
Als Paultje hoort over de geweldige strandvakantie van 
zijn vriendin Wendy Wildegans, wil hij daar ook naartoe! 
Maar hij en zijn familie kunnen niet zomaar ergens heen 
vliegen, zoals de ganzen. En hun wagen blijkt niet sterk 
genoeg te zijn om al hun bagage te kunnen dragen.

Maar dan bedenkt Paultje iets dat net zo leuk is als op 
vakantie gaan!

Fijne vakantie,

Paultje!
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Paultje speelt bij de vijver met zijn knuffelkonijn, Klaasje.

Opeens landt Wendy Wildegans met een plof naast hem 

op de grond.

“Hoe gaat het met je?” vraagt Paultje. 

“Ik heb met mijn familie een geweldige reis gemaakt,” 

vertelt Wendy. 

“We gingen naar de zee en het strand. Daar hebben we 

gezwommen, in het zand gespeeld en heel veel nieuwe 

dingen gezien.”

Paultje zucht. “Ik wou dat ik daar ook eens heen kon...” 

“Maar jij kunt toch niet vliegen?” giechelt de gans.

“Nee,” moppert Paultje. “Konijnen hebben geen vleugels. 

Maar wel heel sterke poten, hoor!” 



Familie Konijn is net begonnen aan een potje blaadjesmemory, 

als Paultje het hol binnenstormt. 

Hij roept: “Ik wil ook op reis en nieuwe dingen zien!”

“Hoe kom je daar nou bij?” vraagt mama Konijn.

“Wendy Wildegans vertelde me net over de zee en het strand,” zegt Paultje.

“Je kunt er zwemmen en in het zand spelen en heerlijk eten. Zullen we ernaartoe gaan?”

“Hmmm, dat klinkt niet slecht,” mompelt papa Konijn. “Weet je wat? Waarom eigenlijk 

niet? Laten we gaan!” 



“Jippie, hoera! Wij gaan op vakantie!” juichen Paultje, Pim, Lotte, Max en Mia. 

Van blijdschap stuiteren ze door de kamer. 

Alleen mama schudt zachtjes haar hoofd. “Het is wel HEEL ver weg...”

“Maakt niet uit,” roept Paultje, terwijl hij zijn armen om mama heen slaat. 

“Hoe verder hoe beter. Laten we onze spullen pakken!”
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