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“JOOPIE EN DE KAT.” 
geschreven en geïllustreerd  

door PetraLouise Muris.  
Voor de kleintjes.  
Zelf lezen of voorlezen. 

 
Waarom ergens lid worden of betalen? 

Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn  
zonder reclame of gebedel voor goede doelen of stichtingen  

gratis voor eigen gebruik te lezen, te downloaden of te printen 
via: kinderboek-online.nl 

Let op de voorwaarden op bovenstaande site. 
Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken. 

Wereldwijd geregistreerd. 
 
 

 

Let-ter-gre-pen. 
 

JOO-PIE VINDT EEN KAT. 
DE KAT KRAB-BELT JOO-PIE.
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Joo-pie ziet een kat. 
De kat ligt on-der de struik. 
Dag poes, roept Joo-pie. 
Ik wil je aai-en. 
Ach wat ben jij lief. 
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Ben jij al-leen? Ar-me poes!  
Kom maar bij mij. 
 
De kat kruipt onder de struik van-
daan. 
Hij gaat lig-gen.  

Joo-pie aait over zijn buik-je. 
O wat vind de kat dat lek-ker! 
Hij maakt een brom ge-luid. 
De kat snort van blij-heid. 
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Joo-pie denkt dat de kat wil e-ten. 
Bin-nen staat hon-den-voer. 
 
Heb jij een leeg buik-je? 
Ik haal voer. 

Joo-pie rent naar 
bin-nen.  
Hij rent naar de 
voer-bak van de 
hond. 
Hij schept met zijn 
han-den voer uit de 
bak.  

Het voer plakt. 
Brr, dat voelt vies! 
Met zijn han-den vol voer rent hij 
naar de kat. 
Kijk eens poes! Hier, eet maar. 
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De kat snuf-felt wel  
maar hij eet het voer niet. 

 
Ach poes, lust jij het 
niet? 
Dat geeft niet hoor. 
Heb jij slaap? 
Jij hoeft niet  
bui-ten te sla-pen. 
Ik neem je mee  
naar bin-nen.  

Fijn he? 
Jij mag bij mij wo-nen. 
Ma-ma koopt wel an-der voer. 
 
Joopie is blij maar de kat niet. 
Die strib-belt te-gen. 
Hij wil niet ge-dra-gen wor-den. 
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De kat gromt. 
Hij wordt erg boos.  
De kat wil los, hij zwaait wild met zijn  
po-ten.   
Hij steekt zijn na-gels he-le-maal uit. 
Zijn staart zwaait heen en weer. 

 
Joo-pie pakt hem an-
ders vast.  
Hij houdt nu zijn  
voor-po-ten ste-vig 
vast. 
 

O, o, nu wordt de kat heel erg boos! 
Hij kromt zijn rug.  
Hij zwiept wild zijn ach-ter-po-ten 
om-hoog.   
Hij krab-belt Joo-pie. 
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Joo-pie huilt. 
Van schrik laat hij de kat val-len. 
De kat rent weer on-der de struik.  

Jij bent niet lief poes! 
Kijk eens wat jij hebt ge-daan?  
Ik bloed, het doet zeer.  
Ik wil een pleis-ter.  
Ma-ma!  
Ik moet een pleis-ter! 

Joo-pie rent naar bin-nen.  
Hij is heel ver-drie-tig. 
Ma-ma wast gauw zijn schram-men.  
Zij doet er leu-ke pleis-ters op. 
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Laat de kat van de bu-ren met rust, 
zegt ma-ma. 
Die kat is heel lief. 
Hij zal nooit uit zich-zelf krab-be-len. 
Ik denk dat jij hem pijn hebt ge-daan. 
Klopt dat Joo-pie? 
 
Ik hield hem al-leen vast! 
Echt ma-ma. 
Hij krab-bel-de mij.  
Het is een na-re poes! 
 
Laat hem nou maar met rust Joo-pie.  
Dan komt hij van-zelf weer 
naar jou toe. 
Heus, hij is lief.
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Joo-pie zit op een bank-je. 
Plots springt de kat op zijn schoot. 
Joo-pie aait de kat. 

Jij bent de kat van de bu-ren, zegt 
Joo-pie. Jij bent toch’ lief.  
Maar ik wil jou niet meer dra-gen. 
Want dan krab-bel jij mij. 

EINDE. 
 


