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Stop de Tijd!

Stel je voor dat je de tijd stil kon zetten...  

De hele wereld bevriezen. Wat zou jij dan doen? 

De vriendjes Poes en Snoezie laten in dit  

verhaal een wel heel bijzonder trucje zien.  

En daarna is het tijd voor… KATTENkwaad!  

STOP DE TIJD!
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STOP DE TIJD!
Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Kijk, daar zijn Poes en Snoezie.  
Poes is een grijs katje dat alles durft, 
Snoezie een lieve rode kater die 
erg van lekker eten houdt. Poes en 
Snoezie wonen naast elkaar en zijn 
beste vrienden.



De poezen zitten samen op hun muurtje  
op het Pimpelmeesplein. 

“Ik kan een trucje,” zegt Poes. “Wil je het zien?”
“Ja!” roept Snoezie.
“Let op.” Poes schraapt haar keel en kijkt heel plechtig. 

“Eén... Twee... Drie... Stop de Tijd!”



Opeens staan alle mensen op straat stil. Het ijsje van 
een meneer stopt op weg naar zijn mond. Kaat, die van 
de schommel sprong, zweeft in de lucht. En een hond die 
net een plasje deed, blijft met één poot omhoog staan. 
De hele wereld is bevroren...
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