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8

M ijn vader zegt dat…

DIT stukje touw…
een… VLIEGER

w
ordt .

(Echt? )

Ik
v i nd het nog niet op een v l i eger

l ijken.
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Touw
tje

Papa is net naar de schuur gerend om een nog 

l  a  n  g  e  r stuk touw te zoeken. Hij is al

best een tijdje weg. Ik   bedacht dat ik de TV

wel weer kon aanzetten.

Maar uiteindelijk deed ik   DIT…
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10

KI
JK!

Een doedel
 van touw

.

(Een slak, m
ocht je dat

 nog niet g
ezien hebben

.)

Opmaak TG7 nw:Opmaak 1  12-03-2015  09:26  Pagina 10



11

YO!
Hier is er nog een…

Wat als ik er nog wat 
bij teken.

BRILJANT! (Ook al zeg ik het zelf.)

Nooit geweten dat touw zo handig kon zijn.

(Oma Maris wist dat natuurlijk allang.) Ik heb 
touw
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Tijdens de EERSTvolgende les

(en die komt er),       haal ik mijn stukje 

tevoorschijn om wat te doedelen.

Dan lijkt het of ik HEEL druk bezig ben.

(Ik aan het werk.)

A ls papa terugkomt van de schuur houdt hij

een stuk touw

omhoog.

‘Kijk eens, Tom, dit is PERFECT.’

Ik bekijk het stuk touw en denk: dat ziet er

precies zo uit als het ANDERE touw.

‘Te gek, papa,’ zeg ik, terwijl ik mijn 

best doe om enthousiast te zijn

(zonder succes).

12

L A C H E N D
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NORMAAL ben ik gek op dingen maken

(zoals touwdoedels). Maar toen papa kwam, 

zat ik NET midden in…

,
de BESTE tekenfilm OOIT.

H ij ging voor de         staan en schudde 

afkeurend zijn hoofd. 

‘TOM, waarom zit je binnen voor de 

terwijl het buiten STRALEND weer is?’

vroeg hij zich af.

Ten eerste – het was GEEN stralend weer. Het was

nat en koud.

Ten tweede –                    was op        ,

echt
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Maar dat zei ik allemaal niet. Ik hield mijn OGEN

gericht op de en haalde mijn schouders op.

Er zijn ZO veel dingen die je kunt doen

in plaats van naar een  scherm te STAREN .

Kom, TOM, zet de          uit.

‘Ahhh, papa! Dat is niet EERLIJK. Mag ik

het niet eerst af kijken?’ vroeg ik hem.

‘Echt, Tom, toen ik zo oud was als jij speelde

ik ALTIJD in de frisse buitenlucht. Ik keek BIJNA

nooit ,’ vertelde hij        me trots.

‘Dat komt omdat de nog moest worden

uitgevonden toen jij zo oud was als ik, papa.’

(Hij is tenslotte behoorlijk oud.)

14
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‘Natuurlijk was er al ! Ik vond het

gewoon leuk om buiten te spelen. Boompje

klimmen en dingen van takken maken…

dat soort dingen.’

‘Wat voor dingen maakte je dan van 

?’ wilde ik weten.

Ik maakte heel VEEL dingen.

‘ZOALS?’ vroeg ik.

‘Gewoon,             dingen.

Dingen gemaakt van . Nou ja,

het doet er niet toe wat ik maakte. Waar het om

gaat is dat ik had in de frisse buitenlucht.’

‘Met takken spelen lijkt me niet echt lollig,’

zei ik tegen papa.

15
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