


De deftige dame Do van Doe
wil vandaag naar de dierentuin toe.
Ze pakt haar sjaal en haar deftige hoed
en roept naar de tuinman: ‘Luister goed!
Ik ben iets heel erg leuks van plan.
Breng jij me zo snel als je kan?’



Wat later loopt Do met deftige stappen
de dierentuin in langs de trappen.
Ze ziet een beer en een wild zwijn.
Een das met een streep en een groot konijn.
Nu kijkt ze naar de kleine apen.
Drie van hen liggen te slapen.
Do van Doe leunt ver naar voor.
Een aap grijpt haar hoed en rent ervandoor!



‘O nee,’ krijst Do, ‘wat een pech.
Het is een ramp, mijn hoed is weg.
Hij hoort op mijn hoofd, ik wil hem terug.
Aap van een dier, breng hem vlug!’
Maar de aap vindt de hoed véél te mooi
en blijft zitten in de hoek van zijn kooi.
‘Arme ik,’ roept Do, ‘dit is balen.
Nu moet ik de hoed zelf gaan halen.’



Do van Doe houdt op met treuren.
Ze loopt rond de kooi en ziet drie deuren.
‘Welke is juist, waar moet ik beginnen?’
zucht Do, en ze stapt door de eerste naar binnen.



Het hok is donker. Do kijkt om zich heen.
‘Waar zijn die apen? Ik zie er geen één.’
Ze fluistert zacht: ‘Aap, ben je hier?
Laat je eens zien, doe mij een plezier.’



In plaats van een aap ziet Do een slang.
Ik zit hier verkeerd, denkt ze bang.
De slang glijdt over de grond en hij sist. 
‘Het spijt me,’ piept Do, ‘ik heb me vergist.
Neem me niet kwalijk dat ik je stoor.
Leuk je te zien maar ik moet ervandoor.’
Met op haar wangen een rode kleur
rent ze naar buiten door de deur.



De deftige dame giechelt van schrik:
‘Dit is mal voor een dame als ik!
Het is een klus, een enorm karwei.
Toch wil ik mijn hoed terug, want die is van mij.’

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


