
Het speelhuis van Lotte en Nina

2

VERHAAL

Uit logeren
Nina zit achter in de auto 
van mama.
‘Spannend, hè?’ zegt mama.
‘Voor het eerst ga jij ergens logeren.’
Aap steekt zijn kop uit 
haar rugzak.
Hij lacht, omdat hij mee mag.

 
Ze stappen uit. 
Nina kijkt naar het huis.
De deur gaat al open.
Een meisje holt naar buiten.
Het is Lotte!
‘Hoi! Kom gauw!’ zegt ze.
‘Ik heb een heel grote doos.
Daar mogen we iets van maken.
Hij staat in de tuin.’
Lotte toont haar kamer aan Nina.
Er liggen twee slaapmatjes 
naast elkaar.
‘Weet je wat?’ zegt Lotte.

‘We leggen onze knuffels alvast
op ons bed.
Dan kunnen ze samen 
lol maken.’
 

De kasteeldoos
De doos staat op het gras
in de tuin.
Hij is echt groot! 
Aan de bovenkant is hij open.
Ze stappen erin en gaan zitten.
‘Wat zullen we maken?’
vraagt Lotte.
‘We spelen dat het een kasteel is’, 
zegt Nina met een lach.
‘En dan is dit de kamer
van de prinses.’
‘Ja, dat is leuk!’ roept Lotte.
‘Kom Nina, we halen snel
wat spullen!’ zegt ze.
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‘Lotte! Lotte!’ gilt een stem.
Uit een raam bij de buren
steekt een hoofd.
Het is van een meisje.
‘Dat is Roosje’, zegt Lotte.
‘Kom je spelen, Lotte?’
‘Nee, ik kan niet’, zegt Lotte.
Ze pakt een stift.

Nina gluurt even naar het raam.
Roosje staat er nog. Ze kijkt boos.
‘Wie is dat meisje?’ roept Roosje.
‘Dat is Nina’, roept Lotte terug.
‘En wat doen jullie?’ 
vraagt Roosje.
‘We maken iets’, roept Lotte.
‘Wat dan?’ vraagt Roosje weer.
‘We maken de kamer
van een prinses.’

‘Ha ha, van een doos?’ 
lacht Roosje.
‘Wat kinderachtig!
Ik ben blij dat ik niet meedoe!’
‘Ik ook’, roept Lotte snel terug.
Roosje kijkt even raar.
Dan steekt ze haar tong uit.
Ze slaat het raam dicht. 
‘Stomme Roosje’, sist Lotte.

‘Altijd wil ze dat ik kom spelen.
Maar haar nieuwe poesje
mag ik niet aanraken.
Poekie heet het.’
Ze kijkt even stil voor zich uit.
Nina vindt het zielig voor Lotte.
Maar Lotte lacht alweer.
‘We gaan lekker verder, hè?’ 
zegt ze.
Op de doos tekenen ze een deur
en een raam.

Verven
‘De muren gaan we roze maken’,
zegt Lotte.
‘Kom je, Nina? We gaan verf halen.’
Ze springt op.
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‘Wacht, Lotte’, zegt haar moeder.
‘Eerst doen jullie oude kleren
of een schort aan.’
Vlug kleden ze zich om.
Nu kunnen ze beginnen.

Ze pakken ieder een kwast
en gaan aan het werk.
‘Poekie, kom maar, kom maar!’
roept een hoge stem.
Die komt vlak achter 
de schutting vandaan.
Lotte zucht.
‘We doen alsof we niks horen’,
zegt ze zacht tegen Nina.
Ze gaan verder met hun werk.
‘Als we klaar zijn, halen we koekjes 
en sap.’
Een goed idee van Lotte.
‘Ha, daar ben je al!’
roept de hoge stem.
‘Ik moet jou aaien, hè, Poekie?’
Nina kijkt naar Lotte.
Die snuift met een rood gezicht.
‘Ik ga even plassen’, zegt ze.
Ze holt naar binnen.

‘Pst!’ klinkt het bij de schutting.
Nina schrikt.
Ze ziet niemand.
‘Pssst!’ klinkt het nu luider.
Nina kijkt in het rond.

Het nachtbeest
Boven de schutting beweegt
een tak.
Dan ziet Nina het hoofd 
van Roosje.
‘Wanneer ga jij weer naar huis?’ 
vraagt ze.
‘Morgen’, zegt Nina.
‘O, dus je blijft bij Lotte slapen.’
Nina knikt en werkt verder.

‘Maar je weet van dat beest, hè?’
zegt Roosje.
Beest? Nina kijkt even op.
‘Heeft Lotte het niet verteld?’
Nina verft nog door.
‘Wat verteld?’ vraagt ze stil.
‘Over het nachtbeest’, 
zegt Roosje.
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‘Nou, ik snap het wel’, 
zegt ze.
‘Lotte wil jou niet bang maken.’
‘Pff!’ zegt Nina boos.
‘Vannacht zag ik het 
bij haar raam’, zegt Roosje.
Ze maakt grote ogen.
‘Wat?’ vraagt Nina verbaasd.
‘Het nachtbeest’, zegt Roosje.
‘De hele dag slaapt het.
Maar als het donker wordt,
wil het ergens naar binnen.’
 

Nu schrikt Nina toch wel even.
‘Wat wil het dan binnen doen?’
Roosje antwoordt niet,
maar draait haar hoofd weg.
‘Wat is er?’ vraagt Nina.
‘Sst! Daar was het.
Het wilde me aanraken.’
‘Ik zag niks’, zegt Nina.
‘Nee, natuurlijk zag je niks’, 
zegt Roosje.
‘Als het licht is,
kun je het niet zien.
Alleen maar voelen’, zegt Roosje.

 
Ze verdwijnt achter
de schutting.

De doos is klaar
‘Kijk, ik heb ook koekjes!’
klinkt het achter Nina.
Daar komt Lotte met 
een vol dienblad.
‘En mama heeft een vloerkleed
voor ons!’
Samen maken ze de muren af.
‘Het wordt mooi, hè?’ lacht Nina.
Ze is Roosje en het nachtbeest
even vergeten.
Ze gaan in de doos zitten
met het sap en de koekjes.
‘Mmm, lekker!’ zegt Nina.
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Maar opeens kriebelt er iets
op Nina’s arm.
Ze kijkt en er is niets te zien.
Haar hart begint te bonzen!
‘Ga weg!’ wil ze roepen.
Maar ze slikt en knijpt haar lippen 
op elkaar.
Ze wil niet bang zijn.
‘Vanavond eten we frietjes, Nina.
Omdat jij komt logeren!’ 
zegt Lotte.
‘Lekker’, zegt Nina stil.

 
Het is avond.
Ze hebben net frietjes gegeten.
‘Kom je?’ vraagt Lotte aan Nina.
‘Dan gaan we nog even spelen.’
Nina knikt, want ze wil 
flink blijven.
Het nachtbeest slaapt nu nog.
Maar straks als het donker is…
‘Hé, moet je nou zien!’ 
roept Lotte.
Nina verstijft.
Dan ziet ze het.
Op het kussen in hun doos
ligt iets zwarts.

Het is Poekie, die daar ligt
te slapen.
Nina lacht opgelucht.
Lotte gaat bij de poes zitten
en aait hem zacht.
 

In het huis van Roosje gaat
de deur naar de tuin open.
‘Poe-oe-kie! Poe-oe-kie!’ roept ze.
Het poesje blijft rustig liggen.
Lotte en Nina kijken elkaar aan.
‘Ssst, we zeggen niks!’

Poekie
Roosje blijft roepen.
‘Zullen we het toch maar zeggen?’ 
fluistert Lotte.
‘Oké’, knikt Nina. 
Maar dan horen ze de deur naar 
de tuin weer opengaan.
‘Poekie ligt vast ergens te slapen’,
zegt een lage stem.
‘Zullen we kijken in de schuur?’
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‘Nee, papa! Niet de schuur open-
doen!’ gilt Roosje.
‘Wat is dat nou, meisje?’
vraagt haar vader.
‘Ben je nog steeds bang?’
Er klinkt gesnotter.
Lotte stoot Nina aan.
‘Waar hebben ze het over?’
‘Eh, geen idee’, zegt Nina.

‘We gaan samen kijken’,
horen ze de vader zeggen.
‘Kijk maar, Roos,’ zegt haar vader, 
‘er is geen nachtbeest.’
‘Ik wil Poekie zien’, huilt Roosje.
‘Die komt wel weer’, zegt vader.
Nina springt op.
‘Poekie is hier!
We wilden gaan spelen,’ zegt ze,
‘en toen lag hij hier te slapen.
In de kamer van de prinses.’

Het blijft even stil.
‘Nou, zie je wel, Roos,’ zegt vader,
‘alles is goed.

Zullen we hem gaan halen?’
‘Poekie!’ roept Roosje even later.
Met een rood hoofd kijkt ze
naar Nina.
Dan stopt ze haar gezicht in de 
vacht van de poes.

‘Gaaf, die doos van jullie’,
zegt ze zacht.
‘Wil je morgen meespelen?’ 
vraagt Lotte.
‘Ja!’ roept Roosje stralend.
En tegen Nina fluistert ze:
‘Het nachtbeest bestaat niet.’
Lotte en Nina moeten naar bed.
Het raam in de kamer van Lotte 
staat een beetje open.
‘Zullen we het dichtdoen?’
vraagt Lotte.
‘Maakt niet uit’, zegt Nina blij.
Ze kruipen op hun slaapmat
en gapen allebei.
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S PE LEN  MAAR
S P E LEN  MAAR

Volg de weg door het 
rooster in de volgorde 
die bovenaan is 
aangegeven. Je mag
alleen horizontaal en
verticaal, niet diagonaal, 
en je mag dezelfde weg 
niet twee keer gebruiken.

In dit rooster staan 
vijf groepen van vijf 
verschillende figuren. 
Aan jou om ze te vinden! 
Begin telkens met de
gelijke figuren van elkaar 
te scheiden en maak 
dan groepjes van vijf.
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S PE LEN  MAAR

Dit rooster staat boordevol kleurige vakjes. Zoek in het 
grote rooster de drie kleine roostertjes die eronder staan. 
Trek er een cirkel omheen.
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