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De zon schijnt. 
Kip zet een stoel buiten. 
Het is nog geen zomer, 
maar toch al lekker warm. 
Haan werkt in de tuin van Hoen. 
Hij breekt het hel< af. 
Dan pal<t Haan een harl<. 
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Hij harkt de tuin van Hoen mooi aan. 
De brug over de sloot is stuk. 
Haan maakt hem weer. 
En hij haalt alle troep uit de sloot. 
'De tuin wordt mooi,' zegt Kip. 
'Dat is fijn.' 
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'Die brug hoort bij de golfbaan,' zegt 
Haan. 'En dat gat ook.' 
Haan wijst op een kuiltje met een vlag 

• 
erin. 
'Hoe weet jij dat?' vraagt Kip. 
'Kun jij golf spelen?' 
'Een beetje,' zegt Haan. 
'Ik heb het vroeger wel eens gedaan.' 
'Dat wist ik niet,' zegt Kip. 
Haan pakt een stok. 
Er zit een plat stukje aan. 
'Dit is een club,' zegt Haan. 
Hij pakt ook een kleine witte bal. 
Haan legt de bal in het gras. 
Hij slaat met de club tegen de bal. 
De bal rolt het bruggetje op 
en er weer vanaf. 
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Haan haalt de vlag uit het gat. 
Hij slaat nog twee l<eer 
en dan zit de bal in het gat. 
'Zo doe je dat,' zegt Haan. 
'Wil jij ook?' 

Kip neemt de club. 
Ze legt de bal in het gras en slaat. 
Zoef! de club schiet over de bal heen. 
'Rustig,' zegt Haan. 
'Zet je poten mooi naast elkaar. 
Kijk goed welke kant de bal op moet.' 
Kip slaat nog een keer. 
Zoef! 
De bal schiet met een boog over de brug. 
Haan lacht. 'Wow, die was hard!' 
Kip lacht ook. 
Ze loopt naar de bal. 
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Nu slaat ze zachtjes. 
Langzaam rolt de bal naar het gat. 
Plof! 
'Hij ligt erin!' juicht Kip. 
'Dat was snel,' zegt Haan. 
'Jij kunt het goed, Kip!' 
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Kip oefent verder. 

Maar Haan gaat weer aan het werk. 

De tuin van Hoen is klaar. 

Nu gaat Haan verder in zijn eigen tuin. 

Haan maakt een heuvel. 

Hij graaft een vijver . 
• 

Hij bouwt muurtJeS. 

Hij graaft kuiltjes in het gras. 

In elk kuiltje zet Haan een kleine vlag. 

'Wat maak je?' vraagt Kip. 

'Ik maak de golfbaan groter,' zegt Haan. 

'Probeer eens of je de bal in het kuiltje op 

de heuvel kunt krijgen?' 

Kip en Haan spelen elke dag golf. 

Tijdens het spel kijkt Haan vaak naar de 

lucht. 

'Waar kijk je naar?' vraagt Kip. 
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'Wil je ook weg? Net als Hoen?' 
'Nee,' zegt Haan. 
Ze spelen door. 
Maar ineens hoort Haan iets. 
Hij kijkt naar de lucht. 
Er komen twee stippen aan. 
'Daar is Hoen!' roept Kip. 
Kip en Haan zwaaien. 
'Hoen! Hoen!' 
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Hoen landt in d e t u in. 
Naast hem landt nog een dier. 
'Dag Kip en Haan,' zegt Hoen .. 
'Dit is Hen. Zij is mijn vrouw.' 
'Dag, Kip!' zegt Hen beleefd. 
Kip bloost. 
Ze wist niet dat Hoen een vrouw had. 
'Wat is de tuin mooi!' zegt Hoen. 
Haan knikt. 
Hij drukt Hoen een club in de hand. 
'Wil je de golfbaan zien?' 
'Graag,' zegt Hoen. 'Maar eerst wil ik 

• even zitten. 
We hadden een lange reis.' 
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'Willen jullie een kopje thee?' vraagt Kip. 
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Haan, Hen, Hoen en Kip drinken thee. 

Kip vindt Hen heel leuk. 

'Waar heb je Hoen ontmoet?' vraagt ze. 

'In het zuiden,' zegt Hen. 

'Ik vond Hoen lief. 

Hij leerde mij jullie taal, 

zodat ik met hem mee kon gaan.' 

'Je spreekt het al goed,' zegt Kip. 

'Ik kan je heel goed verstaan.' 
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'Kom, Haan!' Hoen pakt een club. 
'Laat me de golfbaan eens zien!' 
Haan en Hoen spelen golf. 
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Kip en Hen blijven liever kletsen. 

'Ik wil graag kuikens,' zegt Hen. 

'Die zijn zo schattig.' 

Kip giechelt. 'Ik ook!' 

'Dan kunnen onze kuikens samen 

spelen,' zegt Hen. 

'We kunnen elkaar helpen,' zegt Hen. 

Kip en Hen kletsen maar door ... 
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En Haan en Hoen? 
Maken zij nog ruzie? 
'Ik ben de beste!' roept Haan. 
'Vandaag wel,' zegt Hoen. 
'Maar morgen win ik weer! 
Dat weet ik zeker.' 
'Nee hoor, morgen win ik!' roept Haan. 
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Kip en Hen lachen. 
'Haan is een echt haantje!' zegt Kip. 
'En Hoen is een echt hoentje,' zegt Hen. 
'Maar ze worden vast goede vrienden!' 
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