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1 - het leven van Katinka

‘’Tringtringtring’’ daar gaat de bel van klas 1 van de middelbare school de Rijnert. Katinka rende naar
buiten. ‘’Yes Yes eindelijk vrij’’ Riep Katinka blij. ‘’Hey wacht je niet meer op je beste vriendin?’’
Riep Annemarijn naar Katinka. ‘’Ja tuurlijk wel alleen ik ben zo opgewonden vandaag kan ik HEM weer
zien’’ . ‘’Haha je bent me er ééntje Katinka’’ Lachte Annemarijn. ‘’Geef nou maar toe dat je verliefd
op hem bent’’. ‘’Ik zeg je het nog één keer ik ben niet verliefd op hem vind hem alleen maar aardig’’
Grinnikte Katinka. ‘’Ja ja’’ Dacht Annemarijn in zichzelf. ‘’oh daar is hij’’ Riep Katinka opgewonden.
‘’Haaaiii Mourits’’ Zei Katinka. ‘’Hallo lady’s hoe gaat het ermee?’’ Vroeg Mourits. ‘’Ja goed hoor,
toch Anne’’ Zei Katinka. ‘’Oh ja ja dat is waar ik voel me prima’’ Zei Annemarijn snel. ‘’En hoe gaat
het met jou Mourits?’’ Vroeg Katinka glimlachend. ‘’Oh ook goed maar ik moet gaan zie jullie nog wel
een keer dag’’ Riep Mourits ‘’Oké daaaaaaaag!!! Katinka zwaaiden Mourits na’’
‘’Zucht’’ ‘’Oh oh oh ik heb met hem gesproken Yes Yes’’ zei Katinka ‘’Haha je bent nu al in
loverboy dreams meisje?’’ zei Annemarijn. ‘’Ja want hij is zo knap *zucht*’’ Zei Katinka verlegen.
‘’Kom nu moeten we naar huis’’ zei Annemarijn. ‘’Oké Anne doei!’’ riep Katinka haar na. En
Katinka liep een steegje in ze woonde hier pas net en verdwaalde snel zonder Annemarijn. ‘’Huuh??
Dit gedeelte ken ik helemaal niet’’ zei Katinka Ze werd steeds banger en banger. ‘’Hey wat doe jij in
onze steeg’’ zei een boze stem. ‘’i-i-i-i-ik ben verkeerd g-g-g-g-gelopen denk ik het spijt me dat ik in
jullie buurt ben.’’ Zei Katinka bang. ‘’Niks te sorry meid je gaat hier voor boeten’’ een paar grote
jongens kwamen te voorschijn. ‘’Neeee ik heb jullie niks aangedaan laat me los’’ schreeuwde Katinka
bang
Er werd een hand voor Katinka’s mond gedaan zodat ze niet meer kon schreeuwen. Toen was alles
zwart voor Katinka’s ogen ze zag niets meer ze voelde een ondragelijke pijn maar kon niets er tegen
doen. Toen schrok ze wakker en ze lag naast haar bed helemaal bezweet en ze zei tegen haar zelf
‘’Het was maar een droom het was maar een droom’’ De moeder van Katinka kwam aangerend.
‘’Oh kindje gaat het wel? Ik hoorde je schreeuwen’’ vroeg de moeder van Katinka. ‘’Ja het gaat wel
mam ik had alleen een enge droom’’ zei Katinka.
De volgende dag op school. ‘’Anne Anne!!!!!’’ Riep Katinka Bang ‘’Wat is er?? Ik ben er ik ben bij
je’’ Zei Annemarijn ‘’Ik heb gister zo eng gedroomd’’ snikt Katinka ‘’Wat heb je dan gedroomd lieve
schat’’ vroeg Annemarijn. ‘’dat een paar jongens me vastbonden en dat soort dingen omdat ik
verdwaald was en in hun steegje kwam zou het een waarschuwing zijn Anne?’’ Zei Katinka. ‘’Nee dat
denk ik niet hoor want er zijn geen steegjes bij jou in de buurt dat weet ik wel zeker’’ zei Annemarijn
‘’Oké dank je Anne’’ zei Katinka. ‘’Tringtringtring’’ Daar gaat alweer de bel. ‘’Nee alweer school
das zo saai’’ zei Katinka. ‘’Ja maar het moet dat weet je’’ zei Annemarijn. ‘’ja ik weet het bah rot
school’’ Zei Katinka in zich zelf En ze liep de school binnen ‘’Goedemorgen allemaal’’
‘’Goedemorgen juffrouw’’ ‘’We gaan als eerst taal doen pak jullie boeken maar’’ Zei de juffrouw
‘’En doe hem open op bladzijde 45 Ehm Hendrieke lees jij Les 1 is voor’’ zei de juffrouw ‘’Oké juf’’
‘’werkwoorden Maak 2 rijtjes in je schrift en zet de werkwoorden in het goede rijtje onder elkaar’’ las
Hendrieke. ‘’Oké ga dat maar doen ik moet even voor een gesprek met 1 van jullie ouders de deur uit
dus als jullie klaar zijn met Taal pak dan jullie eten maar alvast ik kom er zo aan’’ Zei de juffrouw ‘’Met
wie zou zij nou een afspraak hebben’’ werd er door de klas gefluisterd Er ging een schok dor Katinka
heen ‘’Ik weet wel met welke ouders zij een afspraak heeft’’ zei Katinka ‘’Met mijn ouders omdat ik
zo eng gedroomd heb wedden???’’ zei Katinka weer. ‘’Ja dat zou best kunnen Katin’’ zei
Annemarijn. Ondertussen bij de juffrouw en Katinka’s ouders. ‘’Wij maken ons zorgen over onze



kleine Katinka heeft u nog veranderingen van haar in de klas opgemerkt’’ vroegen de ouders van
Katinka. ‘’nee hoor niet echt wat is er dan?’’ vroeg de juf ‘’Nou ze had gisteren een hele enge droom
ze werd door jongens vastgebonden omdat ze in hun soort steegje kwam zei ze’’ zei de moeder van
Katinka ‘’Oh dat is niet zo best ik zal extra goed op haar gaan letten’’zei de juffrouw. ‘’Oké erg
bedankt Juffrouw want ik ben heel erg ongerust’’ zei de moeder van Katinka ‘’Maar nu moet ik echt
naar mijn klas toe want anders breken ze de boel af’’ zei de juffrouw een beetje lachend. En
ondertussen in de klas. ‘’Jan wat zijn de toets antwoorden van de toets van woordenschat die kan ik
dan alvast overnemen’’ zei Annemarijn ‘’Annemarijn dat is spieken das niet netjes’’ zei Katinka.
‘’Ach joh zeik toch is nie zo Katinka ik wil gewoon een 10 halen voor die toets meer niet, dat jij zoon
watje bent dat je niet durft te spieken dat wisten we al’’ zei Annemarijn boos tegen Katinka. ‘’Doe is
niet zo boos tegen Katinka Annemarijn’’ zei Mourits ‘’Oh dank je Mourits’’zei Katinka blozend *ze
slaat gouw haar agenda dicht waar ze net een tekeningetje van Mourits zat te maken* ‘’Oeh slijmerig
kind je moet zeker weer een jongen erbij halen om mij aan te kunnen, nou kom dan’’ zei Annemarijn
dreigend. ‘’Anne doe niet zo flauw je weet dat ik dat nooit zomaar zou doen met jou vechten dan’’ zei
Katinka ‘’Ach joh je bent gewoon bang’’ *En Anne stak haar tong op naar Katinka* ‘’Ik ben niet bang
ik wil alleen geen ruzie met jou! Anne’’ Riep Katinka geïrriteerd. ‘’Sssst de juf komt eraan!’’ werd er
door de klas heen geroepen
Toen was het doodstil in de klas. ‘’Hallo kinderen daar ben ik weer wat is iedereen keurig blijven zitten
en stil geweest’’ zei de juffrouw. ‘’Maar oke nu kunnen jullie je taalschrift inleveren en daarna rustig
naar buiten’’ vervolgde de juffrouw. *Annemarijn gooide een papieren vliegtuigje naar Katinka*
*Katinka maakte het vliegtuigje open en las: Ik pak je in de pauze, Pas maar op!!* Katinka keek meteen
Annemarijn’s kant op ze merkte dat haar vriendin geen grapje maakte. Toen Katinka naar buiten ging
dacht ze bij zichzelf: Rustig blijven Katinka ze bedoelt het heus niet zo. Maar tot haar grote schrik ziet ze
Annemarijn,Silvia en Annemiek bij elkaar staan. Ze loopt met een grote boog om hun heen en hoort
Annemiek roepen ‘’Mietje’’ maar ze negeert het. Ze gaat naar het klimrek waar Mourits ook staat.
‘’Hey Mourits’’ zei Katinka. ‘’Hey Katinka,ben je nog lastiggevallen door die meiden want ik wil niet
dat ze jou pijn doen hoor’’ zei Mourits ‘’Nee ik ben er gewoon langs heen gelopen’’ Antwoorden
Katinka ‘’Goed zo als ze je lastigvallen kom je maar gewoon naar mij oké?’’ zei Mourits een beetje
verlegen. ‘’Ja zou ik doen’’ Antwoorden Katinka blozend. ‘’Zo zo kijk de 2 tortelduifjes nou eens
samen jullie moesten je schamen’’zei Silvia kakkerig. ‘’Hey als je nu niet snel je mond houd Silvia sla
ik hem dicht’’ zei Mourits stoer. ‘’Oh daar hebben we de beschermengel van onze kleine Katinka
Stinka’’zei Annemiek.
‘’Das niet waar stom wijf!’’zei Katinka ‘’Rustig maar Katinka laat maar aan mij over’’ zei Mourits
‘’Als jullie zo graag willen pesten doe dat dan met iemand van je eigen grote zoals ik’’ zei Mourits
‘’Oké wie begint er meiden?’’ zei Annemarijn stoer ‘’Er begint hier helemaal niemand naar binnen
alle 5’’ zei een juffrouw En iedereen liep met een kwaaie kop naar binnen. ‘’Oké wat is er gebeurd
begin jij maar Katinka’’ zei de juffrouw toen ze binnen zaten. ‘’Nou we zaten in de klas en Annemarijn
wilden van Jan de antwoorden van de aankomende toets hebben om af te kijken en een 10 te halen en
toen ik zei dat het niet goed was wat ze deed werd ze heel boos op mij en ging ze schelden en toen
kwam Mourits voor me op en daar kon ze niet tegen blijkbaar en nu hebben we eigenlijk ruzie om niks’’
vertelde Katinka. ‘’Dat is helemaal niet waar trut die je er bent ik wou die antwoorden alleen om te
leren en niet om af te kijken en een 10 te halen joh trut’’ antwoorden Annemarijn boos *Katinka stak
haar tong op naar Annemarijn* ‘’Oh juf zag u dat’’ zei Annemarijn snel. ‘’Ja dat zag ik ga maar naar
de klas Katinka’’ zei de juffrouw. ‘’Maar juf ik heb niks gedaan’’ zei Katinka ‘’Oh als je niks gedaan
hebt ga dan maar je moeder bellen of ze je komt ophalen wat ben ik teleurgesteld in je’’ zei de juffrouw
‘’Maar juf wat Katinka zei was waar! Annemarijn die wou spieken en dat wou Katinka voorkomen’’ zei
Mourits ‘’Oh is dat werkelijk waar anders zou ik heel erg boos op je zijn Annemarijn, want dan heb je



gelogen’’ zei de juf. *En Annemarijn begon te blozen en te zweten* ‘’uuuuuh.’’ stotterde Annemarijn
‘’Oh Annemarijn wat ben ik boos. Niet alleen omdat je loog maar ook omdat ik nu iemand die niet loog
naar huis heb gestuurd’’ zei de juf ‘’Sorry juf’’ zei Annemarijn een beetje verdrietig. ‘’Ja zeg maar
sorry maar daar heb ik niks aan’’zei de juf. ‘’Mourits ga jij even naar Katinka’’ zei de juf. ‘’En troost
haar een beetje zeg maar dat ik niet meer boos op haar ben en dat ik het verhaal begrijp’’zei de juf
weer. ‘’Oké juf tot zo’’zei Mourits ‘’En wij dan wij stonden er alleen maar bij’’ zeiden Annemiek en
Silvia ‘’Nou jullie zie ik nog wel onder ogen ga maar lekker spelen’’zei de juf *Mourits liep zwetend
naar Katinka* Wat moes hij nou zeggen dacht hij. Oh jah dat ze terug naar school mag komen en dat de
juf niet meer boos op haar is. Toch een beetje zenuwachtig staat Mourits bij de deur. ‘’Wanneer ga ik
nou zeggen dat ik van haar hou’’zei Mourits tegen zichzelf ‘’Ach nou eerst dit doen’’ Mourits belt aan
Katinka doet open ‘’Hey Mourits ook al weggestuurd?? Vroeg Katinka ‘’Nee Ik kwam zeggen dat je
weer gewoon op school mag komen van de juffrouw’’ Antwoorden Mourits. ‘’Ik heb bij de juf een goed
woordje voor je gedaan’’ zei Mourits ‘’Ach wat lief’’ zei Katinka. Katinka wou Mourits bijna een kus
geven maar kon zich nog net inhouden. ‘’Ik moet je al heel lang iets vertellen’’ begon Mourits. ‘’Ik
weet niet of het goed overkomt maar ik vind je echt heel erg’’ zei Mourits zenuwachtig. ‘’Ja??’’Vroeg
Katinka.
‘’leuk…….. wil je met me verkering’’zei Mourits opgelucht. ‘’Ja ik wil heel graag met jou verkering’’
zei Katinka opgewonden. ‘’Nou oké dan’’ zei Mourits een beetje stil. ‘’Kom je mee naar school?’’
vroeg Mourits weer. ‘’Ja’’ Zei Katinka Toen gaf Katinka de kus die ze zo lang wou geven.. ‘’Wow dat
voelde goed’’ zei Katinka glimlachend. ‘’Zeg dat wel ’’zei Mourits erna. ‘’Haha’’ lachte Katinka. Ze
liepen naar school toe waar de juf hen al opzat te wachten. ‘’Hallo Katinka er wil iemand iets tegen je
zeggen’’zei de juffrouw ‘’Sorry Katin ik weet dat je het niet boos bedoelde en ik was een beetje bot
tegen je dus sorry’’zei Annemarijn ‘’Ach joh maakt niet meer uit’’ zei Katinka blij Ze liepen met zijn
alle naar binnen. ‘’Nieuw vriendje?’’vroeg Annemarijn fluisterend aan Katinka ‘’Ja’’ glimlachte
Katinka ‘’Ik dacht al dat ik jullie hand in hand zag lopen’’ lachte Annemarijn ‘’Lol dat heb je dan goed
gezien Anne’’ Antwoorden Katinka ‘’Jullie doen het snel! Al gezoend?’’ Vroeg Annemarijn
Nieuwsgierig ‘’Nou ik heb hem een kusje op zijn wang gegeven’’ Zei Katinka ‘’Oh wat Leuk das het
begin van een hechte relatie lol’’ Lachte Annemarijn ‘’Nou Nou niet fluisteren in het openbaar hoor
anders wordt ik nieuwsgierig’’ zei de juf ‘’Oh sorry juf’’ zeiden Katinka en Annemarijn. ‘’Oh ik weet
wel waar het over gaat denk ik toch Katin?’’ zei Mourits Katinka voelde dat ze een kleur kreeg ‘’Um ik
weet niet of je het weet’’zei Katinka snel Ze draaide haar hoofd de andere kant op omdat ze zo rood
als een tomaat was. Weer in de klas.
‘’Zo klas daar ben ik weer nu iedereen rustig en op hun plaats’’zei de juf ‘’Alleen Jan wil ik nog even
spreken’’ vervolgde de juf. ‘’Oké ik kom al juf’’ zei Jan braaf Katinka keek naar Annemarijn en zag
dat Annemarijn ook naar haar keek. Annemarijn maakte een wuif van ‘’Oh nee shoot’’ Dat begreep
Katinka wel en knikte naar haar vriendin terug van ja Op de gang bij de juffrouw en Jan ‘’Jan het gaat
even over voor de pauze toen ik weg was voor een gesprek’’ begon de Juffrouw ’’Oké juf wat is er
dan?’’ zei Jan ‘’Heeft Annemarijn jou de antwoorden van de toets van woordenschat
gevraagd?’’vroeg de juffrouw ‘’Ja maar toen ging Katinka haar erop wijzen dat spieken niet mag en
dat vind ik ook’’ zei Jan ‘’Heel goed Jan dank je wel hoor ga nu maar weer naar de klas ik kom er zo
ook aan’’ zei de juffrouw ‘’Oké juf’’zei Jan De juf haalde thee en dacht bij zichzelf echt hele nare
dingen. ‘’Dus toch’’zij ze in haar zelf ‘’Dus toch heeft Annemarijn het gedaan maar ach ik kan het
haar niet meer kwalijk nemen ze is weer vriendinnetjes met Katinka’’ Bazelde de juf in haar zelf Ze liep
in gedachten de klas in en gaf een knipoog naar Annemarijn en Katinka die allebei terug knipoogden.
*Tringtringtring* ‘’Ah nee biologie bah ik vind dat zo stom’’ zei Katinka ‘’Jah ik ook’’zei Annemarijn
‘’Trouwens heb je deze keer wel je opstel over die gore kikker af?’’vroeg Annemarijn erna ‘’Wat
moes je dat al vandaag inleveren’’vroeg Katinka geschrokken ‘’Ja’’ zei Annemarijn ‘’Oh nee He



kut’’
‘’Weer niet af Katin?’’ vroeg Annemarijn ‘’Nee kut man ik ga dood’’antwoorden Katinka ‘’Zo zeker
wel hijs hartstikke streng’’zei Annemarijn weer ‘’Dat wordt nablijven’’zei de meester van biologie
‘’Nee meester alstublieft zie het door uw vingers’’ zei Katinka ‘’Nee ik zie je hier om 4 uur geen
minuut later anders zwaait er wat’’ zei de biologie meester ‘’Oké meester’’ zei Katinka zuchtend
In de pauze ‘’Balen dat je na moet blijven’’ zei Annemarijn ‘’Jah ik had nog wel om 4 uur
afgesproken met Mourits in het park nu moet ik hem afzeggen’’ antwoorden Katinka ‘’Oh oh das niet
zo best ach je kan het hem nu zeggen’’zei Annemarijn ‘’Wat zeggen? Aan wie?’’vroeg Mourits
verbaast ‘’Katin moet wat tegen je zeggen’’zei Annemarijn ‘’Dank je Anne’’ Zei Katinka ‘’ehm
Mourits ik kan niet vandaag naar het parkje komen ik moet nablijven’’zei Katinka verlegen ‘’Oh is dat
alles das toch niet erg’’zei Mourits opgelucht Mourits gaf Katinka een kusje ‘’Wacht even hoor ik nou
dat jij het niet erg vind?’’Vroeg Katinka ‘’Ja dat hoor je goed’’Antwoorden Mourits De uren
verstreken 4 uur kwam steeds dichterbij Katinka voelde zich helemaal niet lekker over het strafwerk dat
ze kreeg maar wat een opluchting dat Mourits het niet erg vond dat ze niet naar het parkje kon. ‘’Zo
kom zitten Katinka’’Zei de biologie meester ‘’Oké meester’’zei Katinka ‘’Ga nu maar je opstel
maken je mag de computer gebruiken alles mag je gebruiken alleen je gaat hier niet weg voordat ik dat
opstel op me tafel heb liggen’’ ‘’Oké meester ik zal mijn best doen’’Antwoorden Katinka braaf.
‘’Goed zo ik ga even naar de juffrouw’s ik hoop dat je er straks nog bent anders krijg je nog meer
strafwerk’’ zei de meester Katinka slikte en knikte van ja dat ze er nog zou zijn. De meester was weg
het was doodstil in het klaslokaal alleen hoorde je de computer piepen als hij vastloopt en dan hoor je
Katinka mopperen ‘’Nee He niet weer He kom op nou ik moet nog een opstel maken’’ Katinka pakt
even haar mobiel om naar huis te bellen om te zeggen dat ze wat later komt maar er wordt niet
opgenomen ‘’Mmmmm raar als mama er niet is is papa er altijd wel en als papa er niet is is mama er
wel omdat ik natuurlijk nog een klein zusje heb. Ze stopte haar mobiel weer in haar tas en ging weer
verder op de computer. www.kikkiekik.nl ‘’Wow das een goede website!’’zei Katinka zachtjes Ze
begon te schrijven ‘’Een kikker is een amfibie’’ Een uur later had ze het opstel eindelijk af en ze legde
het op het bureau van de meester Ze liep naar huis belde aan en niemand deed open ze zag dat
iedereen weg was door de ruit dus besloot ze maar naar Mourits te gaan ‘’Ding Dong’’ Katinka
maakte een bel geluid en Mourits deed nog open ook. ‘’Hey belletje van me’’ zei Mourits Hij Gaf
Katinka een kus ‘’Mijn ouders zijn niet thuis en ik kom net thuis me zusje is er ook niet en me zus ook
niet’’zei Katinka ‘’Mag ik zolang hier blijven tot ze er weer zijn?’’Vroeg Katinka ‘’Maar Natuurlijk
mag dat jij altijd’’ Antwoorden Mourits ‘’Kom binnen’’zei Hij Katinka keek haar ogen uit Als je binnen
komt kom je in een soort hal van eer overal hangen foto’s omringt met dure lijsten als je de kamer
binnenkomt kijk je meteen tegen de tv aan die aardig groot is een blauwe muur past goed bij het
aquarium waar echt bijna 1000 vissen in zwemmen dacht Katinka tenslotte staan er echte leere banken
helemaal rood en de vloerbedekking is ook knal rood staat echt goed bij het blauw in de keuken smelt
Katinka bijna van alle luxe die ze daar ziet ze ziet ook een jaguar in de tuin staan. ‘’wooooooooooooow
jullie zijn zeker rijk’’ Vroeg Katinka ‘’Um ja zo kan je het noemen’’zei Mourits ‘’Kom je mee naar
mijn kamer?’’ Vroeg Mourits ‘’Ja ik kom al’’ Riep Katinka ‘’Op de trap moet je voorzichtig zijn er zijn
geen leuningen omdat dat niet bij het stijl van het huis past’’ zei Mourits in zijn kamer keek Katinka wel
het meest haar ogen uit overal zag ze Racewagens en Brommers op het behang op de vloerbedekking
op zijn bedlaken op zijn bureau echt overal. ‘’Man ben jij ook al zoon fan van Raceauto’s en
Brommers en Moters en dat soort voertuigen. ‘’Nou… eigenlijk wel jah lol’’Grapte Mourits ‘’Hahaha’’
Lachte Katinka
‘’Maar jij hebt echt een mooi huis maar jij bent natuurlijk het mooist’’ vervolgde Katinka Mourits
bloosde ‘’Ach valt wel mee jij bent mooier dan alles de zee,de maan,het heelal’’zei Mourits ‘’Ahhhh
das lief dank je wel’’ Antwoorden Katinka Katinka kuste Mourits weer dit keer niet op zijn wang maar



op zijn mond. Katinka schrok van zichzelf en zei sorry ‘’Waarom sorry? Het was toch lekker’’Zei
Mourits Deze keer kuste Mourits Katinka op haar mond. ‘’Kijk zo moet het nou gaan’’Glimlachte
Mourits ‘’Tringtringtringtring’’ ‘’Katinka je moeder’’riep de moeder van Mourits naar boven ‘’Ik
kom’’Riep Katinka terug ‘Ze kuste Mourits nog 1 keer heel lang op zijn mond en toen ging ze met haar
moeder mee naar huis. ‘’Wat is er mam’’vroeg Katinka Toen ze thuiskwamen ‘’Waarom was
niemand er net?’’vroeg ze weer Toen barste haar moeder in tranen los en ze gaf Katinka een brief.
Katinka las het en de tranen sprongen haar in haar ogen. ‘’Hey Katinka wat was je vandaag stil in de
klas en in de pauzes’’Zei Annemarijn ‘’Je hebt niet eens aandacht besteed aan Mourits’’Vervolgde
ze ‘’ i-i-i-i-ik m-m-m-m-m-mijn v-v-vv-v-vader’’Zei Katinka huilend ‘’Rustig maar begin maar als je er
klaar voor bent’’Zei Annemarijn Een Paar Minuten later. ‘’Mijn Vader is gestorven aan een hart
aanval’’zei ze huilend ‘’Oh wat erg voor je kom is hier meisje’’zei Annemarijn ‘’Dank*snik* je
Anne’’ Mourits kwam er ook aangerend ’’Wat is hier gebeurd?’’Vroeg hij ‘’Haar vader is gister
gestorven aan een hart aanval’’zei Annemarijn ‘’Oh daarom was er niemand thuis wat erg!!!!’’Zei
Mourits ‘’ja’’Zei Katinka huilend ‘’laat me even alleen plies’’vroeg Katinka
‘’Oké’’zeiden Annemarijn en Mourits Ze liepen allebei naar het muurtje toe ‘’Erg voor me sgatje
man’’Zei Mourits ‘’Jah man heel erg’’Zei Annemarijn ‘’tringtringtring’’ ‘’nee He Frans ben ik zo
slecht in’’zei Annemarijn ‘’Ja die repetitie is zo stom ik kan niet eens hallo in het Frans zeggen
haha’’ lachte Mourits. ‘’Haha nou veel suc6 dan ik heb heel goed geleerd maar toch is Frans saai!’’
Zei Annemarijn. Katinka liep verdrietig en stil naar binnen. Ze ging op haar plaats zitten en vocht tegen
de tranen die ze bijna niet binnen kon houden. ‘’Goedemorgen kinderen’’ zei de meester van Frans
‘’Goedemorgen meester’’zeiden de kinderen. ‘’nou jullie zitten er al klaar voor dus pak je pen en
papier maar dan deel ik de toets uit’’ zei de meester van Frans *De meester deelde de toetsen uit*
*Whaaa spannend maar ik ga toch een 10 halen* zei Annemarijn *Pff wees jij maar niet zo zeker van
jezelf* Zei Mourits Tegen Annemarijn ‘’Haha let jij maar eens op’’ zei Annemarijn ‘’Dat zou ik zeker
doen, hoe jij een 1 krijgt’’ Grinnikte Mourits ‘’Ha Ha wat lachen Mourits’’ Zei Annemarijn ‘’Stilte in
mijn leslokaal, jullie mogen beginne’’ Brulde de meester van Frans Een half uur later. ‘’Jullie tijd is om
lever de toets maar in op mijn bureau’’ Riep de meester van Frans ‘’Pfff die toets was moeilijker dan
ik dacht’’ zij Annemarijn mompelend ‘’Haha komt het nu eindelijk uit, zie je wel dat je het moeilijk
vond!’’ Riep Mourits ‘’Wil je mij gaan vertellen dat jij het wel kon??’’zei Annemarijn plagend ‘’Ja dat
ga ik nu zeggen ja’’ zei Mourits ‘’Tssssssss’’ Siste Annemarijn ‘’Tssssssss’’ Siste Mourits Terug
‘’Hoe zou het trouwens met Katinka gaan? Ik bedoel je was zo overstuur misschien moeten we even
langs haar huis gaan met wat cadeautjes zou ze vast leuk vinden’’ Vroeg Annemarijn Ze Liepen Naar
De Bas Van Der Heiden. ‘’Hey moet je kijken een racewagentje dat zou ze vast wel leuk vinden toen
ze bij mij thuis was ging ze al helemaal uit haar bol haha’’ zei Mourits Blij ‘’Haha oké jij je zin dan
kopen we die’’ zei Annemarijn Ze liepen naar de kassa om te betalen. ‘’Dat is dan 7.00 euro
asjeblieft’’ zei de caissière vanachter haar raampje. ‘’zow das wel duur zeg voor zoon klein race
autootje moeten we niet eerst even verder kijken?’’ zei Mourits ‘’Nee joh ik betaal wel’’ Zei
Annemarijn Annemarijn betaalde 7 euro en ze liepen met de race wagen de winkel weer uit
Ondertussen bij Katinka *Zucht* ‘’Waarom papa? Waarom nou net jij? Ik hield zo ziels veel van je.
Waarom nou jij?’’ Dacht Katinka In haar zelf Ze pakte haar mp3 en zette hem aan. ‘’Rood is allang
het rood niet meer het rood van rode roze’’ Zong Katinka Katinka had er al geen zin meer in en zette
de mp3 uit ‘’Van muziek word ik altijd zo depri *zucht*’’ Dacht Katinka bij haarzelf ‘’Ik ga maar weer
is in mijn dagboekje schrijven kan ik lekker alles in op schrijven en alles in kwijt’’ Ze schoof al haar
troep wat er nog lach opzij en pakte haar dagboek en begon te schrijven Lief Dagboek, Het is vandaag 7
november 2000. Ik schrijf weer eens in je ik heb je heel veel te vertellen. Ja heel veel… papa is dood :’(
het kwam door een hart aanval. Ik mis hem heel erg al dat spelen samen met hem, de leuke gespreken,
zelfs de vervelende gesprekken mis ik hoe kon ik dat ooit nou denken dat ik zijn preeken zou missen.



Mama is er erg kapot van dat hij weg is. Mama gebruikt een soort van anti-depri pillen om niet zo erg in
de stress te raken. Maar als je het mij vraagt raakt ze echt helemaal in de stress door die pillen maar ja
het zou wel weer aan mij liggen lief dagboek… Nu iets beter nieuws ik heb eindelijk een vriendje en ja we
hebben al gezoend hihi. Hij heet Mourits en hij is echt heel erg leuk =D ik kan je wel helemaal vol
schrijven over hem hoe mooi zijn lach enz is maar dat ga ik maar niet doen daar word jij weer pissig van
denk ik haha. Nou verder heb ik een ruzie gehad met Annemarijn gehad maar das allang weer goed.
Nou lief dagboek ik ben nog niet moe ofzo maar ik stop even met schrijven haha doei doei lief dagboek
xxxx Katinka sloeg haar dagboek dicht en deed hem op slot en verstopte het sleuteltje onder haar
kussensloop ‘’Is kijken wat zou ik nu gaan doen Uum??? Oh ja ik zie het al ik ga mijn kamer even
opruimen ook al heb ik daar een hekel aan dan heb ik tenminste nog iets te doen’’ Zeurde Katinka
tegen zichzelf. Ze begon met haar knuffels te sorteren maar toen ging opeens de deurbel ‘’Hey mam
verwacht jij iemand?’’ Vroeg Katinka ‘’Nee ik verwacht niemand misschien zijn het je vrienden ga jij
maar open doen ik heb er nog even geen fut voor’’ zei de moeder van Katinka met een gebroken stem.
Katinka liep naar de deur en deed hem open. ‘’Hey Mourits en Anne kom binnen’’ Zei Katinka ‘’hoi
gaat het weer een beetje met mijn lieve, prinsesje??’’ vroeg Mourits bezorgd. ‘’Nou ja gaat wel maar
niet echt veel beter ik voel me de hele dag depri,pissig en moe maar als ik dan probeer te slapen krijg ik
honger of trek in wat en dan ga ik eruit en dan kan ik niet meer slapen…dus’’ zei Katinka ‘’Zow das erg
maar Mourits en ik hebben wat voor je gekocht we hopen dat je het leuk vind’’ zei Annemarijn. Ze
gaven de raceauto ‘’oh jullie zijn geweldig ik hou van jullie’’ zei Katinka met tranen in haar ogen.
‘’Haha het stelt echt niks voor als jij maar gelukkig ben’’ zei Annemarijn grijzend. ‘’En wij houden
ook van jou heel veel ;)’’ zei Mourits Katinka moest ervan huilen ‘’waaraan heb ik zulke goede
vrienden te danken waar aan??,waar aan???’’ dacht Katinka ‘’Hey Katinka stil maar dacht je nou echt
dat wij dat IK niet om je gaf?’’vroeg Mourits ‘’Het spijt me’’ Zei Katinka met een huilende stem
‘’ssst stil maar’’ Mourits legde zijn vinger op haar lippen. En kuste haar ‘’Je moet je niet laten gek
maken Katin, want ik hou van je en ik wil van je blijven houden’’ zei Mourits ‘’Ik hou ook heel veel van
je,echt heel veel!’’ Antwoorden Katinka ‘’Maar???’’ zei Mourits ‘’Er is geen alleen maar dit’’
Katinka kuste Mourits en ging voorzichtig met haar tong naar zijn mond Voor dat Katinka het wist tongde
ze
‘’Wauw dat was geweldig’’ Zei Katinka met een opluchting ‘’Haha ja het was geweldig met een
geweldige vrouw’’Zei Mourits Lachend Ze hoorde opeens iets heel groots vallen boven ‘’Waaah wat
was dat?’’ Schreeuwde Annemarijn Bang ‘’Kom we gaan kijken, ik hou wel van een beetje
avontuur’’ zei Mourits Ze liepen alledrie naar boven. Katinka deed de kamer deur open en gilde.
‘’MAMA!!!!!!!!! MOURITS ANNEMARIJN KOM ME HELPEN!!!!!!’’ zei Katinka huilend ‘’MAMA!!!
MAMA!!! TOE ZEG ASJEBLIEFT IETS’’ ‘’SNEL MOURITS BEL 112 ANNEMRIJN HELP ME MET
MIJN MOEDER OP HAAR ZIJ TE LEGEN’’ Annemarijn hielp Katinka om haar moeder in de stabiele
zijligging te leggen. ‘’Ik heb de 112 gebeld ze komen er zo meteen aan’’ Zei Mourits ‘’Oh ik hoor ze
al’’ zei Mourits De volgende morgen. ‘’Gelukkig waren we er snel bij anders had je moeder het niet
gered’’zei de dokter
‘’Gelukkig is het allemaal weer goed maar waarom zou ze dat doen teveel slaappillen in nemen wil ze
soms dood ofzo?’’Zei Katinka tegen Annemarijn
‘’ach maak je niet druk ;) het komt allemaal goed’’zei annemarijn
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