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blauw. Ze geven licht. Cool.'

Saar schrikt wakker. Zie je wel! Daar was het weer! De
piep van de deur bij de buren. Ze kijkt op haar klok. Precies één uur, net als anders. 'Luki, Luki', fluistert ze tegen de slaapzak naast haar op de grond. Zachtjes
schudt ze haar vriendin wakker. 'Kom op nou, Luki.'
Deze nacht wordt alles duidelijk. Saar weet het zeker. Al
wekenlang wordt ze iedere nacht wakker. Precies om
één uur, van geluid bij de buren. Dat mysterie gaat ze
oplossen, samen met Luki. Hun ouders weten van niks.
Anders was de logeerpartij vast niet doorgegaan.
Saar schuift de gordijnen een stukje open. 'Kijk Luki,'
fluistert ze. 'Het is buurman Henk. 'Hij gaat naar buiten.'
De steentjes op het tuinpad knarsen. Buurman Henk
knipt het lampje in de schuur aan. Luki staat op en gaat
naast Saar staan. Ze geeuwt en zegt: 'Zou hij gaan pottenbakken?'
Blauwe snorharen
Pottenbakken is de grote hobby van buurman Henk. Hij
maakt de mooiste dingen. 'Maar dat gaat hij toch nu niet
doen', zegt Saar. 'Toch niet midden in de nacht?' Luki
wijst naar buiten. 'Kijk, daar heb je hem weer.' 'En daar
is poes Beer ook', fluistert Saar. 'Haar snorharen zijn
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Buurman Henk loopt terug naar de achterdeur. Dan
staat hij stil en draait zich om. Poes Beer dribbelt het
tuinpad af, de straat op. Henk gaat achter haar aan.
'Kom, snel', zegt Saar tegen Luki. 'Trek je kleren aan.
We moeten gaan.'
Zachtjes lopen ze de trap af. Saar trekt de voordeur
open en ze rennen de straat op. 'Kijk, daar is hij', zegt
Luki. 'Hij is al bijna op de hoek.' Saar: 'Snel dan. Snel!'
Afrika
Al gauw lopen de vriendinnen door weilanden en langs
slootjes. Via bruggetjes en zandpaden, gaan ze verder
en verder. Ze lopen de hele nacht door achter poes
Beer en buurman Henk aan. Als het ochtend wordt, zijn
ze in Afrika. Daar loopt buurman Henk tegen een boom
aan. 'Zie je dat?', zegt Saar tegen Luki. 'Hij heeft zijn bril
niet op. Dan krijg je dat.'
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Terwijl Saar en Luki verder lopen, maken Tom en Max
zich ongerust. Samen met Saar en Luki zijn ze De Geheime 4, maar vandaag op school ontbreken Saar en
Luki. 'Waar zijn ze?', fluistert Max tijdens de les.
'Hopelijk zijn ze niet buurman Henk aan het volgen',
zegt Tom. 'Nee, hopelijk niet', zegt Max: 'Dat is gevaarlijk. Dat zouden we samen doen.'
Na school gaan Tom en Max naar het huis van buurman
Henk. Er is niemand thuis. De deur is wel open en ze
sluipen naar binnen. De telefoon gaat. De twee vrienden schrikken heel erg. Er wordt een bericht ingesproken. 'Hallo Henk, met Robert. Bel me vannacht. Niet
vergeten. Dezelfde tijd als anders.'
Vulkaan
Verderop in Afrika beklimt poes Beer een berg. De berg
lijkt op een vulkaan. Poes Beer heeft vrienden gemaakt.
Ze heten Fluppie en Toetie. Achter de drie poezen komt
buurman Henk en helemaal achteraan Saar en Luki.
'Wacht op mij', zegt Luki. 'Het is ver hè', zegt Saar.
'Waar gaat hij toch naartoe?'.
Ze komen bij een soort oerwoud. Er zijn veel struiken
en ze moeten takken wegduwen om verder te komen.
Ze horen veel wilde dieren. Poes Beer en buurman
Henk lopen door en door. Fluppie en Toetie ook. Ze zien
niet eens de slang die aan een tak hangt. Hij kan praten: 'Daar ginder is een grot met een geheime doorgang.'
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‘Wacht op mij’, zegt Luki.
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Saar en Luki horen het wel en ze kijken elkaar aan.
'Misschien komen we door die geheime doorgang wel
weer thuis’, zegt Luki. In de grot branden fakkels. Er is
een rivier en er liggen een paar vlotten. Saar en Luki
zien hoe de drie poezen en buurman Henk op een vlot
gaan zitten en wegvaren. Ze zien de blauwe snorharen
van poes Beer oplichten in het donker.
Pratende otter
Saar en Luki gaan ook op een vlot zitten. Als ze een
tijdje aan het peddelen zijn, horen ze een stem. Ze kijken en zien alleen een otter. Wat heeft dit te betekenen? Een pratende otter? De otter zegt: 'Hallo, ik ben
Henk. Wat doen jullie in mijn grot?' 'Wij lossen een mysterie op', zeggen Saar en Luki in koor.
De otter zegt: 'Misschien kan ik jullie helpen.' 'Hoezo?',
vraagt Saar. 'Nou, ik weet dingen die niemand weet',
antwoordt de otter. 'Vertel!', zegt Saar. 'Ik geef alleen informatie in ruil voor heel veel vissen', zegt de otter.
Luki zegt: 'Hoe komen wij dan aan vissen?' Saar zegt:
'Ik heb heel toevallig een voorraad vis in mijn tas.'
'Cool', zegt Luki. 'Laten we dan gauw de vissen geven.'
De otter eet de vis op en zegt: 'Let goed op. Hier komt
de informatie. Buurman Henk is pottenbakker, maar hij
is eigenlijk een kidnapper. En poes Beer is in een bak
verf gevallen.'
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Bril kwijt
'Haha,' zegt Luki. 'Domme poes! Daarom heeft ze blauwe snorharen. Het was vast lichtgevende verf, want je
ziet het heel goed in het donker.' Saar springt op en het
vlot kantelt bijna om. 'Dat is het! Buurman Henk heeft
toch altijd een bril op?' 'Ja,' zegt Luki. 'Nou, nu niet. Ik
denk dat hij zijn bril kwijt is. Hij ziet niets en daarom
loopt hij achter poes Beer aan. Daar komt blauwig licht
vanaf.'
'Tjee', zegt Luki. 'Dat is het. Knap bedacht Saar.' Even
is het stil, dan zegt Luki: 'Dus volgens die pratende otter
is buurman Henk kidnapper. Dat is wel eng.' Het vlot
dobbert verder de rivier af. En zoals de slang voorspelde, komen ze via een geheime doorgang de grot weer
uit.

Het vlot drijft de zee op. Achter buurman Henk en de
drie poezen aan. Ze komen uit bij een eiland vol piraten.
Saar en Luki houden de poezen en buurman Henk
goed in de gaten. Ze zien dat buurman Henk verliefd
wordt op een piratenvrouw. Ze heet Vera. Hij vindt haar
heel lief.
Bij het kampvuur
's Avonds bij het kampvuur durft buurman Henk het eindelijk te vertellen. Sara en Luki zijn verstopt in de struiken en horen alles. Ze zien dat Vera bloost. 'Ik ben pottenbakker', zegt buurman Henk tegen Vera. 'En ook kidnapper. Maar ik hou heel veel van jou. Ik zal nooit meer
iemand ontvoeren.'
Het is een mooi avontuur, maar Saar en Luki willen
graag weer naar huis. 'Misschien kan poes Beer helpen', zegt Luki. 'Poezen weten toch altijd de weg terug?'
Het lijkt alsof poes Beer het heeft gehoord. Ze staat op
en rekt zich uit. Dan begint ze te lopen. Fluppie en Toetie lopen achter haar aan. Daarna komen buurman
Henk, piratenvrouw Vera, Saar en Luki.
Eerst varen ze weer over de zee. Daarna komen ze
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langs weilanden en langs sloten. Dan zijn ze weer bij
het huis van buurman Henk. Buurman Henk loopt naar
de keukentafel. 'Ah', zegt hij. 'Hier is mijn bril. Nu kan ik
eindelijk weer zien.' Hij draait zich om en geeft Vera een
kus.
Drap van eieren
Saar en Luki duiken net op tijd weg. Buurman Henk
heeft ze niet gezien. Ze gaan naar het huis van Saar.
Maar als ze de deur van haar kamer opendoen, krijgen
ze een soort drap van eieren over zich heen. Max en
Tom springen tevoorschijn. 'Hahahaha,' lachen ze. 'Dat
is jullie eigen schuld. Moeten jullie maar niet weggaan
zonder ons.'
Saar en Luki moeten ook lachen. Ze vertellen alles wat
ze hebben meegemaakt. Over de blauwe snorharen
van poes Beer, over Afrika, de slang, de otter en de piraten. En natuurlijk vertellen ze het geheim van buurman Henk. 'Hij is ook kidnapper', vertelt Luki. 'Maar hij
heeft Vera beloofd dat hij nooit meer iemand zal ontvoeren.'

spieden waren.' Tom: 'Toen zijn we naar zijn huis gegaan.' Max: 'Maar er was niemand.' Max: 'Ineens ging
de telefoon. Robert gaf een opdracht aan buurman
Henk: Bel me vannacht. Dezelfde tijd als anders.'
Luki roept: 'Ik weet het! Ik weet het! Buurman Henk belde iedere nacht om één uur met Robert. Met een telefoon in de schuur. Daar werd Saar steeds wakker van.
'Yes!', roept Max. 'De Geheime 4 hebben weer een
mysterie opgelost.'

Dit verhaal is geschreven tijdens de eerste editie van
Kunstroute De Blaak. Kinderschrijfatelier schrijfletters
riep jonge schrijvers op om mee te schrijven aan een
verhaal over pottenbakker Henk, Saar, Luki, Tom en
Max. Meer over de opdracht lees je op de volgende
bladzijde.

Max kijkt naar Tom. 'Dan snap ik nu die geheimzinnige
boodschap door de telefoon', zegt Max. 'O ja, van Robert', zegt Tom. 'Toen we bij buurman Henk waren.'
'Vertel op!', zegt Saar. 'Wat was er dan?'
Bespieden
'Nou', zegt Max. 'Toen jullie niet op school waren, dachten we meteen al dat jullie buurman Henk aan het be10
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Schrijvers j/m gezocht!
Iedere nacht schrikt Saar wakker. Precies om één
uur. De deur bij de buren piept. De steentjes op het
tuinpad knarsen. In de schuur knipt een lampje aan.
Wat gebeurt daar toch? Is het buurman Henk, de
pottenbakker? En hoe komt poes Beer aan blauwe
snorharen?
Vind je schrijven leuk? Mooi zo! Kom zondag 29 juni,
tussen 11 en 17 uur, naar kinderschrijfatelier schrijfletters en schrijf mee aan het verhaal over Saar.
Want Saar heeft er genoeg van. Ze wil weten hoe het
zit. Samen met vriendin Luki bedenkt ze een plan.
Ook Max en Tom schieten te hulp. Het mysterie
wordt groter. Is buurman Henk wel echt pottenbakker?
Wat maakt het viertal mee? Hoe loopt het af? Jij mag
het bedenken. Eén regel, één alinea: alle bijdragen krijgen een plekje. Tekenen? Mag ook, want een verhaal
zonder illustraties is saai.
Ester van Zundert,
Kinderschrijfatelier schrijfletters, Linge 42, Tilburg
www.schrijfletters.webklik.nl

