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Naar Het Tuinhuis

Ken je Spekkie?

Ze eet heel graag spekkies.

En ze houdt van speuren.

Alles wat haar opvalt,

schrijft ze op.

Sproet is haar beste vriend.

Hij heeft leuke sproeten.

En een mooie kuif.

Van speuren houdt hij niet zo.

Toch helpt hij Spekkie altijd.

Nelson is de neef van Spekkie.

Hij is agent.

Spekkie en Sproet gaan naar Het Tuinhuis.

Zo heet de opvang waar ze  

na schooltijd heen gaan.

Emir komt hen altijd halen,

want hij werkt daar.

Maar vandaag is hij laat.

‘Best raar,’ zegt Spekkie.

Ze kijkt de straat rond.



‘Dus … weet je wat ik denk?

Er was onderweg een dief.

Die wilde een huis in gaan.

Emir zag dat.

En hij belt nu om hulp.’

Sproet zucht.

‘Spekkie, stop met dat gedoe.

Je praat altijd over speuren.

Emir let niet op dieven.

Hij houdt vooral van natuur.’

Net als hij dat zegt,

komt Emir eraan.



Hij hijgt van het rennen.

‘Hoi Spekkie en Sproet.

Het spijt me dat ik laat ben.

Ik moest nog even wat kopen.

Kijk eens wat ik heb?’

Hij haalt iets uit zijn tas.

Het is een klein zakje.

‘Hier zit pompoenzaad in,’ legt hij uit.

‘Dat gaan we straks zaaien.

Vinden jullie dat leuk?’

‘Ik wel,’ zegt Sproet.

Hij kijkt naar Spekkie.
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Wat zou zij ervan vinden?

‘Best een beetje saai,’ zegt ze eerlijk.

‘Ik hou meer van speuren.

Kunnen we geen sporen zoeken?

Dat doet mijn neef altijd.

Hij is agent.

Wist je dat al?’

‘Ja, dat had je verteld,’ zegt Emir.

‘En daarom let jij ook altijd goed op.

Dat is heel fijn.

En altijd handig.

Maar eh, sporen zoeken …

Bij ons in de moestuin?’

Hij schiet in de lach.

‘Ha, ha.

Daar is niks te vinden.

Dat weet ik nu al.

Behalve een spoor van een slak.

Of van een vogel.

Kom, we gaan.’

Ze lopen de straat uit.

Tot aan de hoek.

Daar blijft Spekkie staan.

‘Kijk snel naar de bushalte,’ 

fluistert ze.
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‘Zien jullie die man?

Waarom heeft hij zo’n dikke jas aan?

Dat is echt raar!

Het is vandaag juist zo warm.’

Sproet haalt zijn schouders op.

‘Misschien heeft die man het koud.

Of is hij net ziek geweest.

Dat zou ook kunnen.’

‘Of wat ook kan …’ zegt Spekkie.

‘Die man verstopt iets onder zijn jas.

Daarom ziet hij er zo dik uit.’

‘Nee, joh!’ 

Sproet geeft haar een duwtje.

En Emir moet alweer lachen.

‘Die Spekkie.

Loop nou maar door.

Aan speuren doen we niet vandaag.’

Verderop is een stoplicht.

Er staan twee meisjes te wachten.

Ze dragen allebei een petje.

Het ene meisje is blond.

Het andere meisje heeft een zwarte vlecht. 

Zij draagt een rugtas.

‘Hoi,’ zegt het blonde meisje.
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‘Ik ben Jet.

Weten jullie hier de weg?’

‘Zeker,’ zegt Emir.

‘Waar moeten jullie heen?’

‘Naar de bakker,’ zegt Jet.

‘O, dat is heel simpel,’ zegt Emir.

‘Loop rechtdoor.

Dan zie je de winkel vanzelf.’

‘Hè, wat bedoel je?

Rechtdoor?’

Jet kijkt of ze het niet snapt.

Doe niet zo suf, denkt Spekkie.

Rechtdoor is toch rechtdoor?

‘Au!’ roept Emir dan.

Hij voelt aan zijn rug.

‘Wie duwde mij?’

‘Het spijt me, dat deed ik,’ 

zegt het andere meisje.

Ze staat achter Emir.

‘Ik struikelde.’

En ineens begint ze te rennen.

Ook al staat het stoplicht nog op rood.

Jet volgt haar.

‘Die hebben haast,’ mompelt Spekkie.

‘Vreemd.’
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