij een meertje.
Opa en oma stapten af en Sanne werd met een zwaai
op de grond gezet.
‘Oooh, wat mooi’, riep Sanne. Ze stond aan de rand van
een meertje, een vennetje zoals opa het noemde, de zon
scheen op het water en je kon de vissen zien zwemmen.
‘Goudvissen’, zei opa. ‘Allemaal goudvissen. Zie je wel,
van dat mooie, donkere oranje’.
Oma legde een deken op de grond, in de zon, en pakte
de mand met lekkers. ‘Ik denk dat we best een broodje
lusten’ zei ze.
‘Ja’ riep Sanne, ‘met aardbeien’. En ze nam een hele
grote hap.

