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E E N   L U X E 
G O U D E N   B O E K J E

Noot van de auteur

Waar je ook woont, er is altijd in de buurt een 
leuk uitstapje te doen. Zelfs wel meer dan een! 

Kijk maar eens op 
www.landvananwb.nl 

Daar vind je zo veel leuke uitstapjes dat het 
weleens moeilijk kiezen is. Dat geeft natuurlijk 

helemaal niks. Want uitstapjes kiezen is ook leuk 
om te doen! 



E E N   L U X E 
G O U D E N   B O E K J E Merel en Martine zitten aan de grote tafel. Mees 

staat naast zijn stoel. Hij heeft rode wangen. 
‘Als ik nu wéér drie gooi, stop ik ermee,’ zegt hij boos. 
‘Dan vind ik dit echt geen leuk spel meer.’

Merel en Martine grinniken. Mees heeft al twee keer 
drie gegooid. Telkens kwam hij in het doolhof. En 
moest hij drie stappen terug...



Mees rolt de dobbel-
steen door zijn hand. 

‘Geen drie,’ mompelt 
hij. ‘Geen drie.’ Dan gooit 

Mees. De dobbelsteen rolt 
driemaal om en…
‘Drie!’ roepen Merel en Mar-

tine lachend. Mees kijkt heel 
boos naar zijn zusjes. 



Dan komt mama binnen. ‘Volgen-
de week zijn jullie jarig,’ zegt ze. Dan 
mogen jullie een uitstapje kiezen. 
Weten jullie al iets leuks?’

‘Niet naar een doolhof,’ moppert 
Mees. 


