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Wofwof!     

Ik had al een paar dagen ernaar uitgekeken en daar was ie 

dan weer: mijn clubblad! Vrouwtje leest dat blad voor de 

inhoud, zegt ze. Nou íkke niet hoor! Ik kijk altijd naar de 

foto’s van alle mooie meiden die erin staan. Deze keer 

waren het allemaal tóppertjes. Ik hoop ze natuurlijk ooit 

eens in het echie tegen te komen, want mijn neus wil ook 

wat...

Tante Els 

was ziek aan 

de oogjes en ik wilde haar dus wel even een bloemetje 

brengen en beterschap wensen. Ze was heel blij dat ik 

kwam, net zoals oom Henk 

en de andere Ossekoelekes. 

Dikke mik! Giny, Holly en 

Uta waren blij me te zien en 

dat werd natuurlijk een 

heerlijke warboel. We had-

den er lol in vrouwtje hele-

maal te bedelven onder de Bordertjes... Fún!

Lekker wandelen in mijn oude bos: een buitenkansje dat ik met alle po-

ten aangrijp! Het barstte er van oude én nieuwe geurtjes. Ik moest dat 

natuurlijk wel allemaal besnuffelen en opslaan in mijn geurbrein. Tja, dat 

heeft wat tijd nodig en dat vond 

baasje niet zo leuk... Ach, een oefe-

ning in geduld kan nooit kwaad tóch. 

Ik kreeg wel dorst van al dat gesnuf-

fel, maar ik wist nog een plek waar altijd een plas water staat.
   

Even een officieel moment! Baasjes zijn naar het gemeentehuis in 

Harns gegaan om ons daar te melden als nieuwe inwoners... Vanaf 

1 april ben ik dus een Ouwe Seun. Als welkom kreeg ik een mooie 

tas met spulletjes; lief hè!?
   

Ze moesten hier eens 

weten dat ik ook wel 

eens in Groningen 

Stad kom! Op het Sontplein staat een viskraam waar ze 

Aierbal’n verkopen. En dan geen gewone, maar met 

genoatjen! (Eierballen met garnalen dusss). Baasjes vinden 

die erg lekker en smikkelen er dan van... Gelukkig scheen 

de zon, want het was er niet heel erg warm!

Oant Woefs,  Horus!
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