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Meneer en mevrouw Rein wonen in een huisje. 

Dat huisje is klein, erg klein.  

Buiten zien ze de bomen, de bergen 

en de struiken.  

Maar ze zien ook de modder.  

En modder is vies, heel erg vies.  

 

Dus gaan ze niet naar buiten.  

Ze blijven liever binnen, in hun huisje.  

Ze poetsen de vloer en boenen het raam. 

Alles is weer netjes en schoon. 

“Zullen we nu naar buiten gaan?” vraagt mevrouw 

Rein.  

“Ja, we gaan naar buiten” zegt haar man.  

  



 



 
 
 
 
 
“Bomen, bergen struiken, wij gaan naar buiten” 

zeggen ze, maar ze blijven staan.  

 

“Àe moeten nog schoenen aan” zegt meneer Rein.  

“Àe moeten ook een jas aan” zegt mevrouw Rein.  

“Àe moeten nog een duikbril op, we moeten ook 

een mattenklopper mee” zegt meneer Rein.  

 

Ze kijken even naar buiten.  

“Àe kunnen ook morgen gaan” zegt hij.  

 

  



 

 

  



 

 

Ze moeten nog boodschappen doen.  

Dat doet meneer Rein.  

Hij pakt een vishengel en vist de boodschappen 

uit de vijver.  

Hij gooit zijn hengel in de vijver, hij heeft beet.  

Hij vist doperwtjes en tuinbonen uit de vijver.  

Hij heeft weer beet. Àat is dit?  

Meneer Rein vist een vogelkooi uit de vijver, dat 

is leuk. Hij hangt de kooi op in het huisje.  

 

Mevrouw Rein schrobt de keuken en vouwt de 

was.  

Zo gaat de tijd voorbij. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze hebben wel een druifje verdiend.  

Dat doen ze graag, druiven eten.  



Ook doen ze een dansje. Ze dansen graag, dat kan 

alleen niet zo goed binnen. Ze stoten vazen om, 

struikelen over een stoel.  



  



 

 

Op een dag horen ze buiten een geluid. En nog 

een geluid. Ze horen heel veel geluid.  

Er is iets, iets moois daarbuiten.  

Ze kijken naar buiten. Ze weten niet wat het is, 

maar ze weten wel dat het mooi is.  

Ze willen daar naar toe. Ze willen heel graag 

daar naartoe.  

“Àe gaan naar buiten” zeggen ze in koor. 

 

“Bomen, bergen struiken, wij gaan naar buiten” 

zeggen ze, maar ze blijven staan.  

“Àe moeten nog schoenen aan” zegt meneer Rein.  

“Àe moeten ook een jas aan” zegt mevrouw Rein.  

“Àe moeten nog een duikbril op, we moeten ook 

een mattenklopper mee” zegt meneer Rein.  

Meneer Rein draait zich om en stoot per ongeluk 

mevrouw Rein naar buiten.  

 

  



 

  



 

 

Mevrouw Rein is opeens buiten. 

Meneer Rein ziet het niet.  

Mevrouw Rein ziet de bomen opeens een stap 

dichterbij.  

“Àat is het hier mooi, wat ruikt het hier lekker” 

denkt ze. 

“Maar het is hier ook vies, ik heb modder aan 

mijn schoenen iieuw.”. 

“Ik wil naar binnen” denkt ze, “Ik wil buiten blijven” 

denkt ze. 

Ze gaat stiekem weer naar binnen, meneer Rein 

heeft niks gezien.  

 

“Àe kunnen ook morgen gaan” zegt meneer Rein.  

  



 

 

  



 

 

Ze doen de gordijnen dicht.  

‘s Avonds vliegen er vogels om hun huis.  

Meneer Rein ziet de vogels. Hij roept er eentje 

naar binnen.  

“Kom maar”  

Hij stopt de vogel in het vogelkooitje.  

 

De volgende ochtend staat mevrouw Rein naar 

buiten te kijken.  

“Àe gaan naar buiten” zegt ze.  

“Ja” zegt meneer Rein, “we gaan naar buiten” 

“Maar eerst nog even mijn schoenen aandoen” 

zegt meneer Rein. 

“Ik moet natuurlijk ook mijn jas aan” zegt meneer 

Rein.  

Maar mevrouw Rein wil gaan. Ze wil nu gaan.  

“Àe kunnen ook wel morgen gaan” zegt meneer 

Rein.  

  



 

 

  



 

 

Maar mevrouw Rein gaat, zonder meneer Rein.  

Meneer Rein ziet het niet, hij kijkt naar het 

vogelkooitje.  

“Àauw” zegt mevrouw Rein, “wat is het hier mooi” 

“Kom ook, kom hier, het is hier groot en mooi, en 

het ruikt hier lekker!” 

Maar meneer Rein hoort haar niet, hij luistert 

naar het vogelkooitje.  

“Kom nou” 

 

Dan bedenkt mevrouw Rein een plannetje. 

Ze doet net of ze gevallen is. Ze doet alsof ze 

veel pijn heeft.  

Ze schreeuwt: “auw, auw, help me, red me, auw 

auw” 

Meneer Rein draait zich om, hij ziet mevrouw 

Rein liggen.  

Hij schrikt “Ik kom je redden lieverd!” roept hij.  

 

 



 

Zonder na te denken rent hij naar buiten, naar 

mevrouw Rein. 

Hij helpt haar omhoog, zonder na te denken.  

Als hij weer kan nadenken, ziet hij dat hij buiten 

staat.  

In de modder.  Hij schrikt, hij voelt aan zijn 

voeten, daar zitten geen schoenen aan.  

Hij staat met zijn blote voeten in de modder.  

 

Hij vindt het vies, heel erg vies.  

Maar hij vindt het ook wel een beetje lekker. 

Een beetje vieslekker, zo vindt hij het.  

Een beetje lekker vies.  

Hij is buiten, hij is eindelijk echt buiten.  

 

“Zullen we dansen?” vraagt mevrouw Rein. 

En dat doen ze, ze dansen helemaal tot aan de 

bomen,  tot over de bergen, dwars door de 

struiken. Ze dansen, tot de zon ondergaat.  

 

 



 

 


