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Er was eens een meisje en haar naam was Anne.  
Anne hield zielsveel van koken. Op een dag zag Anne in 
de krant: “KOOKWEDSTRIJD voor jong en oud!”. Anne 
sprong uit de zetel en trok meteen haar jas aan. Ze rende 
naar buiten, deed de deur dicht en op 1,2,3 stond ze aan 
de inschrijftafel. Ze vond de jury best wel raar. Jurylid 
nummer 1 was het “Koekiemonster”,  nummer 2 het 
“Ikeetnietmonster” en nummer 3 was “Mega 
Koekjesmindy”. Anne kreeg 1 week de tijd om haar recept 
voor te bereiden. Na die week was Anne er helemaal klaar 
voor. Haar koekjes stonden klaar op tafel om geproefd te 
worden toen Anne plots heel dringend naar het toilet 
moest. Toen ze terugkwam waren al haar koekjes 
verdwenen. Er lag slechts nog 1 klein kruimeltje. Anne 
zag achter de hoek iemand verdwijnen. Ze dacht meteen: 
“Dat is de koekjesdief”. Ze riep: “Pak hem! Hou hem 
tegen.” Anne liep en liep zo snel ze kon maar plots was er 
niemand meer te zien. Ze ging triestig naar huis en keek 
naar de televisie. Toen zag ze aan het raam iemand haar 
keuken inkijken. Anne sprong meteen uit haar zetel en 
liep naar buiten, de koekjesdief achterna. Hoewel Anne 
supersnel buiten was, zag ze alweer niemand meer. Anne 
wilde terug naar huis toen ze plots opmerkte dat ze in 
een donker bos stond. Uit het niets begon er opeens een 
liedje te spelen en er kwamen allemaal popjes uit de 
grond die aan het koken waren. Anne vroeg: “Waar ben 
ik? Wat is dit hier?” Alle poppen zeiden in koor: “Het 
KOOKBOS!” “Het kookbos? Daar heb ik nog nooit van 
gehoord”, antwoordde Anne. “Het kookbos is een bos 
waarin je niet zomaar komt. Alleen goede koks komen 
hier terecht”, zeiden de poppen. “Maar ik verloor bij een 
kookwedstrijd. Ik ben dus geen goede kok?”, vroeg Anne. 
De poppen zeiden: “Je verloor omdat er werd vals 
gespeeld en gezien jij in het Kookbos bent toegelaten kan 
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je wel goed koken.” “Ik wilde zo graag winnen”, treurde 
Anne. “Ik ben blij dat jullie zeggen dat ik wel goed kan 
koken, maar eigenlijk, hoe kom ik nu weer thuis?”, zei 
Anne. “Aha, dit is eigenlijk een spel”, zei één van de 
poppetjes. Anne vroeg hoe het spel dan in elkaar zit. Ze 
antwoordden dat ze de koekjesdief moest weten te 
vinden. Maar als je opgeeft kan je nooit meer terug naar 
huis. “Nooit meer????”, vroeg Anne. “OK, ik ga de 
uitdaging aan. Maar, hoe kan ik de koekjesdief vinden?” 
“Je zult wel zien”, zeiden de poppetjes en toen verdwenen 
ze terug in de grond. “Nu nog beter”, dacht Anne. Ze 
zuchtte. Maar toen dacht Anne bij zichzelf dat ze zeiden 
dat ze wel zou zien. Anne keek rond en rond maar zag 
helaas niets. Tot ze plots in de verte iets zag blinken. Ze 
liep er naartoe en stond van het ene moment op het 
andere in een fabriek, een chocoladefabriek. Overal zag ze 
chocolade, mmmmm, witte chocolade, zwarte chocolade, 
bruine chocolade, chocolade met nootjes, mmmm!! Je 
kan het zo gek niet bedenken of het stond er. Anne nam 
een stukje chocolade en stak het in haar mond. Maar 
plots, bah, wat proefde ze, wat zat erin het stukje 
chocolade? Een papiertje! Ze nam het papiertje uit haar 
mond en las wat erop stond. “De dader is bij de…”, meer 
stond er niet op. Nu begreep Anne er niets meer van en 
nam dus nog een stukje chocolade. Plots weer die vieze 
smaak van papier. Ze nam het papiertje terug uit haar 
mond en las: “…Oude molen”. Toen begreep Anne waar 
de dader zich bevond. Ze moest dringend naar de Oude 
Molen. Maar voor ze vertrok nam ze stiekem nog een 
grote reep chocolade. Toen ze bij de Oude Molen 
aankwam zag ze onmiddellijk de dief. Hij had een zwarte 
muts over zijn hoofd getrokken. Anne trok haar stoute 
schoenen aan en liep op de dief af. Ze trok de muts van 
zijn hoofd en wat ze toen zag, zal ze nooit of nooit meer 
vergeten. Voor haar stond plots de mooiste jongen van 
haar klas. De jongen waar ze al jaren stiekem verliefd op 
was. Naast de jongen stond een tafeltje die hij had gedekt 
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voor 2 personen. Op de tafel stond een mooie roos en een 
kaarsje. En wat zag ze plots nog op de tafel staan? Haar 
gestolen koekjes!! Anne was in de zevende hemel. 
“Prachtig!”, zei ze, “Je hebt de tafel prachtig gedekt. Maar, 
waarom heb je mijn koekjes gestolen?” De jongen 
antwoordde dat hij haar wilde spreken maar dat ging 
nooit omdat ze altijd met koken bezig was. Daarom had 
hij haar koekjes moeten stelen om te kunnen zeggen 
hoeveel hij van haar hield. Anne haar hartje smolt 
langzaam weg. Ze keek hem aan en zei toen met een 
verlegen stemmetje: “Ik hou ook van jou.” Toen gingen ze 
aan het tafeltje zitten en smulden van de lekkere koekjes. 
Eens de koekjes op waren keken ze elkaar diep in de ogen 
en gaven heel zachtjes een sierlijke eerste kus. 
Nooit nog moest de jongen koekjes stelen om Anne in zijn 
armen te sluiten. 
 
Einde! 


