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De avonturen van Pim & Pom
De nichtjes

Naar Mies Bouhuys en Fiep Westendorp



Pim en Pom zijn op zolder.
Vandaag komen de nichtjes van de vrouw spelen.

Pim en Pom zetten alvast het speelgoed klaar.



‘Kijk, Pom, we spelen straks dat ik de ridder ben...
En dat ik de nichtjes ga redden van de gemene draak!’ ‘Nee hoor, Pim, we spelen schooltje en dan ben ik de meester.’



De nichtjes komen niet alleen spelen, maar ook theedrinken.
De vrouw maakt heerlijke taartjes.

Mmm, deeg is het lekkerste wat er is. Pim wil er een likje van. 
‘Nee, Pim,’ zegt de vrouw. ‘Straks, als de nichtjes er zijn.’ 



Daar gaat de bel! Daar zijn ze! 
Vlug rennen Pim en Pom naar de deur.

‘Hallo! Hallo!’ gillen de nichtjes 
en ze rennen de trap op naar de zolder.

Pim en Pom gaan erachteraan.



‘Hé, nichtjes, ik ben een ridder.’  ‘Kijk, Pom, ze gaan zich verkleden als prinsessen. Ze willen riddertje spelen!’



 ‘Nee hoor, we gaan schooltje spelen,’ zegt Pom. Maar de nichtjes hebben zo te zien heel andere plannen.



 ‘Zo, jij was de baby.’                                            ‘Nee, ik was de ridder!’
‘Geef hier,’ roept het andere nichtje. ‘Het is mijn baby!’

Voorzichtig nichtjes!



BÈÈÈÈH!!!

‘Zo, nu zoet liggen!’



Daar gaan de nichtjes. Met hun baby Pim.

Ha, daar is meester Pom met de schoolbel. 
De school begint.



‘Gevangenisje spelen is veel leuker, en dan was jij de boef,’ 
roept het nichtje tegen Pom.

‘Je krijgt honderd jaar gevangenisstraf 
en alleen maar water en droge kattenbrokjes.’



Daar roept de vrouw: ‘Thee met taartjes! Komen jullie?’
Dat willen de nichtjes wel. Ze hollen naar beneden.

Maar wacht eens even, 
Pim en Pom willen ook mee!

‘Ridder Pim, kom je me redden?
Spring snel op je hobbelpaard.’



‘Help me, Pom, ik kan niet bewegen. Ik wil ook een stukje taart.’
Alles wordt straks opgegeten. Alle taartjes één voor één.

Geen prinsesjes zijn de nichtjes. Heksen zijn het, zo gemeen!



‘Meester Pom, ik kan weer vechten.  
Ridder Pim komt er al aan.’

‘En nu heel snel naar beneden. 
Om de nichtjes te verslaan!’



De heksjes zijn niet meer te stoppen: ‘Hier nog met die laatste paar!’

‘Vlug, Pom, pijlsnel naar beneden. 
De taartjes zijn in groot gevaar.’



Als Pim en Pom beneden komen gaan de nichtjes net weg.
‘Dag tante!’ roepen ze.

Pim en Pom zijn wel blij dat de nichtjes weg zijn.
Maar waar zijn de taartjes?



Oo, ze hebben alle taartjes opgegeten...
‘Wees maar niet bang, poezen,’ 

zegt de vrouw. 



‘Ik heb nog wat voor jullie gered.’

‘Hoera! Taartjes!!’




