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DE geheime
boomhut
van
Noor & Mila
Tekeningen van Hanne Snel
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Regels:

maal niet als je Floris hee
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t

Deze boomhut is van:
Noor en Mila

1. Deze boomhut is alleen van Noor en Mila.
2. Als je niet Noor of Mila heet, mag je
niet in de boomhut komen.
3. Alles wat in de boomhut wordt gezegd,
blijft geheim.

4. In de boomhut mag je net zo lang wakker
blijven als je zelf wilt.
5. Er is altijd slijm in de boomhut.
voor in gev
al van nood
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De boomhut
‘TADA!’ zegt papa.
Noor pakt Mila’s hand vast. Ze staan helemaal achter
in papa’s tuin, waar de hoogste bomen zijn. Ze volgt
papa’s wijzende vinger en ziet…
‘Een boomhut!’ gilt Mila.
Het is waar. Het is ECHT waar. Op de grote takken
van de allerhoogste boom heeft papa een boomhut
gebouwd!
‘Is die voor ons?’ Noor kan het bijna niet geloven. Nu
wordt het logeerweekend met Mila nog leuker!
‘Ik heb er met veel plezier aan gebouwd,’ zegt papa.
‘Nu mogen jullie ervan genieten.’
‘Supercool!’ Samen met Mila rent Noor naar de
boom om het beter te kunnen zien. De hut zit goed
verstopt, het grootste deel gaat schuil achter de
bladeren van de boom. Een touwladder bungelt naar
beneden.
‘NIET NORMAAL!’ roept Mila met grote ogen. ‘Ik vraag
mijn vaders al jaren om een boomhut. En nu heb jij er
gewoon een in de tuin. Ik ben zo jaloers!’
‘Hij is natuurlijk ook een beetje voor jou, Mila,’ zegt
papa. ‘Hier hebben jullie geen trampolines zoals bij je
vaders en Noors moeder. Maar nu hebben jullie wel de
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boomhut als eigen plek. Dan kunnen
jullie je lekker terugtrekken als jullie
dringende geheimen moeten delen. Of
jullie nagels moeten lakken. Of, eh… Nou ja,
als jullie meidendingen moeten doen.’
Noor kijkt naar Mila. Denkt zij wat Noor denkt? Dit
is de perfecte plek voor het BESTIES-SPEL! Mila heeft het
spel gekregen van haar vaders en ze hebben het nog
nooit gespeeld. In de boomhut zitten ze veilig, ver weg
van Floris. Noors broer mag al hun geheimen NOOIT
horen.
‘Dankjewel, pap,’ zegt Noor. ‘Het is echt te gek!’
‘Nou hup, snel naar boven,’ zegt papa. ‘Ik ga vast aan
het eten beginnen.’
Noor klautert naar boven. De ladder zwiept alle
kanten uit. Boven draait ze zich om en wenkt Mila. ‘Nu
jij!’
Mila klimt veel sneller omhoog dan Noor, alsof ze
dit elke dag doet. Typisch Mila, die is veel stoerder dan
Noor.
Noor trekt haar op het balkon
en samen stappen ze de hut binnen.
‘Wat is het groot!’ zegt Mila.
Noor kijkt rond. Mila heeft gelijk: de boomhut is
veel groter dan je beneden zou zeggen. Door alle takken
die eroverheen vallen, zie je vanuit de tuin maar een
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klein stukje van de hut. De planken kraken een beetje
als je eroverheen loopt. En het ruikt naar verf.
Papa heeft de hele hut blauw geschilderd.
‘Kijk eens!’ Noor wenkt Mila naar het
raam. Ze kan nog net papa’s huis zien,
helemaal voor in de tuin. Aan de andere
kant ziet ze heel veel bomen. De boomhut
hangt precies boven de schutting, op het
randje van de tuin. ‘We hebben een supergoed uitzicht
over het bos.’
‘NIET NORMAAL!’
Het raam is precies groot genoeg voor Noor en Mila
samen. Ze gaan op hun knieën zitten en hangen met
hun armen naar buiten. Noor kijkt naar het groen en de
bomen, en het voelt net alsof ze helemaal alleen op de
wereld zijn.
‘We hebben gewoon een eigen boomhut!’ verzucht
Mila. ‘Een eigen plekje voor ons tweeën.’
Noor knikt. ‘Een geheime plek waar niemand ons
kan storen.’
Ze kijken elkaar aan en pakken elkaars handen vast.
‘YES!’
‘Dit is te gek!’
Huppelend dansen ze de boomhut door.
‘Het is nog wel een beetje leeg,’ zegt Mila. ‘We
moeten het inrichten!’
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Noor knikt. ‘Goed idee. In de schuur staan allemaal
spulletjes die papa niet gebruikt. Misschien zit er wat
leuks bij. Dan hoeven we hier straks nooit meer weg!’
Mila’s ogen worden groot. ‘Weet je wat pas ECHT cool
zou zijn?’
‘Nou?’ vraagt Noor.
‘Ik weet niet of het mag, hoor,’ zegt Mila. ‘Maar jouw
vader is best cool, dus ik denk het wel.’
‘Wat is je idee dan?’ vraagt Noor.
Mila begint steeds sneller te praten. ‘Het moet niet
te koud zijn vannacht. En we moeten zorgen dat we
alles bij de hand hebben voor het geval er iets gebeurt.’
Noor pakt haar bij de schouders. ‘Vertel nou. Wat
zou er pas echt cool zijn?’
Mila staat stil en kijkt haar serieus aan.
‘Als we hier vannacht zouden slapen.’
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