
Wat een kattekop is die Katja
door Nellie de Kok

samenvatting

Katja  de kat heeft geen zin om haar moeder te helpen met opruimen.

Ze gaat snel naar het bos. Ze vindt andere dieren maar stom.

Als ze een egel, een eekhoorn, een konijn en een hond tegenkomt is

ze daar helemaal niet vriendelijk voor. Ze houdt ze zelfs voor de gek.

Uiteindelijk is ze zelf verdwaald en komt ze weer een van die dieren

tegen. Er valt haar iets op. Als zij aardig is tegen andere dieren, dan

zijn die andere dieren ook aardig tegen haar. Hier wil ze beslist iets

mee doen.

Poppen: Katja de kat, Stekel de egel, Knabbel het konijn, Rappie de

eekhoorn, Astor de hond (1), Blacky de hond (2) de vader van

Astor

Spullen: touwtje of riempje om de nek van hond Astor.

Spelers: 2 spelers in de poppenkast

Duur: 14 minuten



Wat een kattekop is die Katja.

Katja: Zo, ik ben lekker het huis uitgevlucht. Ja zeg, mijn moeder wil
dat ik mijn eigen vachtje schoonmaak en de kattenbak netjes
achter laat. Echt niet!! Ik ben haar werkster niet. Nee hoor, ik ga
fijn naar het bos. Daar ga ik konijnen en andere dieren laten
schrikken. Vorige keer heb ik een konijn zo erg laten schrikken
dat er een dierendokter bij moest komen. Ik geloof dat hij zijn
tong ingeslikt had. Leuk hè? Ja, ik ben zo’n knappe kat en nog
slim ook. Het is alleen jammer dat ik geen vriendjes of
vriendinnetjes heb. Die stomme dieren willen nooit lang met me
spelen. Ik snap er niets van! Waarschijnlijk kunnen ze gewoon
niet tegen hun verlies. Soms lopen ze huilend weg. Bah! Je hebt
helemaal niets aan andere dieren. Phoe, ik kan goed zonder ze.
Ik heb ze niet nodig!

Hond 1: Woef, woef.

Katja: Hé hondje. Kom dan, kom eens hier. Ik zeg: KOM HIER!

Hond 1: Woef. (Hij likt Katja af)

Katja: Ja kom maar. Ik zie dat je nog een halsband om hebt. Hierop
staat dat jij A-s-t-o-r heet. Ben jij ontsnapt? Ben jij je baasje
kwijt? O wat zielig. Ha, zielig voor het baasje dan. Ik houd
helemaal niet van honden. Ik ga er voor zorgen dat je baasje je
nooit meer zal vinden. Kom maar mee.

(Katja en de hond lopen weg)

Katja: Zo, die hond zit vast aan een boom. Nu zal ik eens kijken wie ik
kan laten schrikken. Ik zie dat daar een stomme egel aankomt.
Achter die boom kan ik me wel verstoppen.

Egel: (zingend) Na, na, na, van je een, van je twee, van je drie. Hè
hè, ik ben er moe van. Ik hoop maar dat hier geen enge beesten
zitten. (kijkt rond) Ik dacht namelijk dat ik net een wolf hoorde.

Katja: Miauw uche uche whoehoe, whoehoe (wolvengeluid)

Egel: Wat is dat? Horen jullie dat ook?

Katja: Whoehoe, whoehoe.

Egel: Dat lijkt wel een wolf! MAMMIE!

(Stekel rent weg)



Katja: Ha, ha, ha, miauw. Wat een bange poeperd. Iedereen weet toch
dat hier geen wolven zijn. Wat een domme egel. Hé, daar komt
weer iemand aan. Ik moet me vlug verstoppen.

eekhoorn: O ja, daar is een prachtige verstopplek. In dat gat tussen de
wortels van de boom. Hier zal Knabbel me niet vinden. (Rappie
verstopt zich.)

konijn: Volgens mij hoorde ik hem hier ergens. Rappie, ik ga je vangen.
Ik ga je vinden!

Katja: (Komt tevoorschijn) Hé, psst, jij daar. Ik wil ook meedoen met
verstoppertje.

konijn: Dan moet je even wachten tot ik Rappie gevonden heb. Die heeft
meestal zo’n goede verstopplek. Vaak zit ie boven in de boom.
Maar ja, daar kan ik hem natuurlijk niet vinden. We hebben
afgesproken dat hij ergens op de grond gaat zitten. Het kan
soms wel een uur duren voordat ik hem heb gevonden.

Katja: Nou ja zeg! Daar wil ik niet op wachten. Ik wil nu meedoen. Hoor
je me. Ik wil nu meedoen!

konijn: Nee, dat kan niet. Je moet echt even wachten tot ik hem
gevonden heb.

Katja: Ik zal wel helpen. Ja, ik zie hem al. Hij zit daar. In dat gat onder
die boom tussen de wortels.

konijn: O ja? (Knabbel kijkt) Ja! Rappie, ik heb je nu wel heel snel
gevonden. Buut Rappie.

eekhoorn: Goh, dat was snel. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht dat ik
nu wel een hele goede verstopplek had. Hé, wie is dat? Heb je je
vriendinnetje meegenomen.

Katja: A jakkie!

konijn: Ja daaaag! Zij wil ook mee doen.

Katja: Ja. Ik ben Katja en ik doe mee.

eekhoorn: Oké, maar dan moet jij hem zijn.

Katja: Oké. (Telt heel snel tot 10) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Wie niet weg is,
is gezien. Buut Rappie. Buut Knabbel.



konijn: Ja zeg! Zo snel kunnen we ons niet verstoppen. Je moet tot 100
tellen. Dan mag je pas komen. Het spel stopt pas als je ons alle
twee hebt gevonden.

Katja: Goed dan. (Telt langzaam terwijl Rappie en Knabbel weglopen)
1,2,3,4,5,6. Ik ga dus echt niet tot 100 tellen. Alle snorharen
nog an toe. Ze zijn zeker helemaal gek geworden. Ik vind er
niets meer aan. Ik wil hem niet zijn. Ik verstop me liever. Ach, ik
stop gewoon met dit spel. Dat weten zij toch niet. Laat ze maar
denken dat ik ze aan het zoeken ben. Kunnen ze lang wachten.
Ha, ha, ha, miauw. Ik ga gewoon verder het bos in. Hebben zij
even pech. (Katja loopt verder.)

hond 2: Astor, Astor, waar ben je toch? Ik loop al een half uur te zoeken.
Oh, als mijn zoontje maar niet verloren is gelopen. Ik hoop dat ik
hem snel vind.

Katja: Hela, hola, ben jij een andere hond aan het zoeken?

hond 2: Ja, heb je hem gezien?

Katja:  Ja, had hij een bandje om?

hond 2:  Ja, dat is ie, dat is ie. Waar heb je hem gezien?

Katja: O, eh…,  heeeeeel ver hier vandaan. Ik geloof in het achterste
stuk van het bos.

Hond 2: Oh, dank je wel. Dan ga ik hem daar snel zoeken. Bedankt hè!
(Blacky loopt weg)

Katja: Ha, ha. Niks te danken. Ik heb het graag gedaan. Die hond is
helemaal niet ver weg. Ik heb hem hier in de buurt aan een
boom geknoopt. Miauw, daar komt weer iemand aan. Ik moet
me vlug verstoppen.

konijn: Zeg Rappie, denk je echt dat dat kattemeisje ons nog aan het
zoeken is?

eekhoorn: Ja, dat denk ik wel. Ze wilde zo graag meedoen.

Einde zichtversie


