
Tim & Tom 
 
Inleidend: Je kunt dit verhaal ondersteunen met foto’s/ afbeeldingen van 
twee jongens, een nette kamer, een rommelige kamer, speelgoed, een gezin 
aan tafel, onweer en een deur die op een kier staat. De foto’s of 
afbeeldingen helpen om kinderen zich in te laten leven in het verhaal én het 
geeft gespreksstof tijdens het vertellen van het verhaal. 
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Ken jij het verhaal van Tim en Tom? Tim en Tom zijn een tweeling. Ze 
houden allebei van spelen. Tom houdt van rommel, Tim houdt van ‘netjes’. 
Welke spelletjes vind jij leuk? Waar speel jij zoal mee? Tim en Tom wonen 
met hun vader en moeder in een huis in een klein dorp. Ze hebben allebei 
een eigen slaapkamer. 
 
Op een woensdagmiddag zijn Tim en Tom thuis. Het regent buiten, dus ze 
blijven binnen om te spelen. Allebei op hun eigen kamer. Hun vader is ook 
thuis, die zit beneden te werken. Ze spelen de hele middag en om vijf uur 
roept hun vader: “Tim, Tom! Gaan jullie opruimen, we gaan over een half 
uur eten!” Hoe denken jullie dat dat gaat?  
 
Tim ruimt zijn spullen keurig op. Dat lukt precies in een half uur. Hoe denken 
jullie dat Tim’s kamer eruit ziet? 
 
Tom speelt rustig door, hij vindt het zo leuk en tja, opruimen, daar heeft hij 
natuurlijk geen zin in! 
 
Samen komen ze naar beneden, hun moeder is inmiddels ook thuis en 
samen eten ze een heerlijke lasagne. Na het eten kletsen ze nog wat en 
kijken ze naar hun favoriete tv-programma en drinken thee. Dan is bedtijd. 
Een dikke kus voor pa en ma, naar boven, tanden poetsen, pyjama aan en in 
bed. 
 
Tim en Tom slapen heerlijk, maar dan wordt Tom wakker. Hij hoort 
gerommel buiten, hij ziet flitsen en hoort de regen tegen de ramen slaan. 
“Oh nee, onweer!” Daar houdt Tom niet van. Hij kan er niet van slapen en 
eigenlijk is hij ook een beetje bang; van het licht, van het donker en van het 
gerommel. Hij denkt: “Ik roep mijn vader, misschien komt hij wel en mag ik 
bij hem komen liggen….” “Oh nee, laat ik dat maar niet doen…het is hier nog 
zo’n rommel en als hij dat ziet….”  
 
Tom probeert nog wat te slapen, maar dat lukt niet… Zachtjes fluistert hij 
“Oh pap, kon ik maar bij jou in bed liggen…” En dan ineens….staat zijn vader 
in zijn slaapkamer. “Wat is er jongen?” “Maar pap, hoe kan dat nou, ik riep 
je helemaal niet, ik fluisterde alleen wat en… het is hier zo’n rommel. Dat 
mag je niet zien!” “Lieve Tom, het is hier inderdaad een rommel en dat 
moet inderdaad opgeruimd worden, maar dat gaan we morgen doen. Je 
moet iets weten; ik heb je zacht gefluister gehoord, omdat onze 
slaapkamerdeur altijd op een kier staat, dus hoe zacht je ook fluistert, ik 
hoor je altijd. Dus als je bang bent, dan mag je altijd fluisteren of roepen. Ik 
hoor je en ik kom, hoe groot de rommel ook is.” 
  
Tom vliegt zijn vader om zijn nek. “Dankjewel pap! Mag ik bij jou komen 
slapen?” “Natuurlijk mag dat. Kom maar snel, Tim en mama zijn er ook!” 
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