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MAANDAG 10 OKTOBER

Lieve help, wat een langdradige dag vandaag!  
Eerst begon het allemaal normaal, met school 

en van die dingen. Maar ’s middags werd het pas 

echt oersaai. Chloe[ had namelijk met 

mij afgesproken maar die kwam gewoon niet 

opdagen. En we hadden afgesproken om  

naar   de] [ROMMELMARKT]    op het 

schoolplein van het atheneum te gaan.

Ik zat verveeld aan mijn bureau de ruitjes  

van mijn rekenschrift in te kleuren en 

wachtte op haar.

Sinds halfvier zat ik al op haar te wachten  

en ik verveelde mij steeds meer. Toen de klok 

halfvijf sloeg, werd ik langzaamaan pissig!

dat kan toch echt niet voor een  

   beste vriendin,    of wel soms? 
pfff
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Ik sprong van mijn stoel en liep naar beneden 

naar de keuken waar de telefoon stond. In ie-
der geval ging ik Chloe niet bellen want dat moet 
zij doen als ze niet komt opdagen! Maar na een 

poosje belde ik haar toch maar op. Omdat het 

wachten zo verschrikkelijk saai was. En boven-
dien moest ik maar de verstandigste zijn. [] 

Maar toen werd ik alleen maar  PISSIGER] :

[

Er nam namelijk helemaal   niemand]   op.

Dus Chloe, vergeet het maar dat ik je nog een 
keertje ga bellen! 

Jammer genoeg verveelde ik mij daarna nog 

altijd hartstikke dood. En omdat ik dacht dat 

mama misschien in de woonkamer was,  

liep ik daarnaartoe. Meteen  

achter de deur struikelde  

ik over[ Sloompie],  

onze   schildpad. 

grrrhmpf

hop

au!
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Hopla  zei mama, die blijkbaar ook 

echt in de woonkamer was. Ze zat 

op de bank met een kopje thee

in haar hand en die thee rook heel erg 

vreemd. Zo’n beetje Indisch.

Ik draaide mij om omdat Sloompie  heel rare 

geluiden maakte, waardoor ik zag dat ik niet 

over Sloompie gestruikeld was. Maar over 

zo’n apparaat dat eruitzag als een cd-speler. 

Het schoof over de vloer en  

reed een beetje zoemend rond.

‘Ja schatje, daar kijk je wel van op, nietwaar?’ 

zei mama   stralend ].

Mijn nieuwe robotstofzuiger! 

Hij stofzuigt het huis terwijl 

ik een beetje kan uitrusten. 

Wil je ook een kopje masa-

la-chai-thee met verse gember?

zoemzoem
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Ik zei dat ik liever  

chocolademelk wilde hebben. 

Ze antwoordde dat ik die in  

de keuken kon vinden. Chips. [
Ik had liever gehad dat mama  

mijn chocolademelk klaarmaakte!

Daarom vertelde ik haar dat Chloe niet was 

komen opdagen en hoe vreselijk saai ik dat 
vond. Toch maakte mama geen chocolademelk 

voor mij. In plaats daarvan gaf ze mij wat 

ideetjes voor dingen die ik kon doen:

Afgezien van het oplaten van een vlieger vond ik 

al haar ideeen nogal stom. [ 

blokfluit oefenen

in mijn dagboek schrijven

de losgeraakte knoop  
aan mijn jeans naaien

de slaapplek van Sloompie schoonmaken

   
   bladeren harken []

een vlieger oplaten

hmpf

?

vrot!

(doe ik later wel)

kratskrat
s
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En in je eentje een vlieger  

oplaten, is ook niet  

zo spannend.

Waar zijn Jens en Simon eigenlijk?

vroeg ik daarom aan mama. Want 

aangezien Chloe toch niet kwam 

opdagen, bedacht ik dat ik wel iets 

met mijn broertjes kon gaan doen.

Maar mama zei dat ze naar de muziekles 

waren. Jens leert schuiftrompet spelen en Simon 

oefent op de drums. Omdat ze dat net zo 

slecht kunnen als ik blokfluit spelen, is dat een 

kwelling voor de hele familie.

BENg
BoingBOiNG

DREUN!

TETERETETEEE

fIIIIIIIeeeP
TUUT!

BOEMBOM!!
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Toch wil mama altijd dat we heel veel oefenen. 

Zoals nu bijvoorbeeld.

zei ze terwijl ze aan haar thee nipte.

Kom op, mama! Ondertussen zou je toch echt 

wel moeten weten dat je op mijn blokfluit 

geen menuet van Mozart kunt spelen! En ik al 

helemaal niet » per slot van rekening ben ik de 

slechtste blokfluitspeelster van de wereld! 

Mijn Indische blokfluit[ ] 

is alleen geschikt om slangen te bezweren.  
Bovendien kun je daarmee ook [  

nog een paar [andere dieren]  

en STINKENDE 
en van die dingen] bezweren.

(vooral van die kronkelende)

betoverde 
pantoffel

vrot!

klop  
  klop

fladderfladd
er

Speel nog een keertje dat mooie 
menuet van Mozart. Dat heb ik al 
zo lang niet meer gehoord.
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Maar voordat ik dat kon zeggen, kwam de 

robotstofzuiger naar mij toe gegleden. Ik wilde 

zien wat hij ging doen als ik bleef staan. Eerst 

stopte hij en daarna begon hij net als een hond 

aan mijn been te snuffelen. Alsof ik een boom 

was of zo. Tot slot draaide hij met een bocht 

om mij heen.  Dat was pas SUPERGRIEZELIG!]

Ik liep terug naar mijn kamer en nam de 

telefoon mee. ]Gewoon voor  

het geval Chloe toch nog zou bellen.

Ik vroeg mij af of ik alleen  naar de

]    ROMMELMARKT]  

 

zou gaan, maar zonder Chloe  

is alles maar half zo leuk. 

zoemzoem
zoemzoem

snuffel
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Verdorie, waar hangt [ze] [   ]     toch uit?

Was ze misschien

 

Plots kreeg ik een  

supergoed idee! 

   met haar mama en haar  
kleine zusje Chanel gaan eten  
in 

    met Maurits naar 
de film omdat ze hem 
zo geweldig vindt?

    met haar hand vastgevroren 
aan een diepvriespizza  
in de supermarkt?

    op weg naar mij, maar 
kon ze niet verder omdat 
er een gemene hond op 
de stoep zat die haar niet 
voorbij liet gaan?

    in de lift  
blijven steken?

GRRR

?

?

?

?

? HELP!
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