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Hoi, ik ben Mijke.



Hoi, ik ben Mijke.

Hoi, ik ben haar broertje Ben.





Klop! Klap! Timmer!
Mijke en Ben bouwen een hut in de tuin.
Klop! Klap! Timmer! au!
Ben slaat op zijn duim.
Dat doet vet veel pijn.
‘Doe je duim snel in je mond,’ zegt Mijke.
Zij is Bens grote zus.
Zij weet alles. 
Hoe je een hut bouwt.
Maar ook wat je moet doen bij pijn.
Ben zuigt op zijn duim.
Het klopt, de pijn gaat weg.
‘Zullen we doorgaan?’ zegt Mijke.
Ben pakt de hamer alweer.
Zijn duim is nog wat nat.
Maar dat geeft niet.
Ook met een natte duim kun je op een spijker slaan. 
Tik. Timmer. Klop!
De hut staat achter in de tuin.
Ze maken de planken tegen het hek.

Een vet geheim
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Het hek van buurman Koos.
Koos woont achter Mijke en Ben.

Kijk maar:



Het hek van Koos is een muur van de hut.
Zo hoeven ze een muur minder te bouwen.
Dat is slim.
‘Ben! Mijke!’
Dat is de stem van mama.
‘Het eten is klaar!’
Mama zoekt Mijke en Ben, 
maar ze ziet ze niet.
Dat komt omdat ze achter in de tuin zijn.
Op een plek achter een struik.
Die plek is geheim.
‘Mijke! Ben!
Waar zijn jullie?’
Mijke en Ben komen uit de bosjes.
‘Daar zitten jullie!’ lacht mama.
‘Zag je ons niet?’ vraagt Ben.
Mama schudt haar hoofd. 
Ze trekt een takje uit Bens haar.
‘Wat zijn jullie aan het doen?’
‘Ja,’ lacht Mijke, ‘dat zou je wel willen weten …’
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Ze zitten aan tafel in de keuken.
Papa en mama en Mijke en Ben.
Papa schept het eten op.
Hij heeft zuurkool gemaakt.
Dat vinden Mijke en Ben heel lekker.
‘Ze zijn iets aan het bouwen,’ zegt mama.
‘Achter in de tuin.’
‘Laat me raden,’ zegt papa.
‘Jullie bouwen een hut!’
‘Nee!’ roept Mijke.
‘Ja!’ zegt Ben.
‘Leuk,’ zegt papa. 
‘Waar is die hut?’
Ben wil het zeggen.
Maar Mijke geeft hem een schop onder de tafel.
‘Au!’ zegt Ben.
‘De hut staat in Au?’ zegt papa.
Hij maakt graag grappen.
‘Waar ligt Au ook alweer?’
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‘Haa-haa,’ lacht Mijke nep.
‘Au ligt nergens.
Onze hut is van ons, toch, Ben?’
Ben knikt van ja.
‘Niemand mag weten waar hij is,’ zegt Mijke.
‘Jammer,’ zegt papa. 
‘Ik vind hutten leuk en mama ook.’
Mama knikt. ‘Heel erg leuk.’
‘Jammer voor jullie,’ zegt Mijke.
‘Maar onze hut is geheim.’



De school is uit.
Mijke loopt het plein op.
Samen met haar vrienden Roos en Soef.
Zij willen met Mijke spelen.
Dat wil Mijke best, 
maar ze zou vandaag verder gaan met de hut.
Ze holt naar Ben en ze fluistert in zijn oor.
‘Ik vind het goed,’ zegt Ben.
‘Met vier heb je meer lol.’
Dat is lief en waar.
Mijke lacht naar haar kleine broer.
Wat is hij toch lief. 
Vlug gaat ze haar vrienden halen.

‘Vet!’
Soef en Roos staan bij de hut.
Ze vinden hem heel mooi.
‘Moet je kijken!’ zegt Ben.
Hij wijst naar een stapel planken.
‘Hoe komen die daar nou?’

Met vier meer lol
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Mijke zucht.
‘Dat heeft papa vast gedaan.’
‘Hij wil meedoen met de hut,’ lacht Ben.
‘Maar dat mag niet,’ zegt Mijke.
‘Het is onze hut.’
‘We maken hem nu af,’ zegt Roos.
Ze sjort aan een van de planken.
‘Ik heb iets heel goeds voor de hut,’ zegt Soef.
Hij slaat zijn arm om Ben heen.
‘Ga je mee dat halen?’

Ben haalt zijn schouders op. 
Hij vindt het goed.
‘Wat dan?’ vraagt Mijke.
‘Wat gaan jullie halen?’
Maar Soef en Ben hollen al weg.
Mijke en Roos gaan verder met de hut.
Ze zijn er druk mee.
Ze zien niet dat iemand naar ze kijkt.
Door een gat in het hek.
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Van wie is die hut?

Mijke en Ben bouwen een hut achter in de tuin.
Papa en mama weten van niks.
Maar dan komt buurman Koos klagen.
De hut moet weg.
Daar hebben Mijke en Ben echt geen zin in!

Vrolijk en speels verhaal voor kinderen van 6-7 jaar.
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