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Wij,
Noor en Mila,

beloven altijd beste vriendinnen te blijven.

We beloven om:

• voor altijd (achter)buurmeisjes te blijven,
• elkaars geheimen NOOIT door te vertellen  

(en vooral niet aan Floris!),
• nog steeds te kletsen op de trampoline  

als we oud en grijs zijn.

EN:
 als iemand van ons beroemd wordt,  

zal ze de ander nooit vergeten.

Een BESTIE-BELOFTE is altijd geldig,  
vanaf nu tot in de eeuwigheid.

Wat is daarop je antwoord?

Noor: ja.
Mila: JA NATUURLIJK!!!

BESTIE-BELOFTE



Mila is al tien minuten  
te laat.
 Noor kijkt nog eens op de klok. 
Ze is zelfs al BIJNA EEN KWARTIER te 
laat! Heel raar is dat niet, want Mila 
is wel vaker te laat. Maar een kwartier is wel érg 
lang. Vooral als het al weken geleden is dat je bij elkaar 
hebt gelogeerd.
 Noor trekt haar slaapkamerraam open en steekt 
haar hoofd naar buiten. Zo kan ze precies in de kamer 
van Mila kijken, want haar slaapkamer ligt tegenover 
die van haar. Alleen hun achtertuinen zitten ertussen.
 Er is niets te zien in de kamer aan de overkant. De 
discolamp aan het plafond is uit. Mila ligt niet op haar 
bed te chillen. En ze houdt ook geen voetbal hoog met 
haar knie. Ze is niet thuis, dat is duidelijk. Ze zou het 
toch niet vergeten zijn?!
 TRING. De deurbel! Noor vliegt de trap af en trekt de 
deur open.
 ‘Hoi!’ Boven het hoofd van Mila steekt een enorme 
rugzak uit. Ze loopt naar binnen en gaat meteen de 
trap op naar Noors kamer.
 ‘Ja, ik weet wat je denkt. Deze tas is veel te groot 
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voor één nachtje logeren. Je had mijn vaders moeten 
zien kijken.’ Ze rolt met haar ogen en Noor kan zich 
goed voorstellen hoe Mila’s vaders gekeken moeten 
hebben. Maar ja, probeer maar eens iets uit Mila’s 
hoofd te praten. Dat gaat je toch niet lukken.
 ‘Ik dacht: ik neem maar gewoon van alles wat mee,’ 
gaat Mila verder. ‘Dan kan ik in ieder geval niets  
vergeten.’
 Noor ziet ineens dat Mila twee wc-rollen onder haar 
oksels heeft geklemd. ‘Moet je naar de wc?’ vraagt ze.
 Mila volgt Noors blik en begint te giechelen. ‘Nee. 
Nou ja, nu niet. Maar ik dacht dat die rollen vannacht 
nog weleens handig zouden kunnen zijn.’
 Noor kijkt naar Mila’s gezicht en voelt een kriebel 
in haar buik. Ze kent die blik. Zo kijkt Mila altijd als ze 
een plan heeft.
 ‘Wat wil je dan doen?’ vraagt ze.
 Mila doet haar rugzak af. De rollen wc-papier vallen 

op de grond en rollen een 
stukje de kamer door. ‘Ik 

dacht dat we misschien 
in de tent konden 
slapen,’ zegt ze. ‘Buiten, 
in de tuin. Net alsof we 
gaan kamperen!’

 Noor ziet het meteen 

mila



voor zich. Lekker in een slaapzak,  
einde loos kletsen in de tent, luisteren 
naar de dieren in de nacht… ‘En dat we 
dan met de wc-rol naar de wc moeten 

lopen!’ roept ze.
 ‘Precies!’ zegt Mila. ‘Heb je een zaklamp? En een 

citroenkaars? Die hebben we nodig tegen de muggen.’
 Ze rennen meteen de trap af naar de woonkamer om 
het aan mama te vragen.
 Floris, Noors broer, zit op de bank te gamen.  
Zwijgend tilt hij zijn kin op. Blijkbaar is het te veel 
moeite om gewoon hoi te zeggen.
 ‘Mam, weet jij waar de zaklamp ligt?’ vraagt Noor. 
‘En hebben we een citroenkaars?’
 Mama fronst haar wenkbrauwen en slaat haar  
armen over elkaar.
 ‘Wat moeten jullie daarmee?’ vraagt ze.
 ‘Tegen de muggen,’ legt Noor uit. ‘Zodat we  
vannacht niet worden lek-gestoken in de tent.’
 ‘Willen jullie in de tent slapen?’
 ‘Ja, buiten in de tuin!’ zegt Noor.
 ‘Net als echte kampeerders,’ vult Mila aan.
 Floris schudt zijn hoofd. ‘Losers.’
 Noor doet net of hij niet bestaat en zet haar liefste 
stem op. ‘Mag dat, mam? Alsjeblieft?’
 ‘Nee.’ Mama buigt zich weer over haar krant.  
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‘Misschien in de zomer. Nu is het nog veel te koud om 
buiten te slapen.’
 ‘Maar mam…’ probeert Noor, maar haar moeder 
schudt haar hoofd nog een keer.
 ‘Nee, Noor. Geen sprake van. Jullie verzinnen vast 
iets anders leuks om te doen.’
 SUPERSTOM! Wat flauw dat het niet mag.
 Gelukkig zijn er nog een miljoen andere ideeën om 
te gaan doen. Op een matras van de trap glijden. Slijm 
maken van shampoo. Haren knippen met de nieuwe 
kappersset van Mila.
 Ze lopen wel tien keer naar beneden om aan mama 
te vragen of het mag. Maar wat ze ook verzinnen, 
het antwoord verandert niet.
 Op elk idee zegt mama hetzelfde.
 NEE.
Uiteindelijk staan ze in de keuken 
om samen met mama pannenkoeken 
te bakken. Terwijl Mila met de mixer 
in de weer is, zoekt Noor in de la 
naar de pannenkoekenpan. 
Mama loopt met een stapel 
borden naar de eett afel in 
de woonkamer.
 ‘Flauw hè, dat 
we niets mogen 
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van mijn moeder,’ zegt Noor als mama de keuken uit 
is. ‘De volgende keer moeten we maar bij mijn vader 
gaan logeren.’ Misschien dat ze van hem wel in de tuin 
mogen slapen. Hij woont maar een kwartier fietsen bij 
hen vandaan.
 ‘Goed idee.’ Mila stopt een vinger in het beslag 
om te proeven. ‘Mm, volgens mij zijn we klaar om te 
bakken. Heb je de pan al gevonden?’
 Noor kijkt weer in de la. Er ligt van alles, maar de 
koekenpan kan ze nergens vinden.
 ‘Anders bakken we daarop!’ Mila wijst naar de  
grillplaat, die warm wordt als je de stekker in het  
stopcontact doet.
 ‘Denk je dat 
dat kan?’ vraagt 
Noor.
 ‘Of het kan, 
weet ik niet 
zeker. Maar als 
het lukt…’ 
Mila slaat een 
hand voor haar 
mond. ‘Dan hebben 
we straks de GROOTSTE 
PANNENKOEK ooit!’
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