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De avonturen van Pim & Pom
Jarig



Het is nacht.
Pim kan helemaal niet slapen want morgen is hij jarig. 

Wat zou hij allemaal krijgen?



Pim hoopt op een hele grote taart en wel twintig cadeaus 
want hij heeft alle poezen uit de buurt uitgenodigd.

Hij kan zich niet langer stilhouden. ‘Pom? 
Denk je dat iedereen wel komt? En dat ik een grote taart krijg?’



‘De vrouw weet toch wel dat ik een grote taart wil?’

‘Pim, ga nou maar slapen. Het komt allemaal goed,’ zegt Pom.



Maar Pim is er niet gerust op. ‘O, en Pom, de slingers. 
Je moet wel slingers ophangen!’

‘Pim!’ roept Pom boos.
‘Oké,’ zegt Pim. ‘Ik slaap al.’ En hij knijpt zijn ogen stijf dicht.



‘Lang zal hij leven, lang zal hij leven!’ fluit het vogeltje de volgende morgen. ‘Hoera!’ roept Pim. ‘Ik ben jarig, ik ben jarig!!’



Maar waar is iedereen? Ha, daar is de vrouw. 



‘Mijn lieve Pim,’ zegt ze. ‘Gefeliciteerd!’ 
En ze kroelt hem lekker achter zijn oortjes.

De vrouw zet Pim weer op de grond en gaat de deur uit.‘Waarom gaat 
de vrouw nou weg?’ denkt Pim. ‘We moeten toch mijn verjaardag vieren?’



Hé, daar heb je Pom.
‘Hartelijk gefeliciteerd, vriend!’ zegt hij 

en hij geeft Pim een kopje.

‘Waar zijn de slingers eigenlijk?’ vraagt Pim ongerust.
‘Ehhh, ik moet even door,’ mompelt Pom en hij loopt snel de gang uit.

Pim begrijpt er niks meer van.



Het lijkt wel of Pom en de vrouw Pims verjaardag niet willen vieren.
Hij heeft nog geen slinger of cadeautje gezien!

En waar is de taart? 
Er is niet eens taart!!!



Daar gaat de bel. ‘De gasten!’ roept Pim blij en hij rent naar de deur. Maar als Pim bij de deur komt, is er niemand te zien.



En de vrouw? Wat heeft zij nou bij zich? 
Zouden ze Pim gaan verrassen?

Pim heeft niet gezien dat er melkflesjes zijn gebracht. 
Pom draagt ze snel de trap op.



Arme Pim heeft niks in de gaten. 
‘Dit is de stomste verjaardag, die ik ooit heb gehad,’ denkt hij.

‘Jarig zijn is reuze spannend, heel de dag is dan voor mij.
 En nu ben ik eindelijk jarig, maar toch helemaal niet blij.’



‘Ik wil een grote taart met kaarsjes, die je uitblaast met een wens.’ ‘En van die mooie lange slingers, net als bij een jarig mens.’



‘En de vriendjes op mijn feestje, zingen een verjaardagslied.
En ik krijg heel veel cadeautjes, maar o jee, ik zie ze niet!’

‘Kees, kom jij voor mijn partijtje? O wat fijn, je hebt een cadeau!
Een hondenbot, dus niet voor mij? Wat jammer, ik was juist zo blij!’



Pom roept: ‘Kom je mee, Kees?’ 
‘En ik dan?’ roept Pim boos. ‘Ik ben jarig, hoor!’

‘Ga jij maar even een kijkje nemen op het dak, Pim.’ 
‘Op het dak?’ roept Pim en rent naar boven.



O, wat is het boven op het dak mooi versierd! 
Maar waar zijn Pom en Kees? ‘Pom?! Waar ben je?’ roept Pim.



‘Verrassing!!!’ roepen alle vrienden. En ze zingen: ‘Lang zal Pim leven in de gloria!’ 



‘Dit is de mooiste verjaardag 
die ik ooit heb gehad,’ zegt Pim.


