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Len wordt wakker. Hij voelt zich
geweldig! Hij heeft geslapen als een
marmot! Hij slaapt altijd lekker bij opa
en oma. Dat komt door de gezonde
lucht en de lange wandelingen.
Wat ruikt het hier heerlijk! denkt hij.
Hij rekt zich genietend uit. Mimosa de
kat zit op het bed.

Ze kijkt hem aan, geeuwt en begint
te spinnen.
Gauw mijn pantoffels aan! Kom je mee,
Mimosa?
In de keuken brandt de houtkachel.
Wat gezellig! Opa is pannenkoeken
aan het bakken. Oma zet een vaas
met verse bloemen op tafel.

Wat een super begin van de vakantie!
denkt Len. Pannenkoeken, jam en
vers geperst fruitsap. Mjam! En daarbij
zelfgebakken brood en boter, daar krijg
je honger van!
Wat wil je doen vandaag? vraagt oma.
Ze neemt wat jam.
Gaan we naar die grote witte vogels?
vraagt Len. Ze zien er reusachtig uit!
De windmolens? Prima idee, makker!
zegt opa. Dan moet je je laarzen
aantrekken. En een sjaal, want er waait
een koude noordenwind.
Heb je daarom de houtkachel
aangestoken?
Ja. We kunnen ook de verwarming
aanzetten. Maar ik heb liever een lekker
vuurtje!
Zouden we de hond van de buren
mogen meenemen?

Vraag het hun straks maar, na het
ontbijt.
Na het ontbijt trekt Len zijn laarzen
aan. Hij gaat naar de buren. Hij wil
vragen of Nestor mee mag, maar het
huis van de buren staat in rep en roer.
Oma en opa komen er ook aan en ze
vragen wat er aan de hand is. Nestor
is vermist sinds gisteravond! Hij loopt
wel vaker weg, maar hij komt altijd
terug. Maar deze keer niet! Oma en opa
zeggen dat ze naar hem zullen uitkijken
tijdens de wandeling. Je weet maar
nooit ...
Ze stappen in de richting van de
watermolen. Opa legt uit dat daar
vroeger meel werd gemalen. Dat kon
dankzij de kracht van het water. Nu is
de molen verlaten, maar het blijft een
mooie plek!

Plots horen ze een geluid in de verte.
Hoe dichter ze bij de molen komen,
hoe luider het wordt. Het lijkt wel ...
gejank! Ze stappen sneller.
Nestor? roept oma.
Nestor? roepen opa en Len in koor.
Nu horen ze geblaf. Ze komen bij
de molen en zien Nestor. Hij ligt
op de grond en hij kan niet bewegen.
Wat is hij blij hen te zien!
Hij is gewond aan zijn achterpoten,
zegt opa.
Gelukkig is opa heel sterk! En Nestor
is niet zo groot. Ze stappen terug
naar huis en opa draagt Nestor in zijn
armen. Als ze in hun straat zijn, begint
Nestor te blaffen, alsof hij zijn baasjes
al dag wil zeggen. Die komen meteen
naar buiten gelopen.

Wat zijn ze blij dat hun hond terug
is! Ze bellen meteen de dierenarts.
Ze mogen langskomen om de pootjes
van Nestor te laten onderzoeken. Ze
beloven dat ze snel iets laten weten.
Iedereen hoopt dat Nestor vlug beter
wordt.
Wat een opwinding! Len, opa en oma
gaan knus bij de kachel zitten.
Wanneer gaan we nu naar de
windmolens, opa? En waarvoor dient
dat eigenlijk, een windmolen?
Wel, windmolens maken elektriciteit.
De wind doet hun wieken draaien. Hun
vleugels, zoals jij ze noemt.
Dan moeten ze vandaag wel heel snel
draaien, want het waait erg hard! Gaan
we terug?
Word jij dan nooit moe? We gaan
morgen, is dat goed? Het blijft nog een
paar dagen hard waaien. We kunnen
daar dan hout rapen voor de kachel.
Oké?
Len heeft het lekker warm. Hij droomt
van windmolens. Ze vliegen door de
lucht als enorme witte vogels, gedragen
door de wind ...

