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Joep en Jade

Jade ligt in de hangmat in de tuin.

De zon schijnt fel.

Het is pas ochtend,

maar het is al lekker warm.

Joep stuitert met een bal.

‘Pas op!’ roept Jade.

Zijn bal vliegt haast de hangmat in.

‘Kijk daar,’ zegt hij.

‘Dat zijn weer nieuwe mensen.’

Hij kijkt naar de weg.

Jade ziet het ook.

‘Dat klopt,’ zegt ze.

‘Het is weer maandag.

Dan gaan de oude gasten weg.

En dan komen er weer nieuwe.’
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Joep en Jade wonen op een park.

Het park heet De Duinroos.

Er staan wel honderd huisjes.

Steeds wonen er nieuwe mensen in.

En na een tijdje gaan ze weer naar huis.

Maar Joep en Jade niet.

Zij wonen er altijd!

Hun ouders zijn de baas van het park.

Dat is heel leuk.

Zeker in de zomer!

Het park ligt aan een meer.

Jade en Joep spelen vaak op het strand.

En er is ook een speeltuin.





9

‘Kijk nou,’ fluistert Jade tegen Joep.

‘Wat een vreemde man.’

Joep ziet het ook.

Op de weg loopt een man met een baard.

De baard is lang en wit.

Hij heeft een grote bril op.

En op zijn hoofd staat een hoed.

Hij loopt met een fiets aan de hand.

Aan het stuur hangt een tas.

En naast hem loopt een bruine hond.

‘Hij lijkt op de sint,’ gniffelt Joep.

‘Maar dan zonder mijter.’

‘En hij heeft geen staf,’ zegt Jade.

‘Jammer!

Anders konden we onze schoen zetten.’
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Plonzen

Joep en Jade lopen naar het strand.

Jade heeft een luchtbed mee.

En Joep draagt een grote tas.

Het is al best druk.

Ze zoeken een plekje op het zand.

‘Ik duik vast in het water,’ zegt Joep.

‘Ik zweet me suf.’

‘Wacht op mij!’ roept Jade.

Al snel liggen ze in het water.

Ze zitten op het luchtbed.

Jade trekt aan de arm van Joep.

En Joep duwt hard tegen Jade.

Dan plonst Jade in het meer.

‘Ik win!’ roept Joep.

Ze gieren het uit.

Jade klimt weer op het luchtbed.

‘Kijk,’ fluistert ze dan tegen Joep.

‘Daar is die vreemde man weer.’

Joep kijkt naar het strand.

Dan ziet hij het ook.



De man met de baard zit op een stoeltje.

Zijn hond ligt naast hem.

De man staart voor zich uit.

‘Hij ziet er niet blij uit,’ zegt Jade.

Maar Joep let al niet meer op de man.

‘Hé,’ roept hij uit.

‘Wat is er met ons luchtbed?

Het lijkt wel of het zacht is.’
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Joep en Jade slepen het luchtbed naar de kant.

‘Ja hoor,’ zegt Jade sip.

‘Dat luchtbed is lek.’

Plots staat de man met de baard op.

Hij loopt naar Joep en Jade toe.

De bruine hond loopt met hem mee.

‘Is jullie luchtbed lek?’ vraagt de man.

‘Dat denk ik wel,’ zegt Joep.

De man kijkt naar het luchtbed.

‘Misschien zit er een gaatje in.

Dan kan ik vast helpen.

Ik heb een setje om banden mee te plakken.

Dat heb ik altijd mee op reis,

want ik fiets graag.

Ik kan jullie luchtbed vast ook plakken.

Ik haal het wel even.

Passen jullie even op Bennie?’

Hij wijst naar de bruine hond.

Die rent blij om Joep en Jade heen.
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Daar zit het lek!

Even later is de man terug.

‘Ik heb mijn naam nog niet verteld,’ zegt hij.

‘Ik ben Piet.’

Dan laat hij een blikje zien.

‘Hier zitten een soort pleisters in.

Het zijn pleisters voor banden.

Maar op een luchtbed werkt het vast ook.

We houden het luchtbed onder water.

En dan kijken we waar we bellen zien.

Dan zit daar het gaatje.’

Piet duwt het luchtbed onder water.

Joep en Jade turen in het water.

‘Daar zie ik bellen!’ roept Jade.

‘Heel goed,’ zegt Piet.

‘Ik hou mijn vinger bij het gat.

Daar moet de pleister op.’

Even later is het gaatje dicht.

‘Dank je,’ zeggen Jade en Joep in koor.

‘Geen dank,’ zegt Piet.

‘Het was niet veel werk.’



9 789048 746965

Jette Sch
rö

d
er

G
oud op het strand

De allerleukste boeken 
voor kinderen die leren 
lezen. Van AVI Start  
tot en met AVI E4.

Goud
op het

Jette Schröder

Goud op het strand
Joep en Jade wonen op een park.

Er staan veel huisjes.

Steeds komen er nieuwe gasten.

Dat is heel leuk!

Dan zien Joep en Jade een oude man.

Hij zoekt iets op het strand.

Hij is vast iets kwijt …

Kunnen Joep en Jade hem helpen?

strand

Illustraties: Alex de Wolf

Thema: 

speuren

helpen

vakantie

46965_illmz_gohs_os.indd   146965_illmz_gohs_os.indd   1 06-12-2022   14:1906-12-2022   14:19


