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Hallo? Hallo?
Keteltje kijkt naar buiten.

Het is een mooie dag.

De zon schijnt.

‘Daghallo zon,’ zegt ze blij.

‘Ik heb zin om te spelen.

Samen met Doffi e.

Hij is mijn beste vriendje.

Zou hij ook willen spelen?

Dat is altijd een feest.

Ik bel hem op!

Ik ken zijn nummer uit mijn hoofd.’

Keteltje belt.

Ze drukt op de toetsen.

Eerst een twee en dan een vier.

Sneeuwbal de kat helpt mee.

Hij drukt op de drie.

Ineens horen ze:

Tuut…

Tuut…

Tuut…
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Keteltje luistert.

Is Doffie thuis?

‘Hallo? Hallo?’ vraagt een stem.

‘Daghallo!’ roept Keteltje hard.

‘Ben jij Doffie?’

‘Nee,’ zegt de stem van een man.

Klik. 

Het gesprek stopt.

Tuut… tuut... tuut, klinkt er.
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Keteltje zucht.
‘Ik bel nog een keer.’
Ze drukt op de toetsen.
Sneeuwbal helpt mee.
Tuut…
Tuut…
Tuut…
‘Hallo? Hallo? Met wie spreek ik?’
Ze hoort de stem van een vrouw.



5

‘Daghallo! Hier is Keteltje.’
‘Keteltje?’ vraagt de stem.
‘Die ken ik niet.’
De vrouw hangt op.
Klik.
Tuut… tuut... tuut, klinkt er.

Keteltje kijkt sip.
‘Ik probeer het nog een keer!’
Ze denkt goed na.
‘Ik kan het best!’
Keteltje drukt weer op de toetsen.
‘Daghallo!’ roept ze in de hoorn.
‘Hoi!’ roept een stem terug.
‘Doffie?’ vraagt Keteltje.
‘Ja, dat ben ik!’
‘Fijn,’ zegt Keteltje.
‘Ik kom spelen.’
‘Goed,’ zegt Doffie.






