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Start:  Luc is vrij. Hij verveelt zich en weet niets te doen. Hij zit te mopperen tegen moeder. 

Luc:  Mam, Ik weet niet wat ik moet doen. Heeft u een idee? 

Moeder: Misschien moet je iets leuks van de lego gaan bouwen. Of ga lekker buiten spelen. 

Luc:  Ik heb geen zin om met de lego te spelen en buiten spelen zonder een vriendje vind 

ik ook niet leuk! 

Moeder: Misschien een boek lezen? 

Luc: Nee, dat vind ik saai. 

Moeder: Ah, je wilt niet iets doen wat saai is. Waarom ga je dan niet op avontuur? 

Luc: Op avontuur? 

Moeder: Ja ik zal je op avontuur sturen. Je moet iets voor me gaan zoeken. 

Luc: Wat dan? 

Moeder: Luister goed! Ga eens op zoek! Op zoek naar een heel klein rood huisje zonder ramen 

en zonder deuren. En in het huisje is een ster verstopt. 

Luc:  Hè? Wat bedoeld u? Zeg dat nog eens. 

Moeder: Ga op zoek naar een heel klein rood huisje zonder ramen en zonder deuren. En in het 

huisje is een ster verstopt. Als je het huisje gevonden hebt, breng het dan alsjeblieft 

heel voorzichtig naar huis toe. 

Luc: Waar kan ik dat huisje vinden? U maakt me wel nieuwsgierig. 
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Moeder: (Ze wijst naar buiten) Daar buiten ergens in het bos of op het veld. Maar verder 

verklap ik niets. Je moet zelf op zoek gaan. 

Luc: Maar bestaat dat huisje echt? 

Moeder:  Ja hoor, ga maar op zoek! 

Luc:  Oké, leuk, dan ga ik snel op zoek. Ik wil dat huisje wel vinden. Dag mam! (Hij loopt 

naar buiten en huppelt langs de weg, terwijl hij goed naar links en rechts kijkt. Hé 

jongens en meisjes, weten jullie wat voor huisje dat is en waar het staat? Kunnen 

jullie mij helpen. 

Luc: (Na een poos gelopen en gezocht te hebben) Ik ga even zitten hoor ik ben zo moe. Ik 

zoek straks weer verder. (Er komt een vogel aangevlogen). 

Ha vogel, kun je me helpen? 

Vogel: Wat kan ik voor je doen? 

Luc: Ik ben op zoek naar een klein rood huisje, zonder ramen en zonder deuren. In het 

huisje is een ster verborgen. 

Vogel: Nee, ik denk dat ik je niet kan helpen. Zo’n huisje heb ik nog nooit gezien. Maar het 

klinkt wel erg mooi! Misschien moet je het eens aan de wind vragen. De wind waait 

overal, misschien weet hij waar het huisje is? Veel succes, ik moet weer verder. 

Luc: Bedankt lieve vogel! Ik ga ook weer op zoek en ik zal het eens aan de wind vragen. 

Daaág, tot ziens vogel! (De vogel vliegt weg). 

Luc: (Staat peinzend in het bos) Tja, hoe zou ik de wind kunnen vinden? Weet je wat? Ik 

ga de wind roepen: ‘Wind, wind!’. Roepen jullie mee kinderen? ‘Wi-i-ind, wi-i-ind!’ 

Luc: Wind ik moet met je praten! (Blaas hard, zoals het geluid van de wind) Wind ben jij 

daar? 

Weet jij waar een rood huisje is zonder ramen en zonder deuren waarin een ster 

verstopt is? (Blaas hard, zoals het geluid van de wind, doe alsof de wind heel hard 

tegen de rug van Luc blaast zodat hij heel snel vooruit gaat…Plof! Opeens valt er een 

rode appel van de boom precies voor de voeten van Luc.) 

Luc:  Oh, wat een mooie rode appel zeg! De wind heeft hem van de boom geblazen. Oh 

kijk eens! Dat lijkt wel een klein rood huis, zonder ramen en deuren. Maar waar is de 

ster? Zou in dit huis een ster verstopt zijn? (Voorzichtig tilt Luc de appel op) Bedankt 

lieve wind, heel erg bedankt! (Heel voorzichtig draagt Luc de mooie rode appel). Wat 

had mama ook weer gezegd? Breng hem alsjeblieft heel voorzichtig naar huis. Nou 

dit is wel echt een avontuur zeg! (Eindelijk komt hij thuis). 

Luc: Mama, mama…kijk eens wat ik gevonden heb! Een mooi klein rood huis, zonder 

ramen en zonder deuren. Maar ik weet niet of er een ster in verstopt zit. Ik weet niet 

of dit het goede huisje is? 

Moeder:  Ha Luc, ben je weer terug van avontuur. Je bent lang weg geweest hoor. En je hebt 

een klein rood huisje bij je, zonder ramen en zonder deuren. En ja, als er geen ramen 

inzitten, kunnen we ook niet weten of er een ster in verstopt zit. Zullen we het huisje 

eens openmaken? 
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Luc:  Jaaaa, maar hoe? 

Moeder: (Ze pakt een mes en snijdt de appel voorzichtig dwars doormidden). Ja hoor, kijk, er 

zit een ster in! Je hebt het goede huisje gevonden! 

Luc: Oh ja! Een ster, die heb ik nog nooit in een appel gezien! Wat een leuk avontuur was 

dit! De wind heeft me goed geholpen, hij blies de appel van de boom op de grond. 

Moeder: Dat was heel aardig. Maar de middag is voorbij, kom op we gaan eten. En als je je 

weer eens verveeld, ga dan op avontuur! Daar word je heel erg blij van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


