


Poes Pim slaapt in de tuin.
Lekker soezen in de zon.
Dat doet hij elke dag.
De tuin is van hem.
De rest van de straat ook.
Pim is rood en groot.
En heel erg stoer.



Wat hoort hij nu?
Zijn daar buren?
Dat huis staat toch leeg?
De tuin is een oerwoud.
Daar sluipt Pim elke dag doorheen.
Er ligt een beest in de tuin.
En wat voor een beest!
Een grote, zwarte hond.



‘Ggggggg,’ blaast Pim, ‘ga weg.’
Hond Harm opent een oog.
‘Ggggggg,’ blaast Pim weer.
Harm opent ook zijn tweede oog.
Een oor gaat omhoog.
Dan het tweede oor.
Maar Harm staat niet op.
Hij ligt net zo lekker.



‘Je komt hier toch niet wonen?’
vraagt Pim.
‘Want ik woon hier al.
Hier in mijn tuin.
En in de hele straat.’

Harm legt zijn kop weer neer.
Een poes.
Daar vindt hij echt niks aan.
Hij slaapt verder.
Lekker in de zon.



De dag erna ligt Harm er weer.
‘Ggggggg,’ blaast Pim.
‘Ik wil hier geen beest.
En vooral geen dikke, zwarte hond.’

‘Ik heet Harm,’ zegt Harm.
‘Ggggggg, weg Harm,’ blaast Pim.

Harm staat op.
Hij loopt naar de tuin van Pim.
Plof! Daar ligt hij.
Op het beste plekje in de tuin.
Het plekje van Pim.



Poes Snoes komt langs.
Met haar vier kleine poesjes.
Pleun, Plok, Plien en Pluis.
‘Kijk nou,’ klaagt Pim.
‘Die hond ligt zomaar in mijn tuin.
Op mijn beste plek.’

‘Ggggggg,’ blaast Pim.
‘Ggggggg,’ blaast Snoes.
‘Gg, gg, gg, gg,’ 
blazen de vier poesjes.

Harm opent een oog.
Hij opent nog een oog.
En gaat dan weer slapen.



De kleine poezen gaan 
bij de vijver spelen.
Pluis voelt aan het water.
‘Lekker fris,’ zegt ze.
Pleun voelt ook.
Een pootje, twee pootjes.
Plons!
Daar valt ze in de vijver.
‘Ik help je,’ roept Plien.
Plons!
Daar dobbert ook Plien.
‘Pak mijn pootje vast,’
roept Plok.
Plons! 
Daar valt ook Plok.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


