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Ben en Mia wonen in Utrecht, een stad in het midden van Nederland. Ze zijn in Duitsland 

geboren, in Bremen om precies te zijn. Hun vader ging in Nederland werken en toen 

moest de hele familie mee. De familie Sommer bestaat uit vader Paul, moeder Marie, de 

kinderen Ben en Mia, hond Cleo en de katten Charlie en Lilly. Hun adres is Eikenlaan 20! 

 

De hoofdpersonen  

 

Ben 
Leeftijd: 13 jaar 

School: Utrecht Stad College, 2 vwo 

Ben Sommer is dertien jaar oud. Hij heeft altijd een pet op zijn hoofd en hij  

hij is gek op skateboarden. Hij valt regelmatig, daarom zitten zijn armen  

en benen onder de krassen en blauwe plekken. Hij is altijd iets kwijt en  

zijn slaapkamer is een puinhoop. Zijn moeder noemt hem daarom Sloddervos!  
 

Mia 
Leeftijd: 12 jaar 

School: Utrecht Stad College, 1 mavo 

Mia is het zusje van Ben en zij is twaalf jaar oud.  Ze houdt van 

gitaarspelen, muziek en van heel veel lachen en feestjes. Haar 

bijnaam is Feestneus! Ben zegt dat ze veel te veel praat en nooit 

eens haar mond kan houden!
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Op Koningsdag wordt de verjaardag van de  

koning van Nederland gevierd. Zijn naam is   

Willem-Alexander. Hij is getrouwd met  

Koningin Maxima. Zij hebben drie dochters:  

Amalia, Alexia en Ariane. 

 

Koningsdag is een nationale feestdag. Dat  

betekent dat iedereen op die dag vrij is. De   

Koninklijke familie bezoekt een stad of een  

dorp. Daar is het groot feest. Veel mensen  

willen aan de koning laten zien wat ze kunnen.  

Er is muziek en de mensen zingen liedjes.  

 

Op Koningsdag wordt de Nederlandse vlag  

opgehangen. De vlag is rood, wit en blauw.  

Nu komt er een oranje wimpel aan, want  

oranje is de kleur van het Nederlandse  

koningshuis.  
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Hoofdstuk 1 – Oude spullen 
 

Mia loopt de trap op naar zolder. Bij een stapel dozen blijft ze staan. In de dozen zit 

speelgoed. Speelgoed van haar toen ze nog klein was.  

´Heb je het gevonden?´ roept haar moeder. ´Er zit vast iets bij dat je kunt gebruiken voor 

de vrijmarkt.’ 

´Joehoe! ´ roept Mia terug.  

Morgen is het Koningsdag. Mia wil samen met haar beste vriendin Emma spulletjes 

verkopen op de vrijmarkt. Dat is heel gewoon op Koningsdag. Het gebeurt overal in het 

land, in bijna elk dorp of in elke stad. Mensen leggen een kleed op de grond of hebben een 

tafel of kar. Daarop staan spullen die ze niet meer willen hebben. Andere mensen kunnen 

die spullen kopen. Het is altijd heel druk en gezellig.  

 

………. 
 

 

Ben komt ook naar boven. Hij staat ook op de vrijmarkt, maar dan met zijn vrienden 

Jesper en Bram. 

´De vader van Jesper heeft een kraampje kunnen regelen´, zegt hij. Een kraampje is een 

houten tafel met een luifel. ´Super cool, beter dan dat kleedje van jullie op de grond!´ 

´Het gaat erom wàt je verkoopt! En de spullen van ons zijn veel mooier!´ antwoordt Mia. 

`Oh kijk, een oude puzzel. Die mag wel weg. Oh, maar deze pop wil ik houden, hoor!´ En ze 

drukt de pop tegen zich aan.  

 


