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ZONDAG 5 FEBRUARI

Vandaag was het bij ons thuis heerlijk rustig. 

Buiten]daarentegen was het erg stormachtig. 

Met regen en wind en zo. Daarom bleven 

we binnen. Ik lag op de bank en las een boek  

dat ik met Kerstmis gekregen had.

Zelfs mijn stomme 
broertjes waren lief aan 

het spelen en vielen niemand 

lastig. Erg vreemd.

Toen de telefoon begon te rinkelen,  

hoopte ik dat het misschien wel Chloë was en 

dat we iets leuks konden doen.

In plaats daarvan zei iemand

Hallo, met Lars!]

aan de andere kant van de lijn.

19115_Lotte_12_een zootje in de gymzaal.indd   5 26/04/19   10:48



6

Het was echt   LARS!
Mijn neef!

Ik was plotseling helemaal niet 

meer zo rustig maar juist heel 

erg opgewonden! Omdat LARS 

superlief is en ik hem veel te 

weinig zie.

Dat komt omdat hij vreselijk ver weg woont. 

Ergens in Kolder-op-de-Zolder of zoiets. Mijn hart 

begon meteen als een gek te [bonken]  
en mijn stem klonk heel erg  

raar. Het was zo cool dat  

hij ons opbelde!

 Lars! Je spreekt met Lotte!

En daarna vertelde Lars dat hij  

met zijn ouders,

[ oom Wim en  

  tante Bianca,

op skivakantie vertrok.

Jippiedepippie!

papa’s broer

L A R S
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kras

En over twee weken, op de terugweg,  

willen ze bij ons op bezoek komen.

Wow, hoe LEUK is dat wel niet?

Niet dat ik oom Wim en tante Bianca zou zien

 

maar wel LARS! Ik voelde heel veel 

kriebels in mijn buik. Eigenlijk overal.

Super! Dan gaan we samen iets  
leuks doen. Ik kijk er nu al naar uit!

riep ik.

Ik hoopte wel dat Lars niet merkte hoe

enorm ik ernaar uitkeek. Omdat hij anders  

misschien denkt dat ik verliefd op hem ben of zo.

 Wat natuurlijk   onzin   is.  
Hij is immers wel mijn neef! 

Ik bracht de telefoon snel  

naar papa zodat hij nog  

wat met oom Wim  

kon praten.
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zucht

(‘geocaching’ heet dat met een moeilijk woord en ik 

weet dat Lars daar steengoed in is) 

(hopelijk draait er dan een coole film)

(hoewel ik dat niet erg go
ed kan) 

schaatsen 

naar de film gaan 

schattenjacht met de gps 

 
samen foto’s bekijken van toen  

we met de hele familie bij 

Burcht Beekdal waren 

… 
 

Daarna bedacht ik alleen maar LEUKE dingen 

die ik met Lars kon doen  

wanneer hij hier was: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na een poosje kon ik niks meer bedenken. Ik 

vroeg me wel af hoe het kwam dat Lars nu al 

vakantie had. Het was nog maar 5 februari…
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en wij hadden voorlopig zelfs nog geen dagje 

vakantie! We hadden in december natuurlijk wel 

kerstvakantie gehad, maar die was supersaai 

geweest omdat het bijna de hele tijd had 

geregend en we helemaal niets gedaan hadden. 

En nu duurde het nog eeuwen voordat we nog 

een keer vrijaf hadden. Dat was toch  

helemaal niet eerlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar even later dacht ik weer aan LARS. Ik 

kreeg een heel warm gevoel in mijn buik. Ik was 

van plan hem aan mijn vrienden voor te stellen 

zodra hij er was… Aan Chloë,  

Pieter en Re‘mi. Maar  

vooral aan Chloë.
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bzzz

LARS

MAANDAG 6 FEBRUARI

Vanochtend voelde ik  

nog altijd kriebels.  
Door Lars natuurlijk.  
Toch probeerde ik tijdens  

het ontbijt een beetje  

serieus te kijken.

Zeker omdat papa in een bijzonder slecht 
humeur was. Hij keek er juist helemaal niet 

naar uit om zijn broer Wim te zien.

[En dan blijven ze ook nog  
[het hele weekend!

kreunde hij.

Zodra ik op school was, vertelde ik  

mijn beste vriendin Chloë als eerste alles  

over L A R S.

Ik liet haar zelfs een foto  

zien die ik heel toevallig  

bij me had.  
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N

TRRING

snap!

De ogen van Chloë begonnen  

meteen te stralen.
Je neef ziet er  
superschattig uit]

zei ze. Ze pakte de foto uit mijn handen,  

hield hem vast en keek er zeker een minuut  

lang naar. 

Als hij er is, moet je mij  
meteen bellen. Misschien  
kunnen we dan samen naar  
de film gaan of zo.

Opeens vond ik het helemaal  

niet meer zo geweldig dat Chloë  

Lars leerde kennen.

Zodra de bel ging, pakte ik de foto snel 

weer van haar af. Ik stopte hem veilig  

weg in mijn [ 

 schooltas.  
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Het eerste uur hadden we Nederlands bij 

mevrouw Poepjes, onze juf. Maar gelukkig gaf 

ze geen les . In plaats daarvan vertelde ze 

iets heel spannends.

Jullie weten dat de 
bouw van onze nieuwe 
gymzaal bijna klaar 
is. Zaterdag over 
twee weken wordt die 
feestelijk geopend.

Natuurlijk, dat was ik helemaal vergeten. 

Maar wel heel vet! Want Lars zou 
dan hier zijn voor het feest. Dan kon ik 

hem aan al mijn vrienden voorstellen!

Het feest wordt door de leer-
lingen georganiseerd. Iedere 
klas krijgt een speciale taak.

vertelde mevrouw Poepjes verder.

Daarna zweeg ze heel even 

en keek ons allemaal vol 

verwachting aan.
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