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Pl a n n e n maken
‘Vrijdag is de opening van die nieuwe zaak, de Idea.’
De moeder van Mees bladert door de krant. ‘Misschien
is het leuk om ernaartoe te gaan.’
‘Wat voor zaak?’ vraagt Mees. ‘Wat is een zaak?’
‘Die nieuwe winkel,’ zegt mama. ‘Vrijdag gaat hij open.
We kunnen wel even met elkaar gaan kijken.’
‘Maar dan is Tijn er!’ Mees kijkt op van zijn stripboek.
‘We zouden toch wat leuks gaan doen als Tijn komt?
Papa zei dat we vrijdag misschien naar het zwembad
zouden gaan.’
‘Ik denk dat het heel leuk is om daar even een kijkje
te nemen,’ zegt mama. Ze leest hardop: ‘Op de openingsdag is jong en oud welkom. Er is van alles te
doen, er wordt onder andere een leuke speurtocht
gehouden voor de kinderen. Er is een springkussen
en natuurlijk kunnen de kinderen ook spelen in de
reuzengrote ballenbak.’
‘Een reuzengrote ballenbak? Daar kun je je onder de
ballen verstoppen! Of zou je daar niet meer in mogen
als je acht bent?’ vraagt Mees.
‘Kinderachtig ... een ballenbak,’ zegt Eva. ‘Maar Tijn
en jij passen daar nog best in.’ Ze steekt stiekem haar
tong uit naar haar broertje.
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Maar mama heeft het wel gezien. ‘Niet zo flauw, Eva!’
zegt ze. ‘Ik zal jullie iets zeggen: ik zou zelf wel eens
in zo’n ballenbak willen rollen. Maar ja, dat zou wel
raar zijn, hè?’
Ze knipoogt naar Mees. ‘Ik denk dat jullie daar best
nog in mogen hoor, als het een grote ballenbak is. En
die speurtocht, dat klinkt ook spannend!’
‘Een speurtocht in een winkel, hoe kan dat nou?’ Mees
kijkt over mama’s schouder in de krant. ‘Wat staat er
nog meer?’
Mama leest al verder. ‘Er is gratis koffie met taart en
voor alle kinderen een ijsje.’ Ze lacht: ‘Nou Mees, ik
denk dat Tijn en jij best zin zullen hebben om even
te gaan kijken.’
‘Het is toch vlakbij?’ vraagt Eva. ‘Dat grote nieuwe
gebouw achter het park?’
Mama knikt. ‘Dat klopt.’
‘Ik houd niet van winkels,’ zegt Mees. Zijn stem klinkt
een beetje boos.
‘Het is niet zomaar een gewone winkel,’ zegt mama.
‘Het is een heel groot warenhuis.’
‘Verkopen ze ook speelgoed?’ vraagt Mees.
‘Dat geloof ik niet. Vooral meubels, maar er komt ook
een grote kampeerafdeling met tenten. Verder weet
ik het niet precies, dat gaan we wel zien.’
‘Ik vind het leuk,’ zegt Eva. ‘Ik houd van speurtochten.’
‘Mmm, misschien is die speurtocht wel leuk,’ zegt
Mees. ‘En dat ijsje wil ik ook. Maar ik ga toch liever
met papa en Tijn naar het zwembad!’
‘Liever dan wat?’ vraagt papa, die de kamer binnen8

komt.
‘Naar die nieuwe winkel met tenten en meubels.’ Mees
trekt een gek gezicht.
‘O, de nieuwe Idea!’ zegt papa. ‘Ik vind het een goed
idee om daar een kijkje te nemen vrijdag. Er zijn die
dag allerlei aanbiedingen, heb ik gelezen. De voortent
van de caravan is een beetje kapot, dus misschien is
er wel iets op de kampeerafdeling voor ons. Dan kunnen we zaterdag naar het zwembad gaan. Goed plan?’
‘Ja!’ zeggen Mees en Eva tegelijk.
‘Dan hebben we twee keer iets leuks!’ zegt Eva. ‘De
speurtocht met het ijsje en het zwembad.’
‘High five, Eva!’ Mees steekt zijn hand op. ‘Een high
five voor de vader met de allerbeste ideeën!’
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Da a r i s Tijn
‘Daar zijn ze!’ Mees is al bij de voordeur.
‘Hoi Mees!’ Tijn is uit de auto gesprongen en rent
naar Mees toe. Tijns moeder is ook uitgestapt en tilt
de kleine Julia uit het autostoeltje.
‘Tijn, pak zelf je tas eens, ik heb mijn handen vol,’
roept ze.
‘O ja!’ Tijn loopt terug naar de auto en pakt de grote
rugzak en een kleinere tas van de achterbank.
‘Ik heb mijn zwembroek meegenomen en ook mijn
snorkel en duikbril,’ zegt hij. ‘Door de telefoon zei je
toch dat we morgen naar het zwembad gaan?’
Mees is met hem meegelopen en pakt de kleine tas
van Tijn aan. ‘Geef mij ook maar een tas,’ zegt hij.
‘Ja, we zouden eigenlijk morgen gaan, maar dat is
veranderd, we gaan zaterdag.’
‘O, oké, maakt mij niet uit.’ Tijn zet zijn tas in de gang.
‘Raap die tas eens op, Tijn,’ zegt zijn moeder, ‘straks
valt er iemand over. Hallo Marian en Eva, daar zijn
we dan. Het was druk op de weg, maar er waren
gelukkig geen files.’
‘Mag ik Julia op schoot?’ Eva staat al naast haar
kleine nichtje.
‘Ja hoor, zo meteen.’
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‘Ik ga eerst wat te drinken inschenken,’ zegt Mees’
moeder. ‘Koffie of thee, Ellen? En wat willen jullie
jongens, appelsap?’
Mama draait zich om, maar Mees en Tijn zijn verdwenen.
‘Hè, waar zijn die twee nu opeens?’ vraagt ze verbaasd.
‘Ze zijn al naar boven,’ lacht Tijns moeder.
Mees en Tijn zitten samen op het bed van Mees.
‘Wat gaan we allemaal doen?’ vraagt Tijn. ‘En waarom
gaan we zaterdag zwemmen in plaats van morgen?
Moet je vader werken of zo? Je zei toch pas dat hij
vrij was?’
Mees haalt zijn schouders op. ‘Nee, maar er is een
nieuwe winkel die morgen voor het eerst opengaat.
Daar willen mijn vader en moeder naartoe.’
‘Een winkel? En moeten wij dan mee?’ vraagt Tijn
verbaasd. Hij kijkt niet blij.
Mees knikt. ‘Maar het is niet zomaar een gewone
winkel, het is een heel grote winkel. Ze hebben er
van alles. En er is morgen ook een speurtocht en een
springkussen. En ook een reuzegrote ballenbak enne ...
ijsjes zoveel je wilt.’
‘Echt waar?’ Tijn kijkt met grote ogen naar Mees.
‘Nou ... misschien niet zoveel je wilt, maar ze zijn wel
gratis,’ zegt Mees.
‘Mees, Tijn, komen jullie wat drinken?’ roept mama
van beneden.
‘Ja, we komen!’ roept Mees.
Als ze de trap af lopen zegt Mees: ‘Ik vind winkels
11

meestal stom, maar mijn vader zegt dat dit een leuke
winkel is. En die ijsjes, die lijken me ook best leuk!’
Met een grote sprong slaat hij de laatste drie treden
van de trap over.
Voor ze de kamer in lopen, zegt hij nog zachtjes tegen
Tijn: ‘We gaan vanmiddag alvast even spioneren bij
die winkel. Sst ... niet zeggen, hoor.’
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