
Wolkenkater
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Alda Loeffen



Alles moet schoon!
Wat een rare stofzuiger,
het lijkt wel een allesmonster!
Hij zuigt de gordijnen op!
Alles is verstopt! Huuuu...1



Overal zijn haren, vlooien,
kriebels en wat stinkt
die vieze kattenbak!
Soppen, wassen, drogen, klaar!

Emmer op je kop!3



Poesie mauw,
kom eens gauw,
ik heb lekkere melk voor jou!5



Kiekeboe!7



Morgen is tante Alda jarig!
Krijgt ze een kadootje?
Poeeeeeeeeet!!!!9



Oh, wat stinkt poes toch!
Heeft hij een scheetje gelaten?
Nee, dat vint tante Alda geen leuk grapje!11



Vieze poes,
vieze kat,
vieze poes,
vieze kat in bad!

Aaaaahhhhhh!!!13



Afdrogen met de handdoek!
Tussen de teentjes niet vergeten!?
Lekker hè?
Miaaaauuw!15



Brave poes!
Wat ruikt hij lekker!
Tante Alda heeft heerlijke brokjes!
En dan lekker slapen op zijn plekje!
Welterusten poes!
Tot morgen! 
Niet weglopen!
Miw!17



Waarom kijk je steeds omhoog poes?
Wil je op een wolk springen?19



Hé, wat doet poes nu?
Poes is stout!
Poes geeft een kras!
Poes kan er niet meer tegen!
Poes gaat weg!21



Poes is naar Parijs!
Op een wolk!
Hop, tante Alda klimt op een schapenwolk.
Oei... hoogtevrees!!!23



En daar is mist en onweer!
Dit is een avontuur waar tante Alda
géén zin in heeft!25



Brrrrr... 
Bibber bibber bibber...
Het is koud in de wolken.
Waar is mijn lieve warme wolkenkater?27



Wat doet tante Alda nu?
Brrrrr...
Allemaal sneeuwvlokken in haar zakken!
Veels te koud!29



Poes is nóg niet thuis...
Zou hij wel op tijd terugkomen
voor haar verjaardag?
Tante Alda kan haar wolkenkater niet missen!31



Hé, daar komt Poes weer naar beneden!
Alvast hartelijk gefeliciteerd tante Alda!
Hier een lekker geurtje uit Parijs!33



‘s Nachts houdt hij weer haar voeten warm!
En ze leefden nog lang en gelukkig!
Heerlijk ruikend!35



Tante Alda gaat schoonmaken omdat 
ze morgen jarig is. 
De wolkenkater vindt dat niet leuk!

Naar een poppentheatervoorstelling 
voor kinderen vanaf 3 jaar.
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