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Wáfblaf!     

Het is nu alweer 5 maanden geleden dat ik bij 

tante Daniëlle was voor een trimbeurt... Dat 

voel ik gewoon, want mijn vacht begint soms te 

kriebelen. Vrouwtje vindt me nu wel heel mooi. 

Soms noemt ze me ’Leeuwtje’ maar meestal 

zingt ze het liedje van ’Beertje Collargol’ (die wel heel oud moet zijn, want ik 

ken hem niet!) Het is trouwens ook een heel dom liedje, want het eindigt met 

„Twiet twiet“. Ja! Is het nu een beer of een vogel!? Ik vind het maar een suf 

grapje... Het is geeneens een échte beer!
  

Nu het zomertijd is geworden, gaat baasje steeds later met mij wandelen. 

Dat is niet altijd leuk, want 

soms moet ik gewoon hééél 

nodig. De natuur wordt 

trouwens wel steeds mooierder 

hier: overal bloeit en groeit het nu. Ik ruik nu dat hier 

ook veel meer honden komen wandelen. Ik maak van 

ieder geurtje 

wel een soort 

geurfoto, 

want ik moet 

dat allemaal 

goed onthouden van mijn neus. Dat kost wat tijd en dát 

vindt baasje niet altijd even leuk... 

Nou, ik moet soms ook wel lang op baasje wachten en dan 

mopper ik ook niet! Toen de zon langzaam onder ging en 

de lucht 

mooi rood kleurde, stond hij ik weet niet hoe lang op 

dezelfde plek om een 

mooie foto te maken. 
   

Bij tante E woont mijn 

vriendin Pleun. Dus ik 

was blij weer eens bij 

haar op visite te gaan. 

Tante E was er wel, 

maar geen Pleun te 

zien. Ik kon ze wel 

ruiken hoor, maar waar ik ook zocht: niet te vinden. Ik kreeg wat 

lekkers en tante E zei dat ze met oom F op stap was. Tja, stom! Wist 

ze dan niet dat ík zou komen? 

   

Oant Woefs,  Horus!
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