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IN DE GROENTEWINKEL
Tingelingeling, de schoolbel gaat. De school is uit. Alle kinderen staan op. Vliegensvlug
trekken ze hun jassen aan en rennen ze naar buiten. De moeder van Jasmijn staat buiten al te
wachten. Ze is op de fiets. Het Fruitzooitje mag in de fietstas meerijden naar Jasmijn’s huis.
Na alle verhalen is het Fruitzooitje razend benieuwd hoe ‘de fruitmand’ eruit ziet. Het is hun
eindbestemming, na een lange reis.

Vooral L-Star kan niet wachten om
de fruitmand met eigen ogen te zien.
Jasmijn heeft het Fruitzooitje daarom
uitgenodigd voor haar verjaardagsfeestje.
Snel springt ze op haar fiets en samen
vertrekken ze van school. Onderweg
kijken de vriendjes hun ogen uit. Van
het platteland eerst met de boot, het
vliegtuig en de vrachtwagen naar de

koude loods in Nederland. En nu op weg naar de fruitmand.
Wat een reis. En wat een avontuur! Voordat ze naar huis gaan,
fietsen ze eerst naar de groentewinkel. De groenteman heeft
het lekkerste fruit. Vers fruit voor op Jasmijns verjaardagstaart.

De deurbel rinkelt als Jasmijn en haar mama de winkel
in gaan. Het Fruitzooitje wacht voor de deur. Over de
rand van de fietstas kijken ze door het etalageraam
naar binnen.

In de winkel zitten honderden groente- en fruitvriendjes in
houten kistjes en in koelvitrines. Vanuit alle delen van
de wereld kwamen ze naar de groentewinkel. Nu
wachten ze op de klanten.

De groenteman heeft zijn groenten en
fruit mooi uitgestald. Wat een
prachtige kleuren! En wat een
heerlijke geuren! Bij elk
kistje heeft hij een bordje
staan met de naam en
prijs van zijn producten.
Het lijkt wel of al het
groenten en fruit roept:
‘Kies mij... koop mij... eet
mij... neem mij mee!’
Een stoere sportman rekent af bij de
groenteman en draagt twee kisten met
appels en wel vijftien trossen
bananen naar buiten.
‘Jeetje... die heeft
honger!’, zegt Pisang.
Maar L-Star verbetert
hem: ‘Het fruit is
bestemd voor de
sportdag. Bananen
voor de lekkere trek
en appeltjes voor
de dorst!’ Dat heeft
hij de meneer zelf
horen vertellen aan
de groenteman. ‘Tja...
wij zijn nu eenmaal
echte sporthelden, hè
Pisang!’, zegt L-Star met
een grote grijns tegen de rest. Stelletje opscheppers,
denkt Simon.

‘Wie is er dan aan de beurt?’, vraagt
de groenteman. Een vrolijke
meneer haalt een briefje uit zijn
witte koksjas. Het is de chefkok van het restaurant aan de
overkant van de straat. Voor
zijn hoofdgerechten heeft hij
nog een komkommer en een
bloemkool nodig. En voor het
toetje nog een zoete ananas
en twee doosjes aardbeien.
‘Zie je wel, voor een etentje
zijn wij gewoon onmisbaar!’,
roepen Ferox, Ana en Elvira
in koor. Simon kijkt nog
zuurder dan net.

Dan bestelt een
schattig meisje een
doosje met rode
besjes, bramen
en frambozen.
Ze wijst naar het
zachte fruit in de
koelvitrine. Door
het etalageraam
ziet Simon hoe
het meisje lief
glimlacht als de
groenteman het
fruit weegt en in
haar tas doet.
Simons ogen
twinkelen. Haar
glimlach lijkt
hem te betoveren. ‘Simon is verlie-iefd,
Simon is verlie-iefd!’, plaagt Pisang.

Het Fruitzooitje kijkt om naar Simon. Maar de
plek naast hen in de fietstas is
leeg. Waar is onze citroen
opeens gebleven? ‘Kijk
nou... hij ligt tussen het
citrusfruit in de winkel!’,
wijst Ferox.
Simons zure grijns
heeft plaatsgemaakt
voor een zoete lach
van oor tot oor. Hij doet
zijn uiterste best om bij
het meisje in de smaak te
vallen. Maar helaas voor Simon
heeft ze een oogje op een
ander fruitig typje. Een kiwi
- die met het vliegtuig
helemaal
vanuit NieuwZeeland naar de
groentewinkel is
gevlogen - is de
geluksvogel. Arme
Simon!

‘Dan nemen wij die citroen!’,
zegt Jasmijn tegen de
groenteman als moeder aan
de beurt is. Simon mag op
haar feestje zeker niet
ontbreken.
Simon heeft de kinderen
namelijk beloofd om vanmiddag
over zijn reisavonturen te vertellen, én om
het spelletje ‘Reis om de wereld’ te spelen.
Samen met het fruit voor de taart belandt Simon
weer tussen zijn vrienden in de fietstas.

Maar als Jasmijn en het Fruitzooitje
thuiskomen, is alwéér een van onze
vrienden zoek. ‘Waar is L-Star?’ roept
Ana geschrokken. ‘L-Star zal
toch niet... hij zal toch niet
naar de sportdag zijn
gegaan?’
‘Dat wordt
zoeken naar een
klokhuis!’, plaagt
Pisang. Maar de
anderen zijn bezorgd.
Ze vinden zijn grapje
niet leuk. Gelukkig
duurt het niet lang
of ‘onze sportheld’
is weer gevonden.
Jasmijn hoeft alleen
maar op het luid
snurkende geluid af te
gaan. L-Star ligt lekker
te slapen. Moe van zijn
lange reis is hij heerlijk
in de fruitmand op de
keukentafel gekropen.

‘Wakker worden luilak!’,
roept het Fruitzooitje. ‘Kom
eens uit je mandje, de visite
staat zo voor de deur!’
L-Star schrikt wakker. Hij kijkt
lachend naar zijn vriendjes en
wrijft de slaap snel uit zijn oogjes. Ook
voor hem kan het verjaardagsfeestje van
Jasmijn beginnen!

