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Niemand wil mee.
Alleen op weg.
Aartje is bang.
Aartje wil naar huis.

Streepje tussen een woord?
Lees het als één woord.
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HOOFDSTUK 1
NIEMAND WIL MEE.
Aartje rent naar de lampen-winkel.
Euras ligt op zijn mat voor de deur.
Miauw ligt naast hem, zij geniet van de warme zon.
De muis groet: ‘hallo vriendjes, mag ik iets vragen?’
‘Woef, vraag maar,’ blaft Euras.
‘Ik ga bij Winnie
Spinnie logeren.
(loos jeren)
Zou jij mij
alsjeblieft naar het
park willen
brengen?’
‘Woef, zie jij niet
dat ik hier vast lig?
Kijk naar die haak in de muur en bekijk mijn riem.
Ik kan niet verder dan hier.
Karin is boos omdat ik aldoor rond wil snuffelen.
Ik mag niet eens vrij rondlopen! Ik ben heel boos.’
‘Miauw, ik mag wel rondlopen,’ miauwt Miauw.
‘En dat is helemaal niet eerlijk,’ jankt Euras zielig.
Aartje piept: ‘ik vraag Karin of wij met zijn allen in het park
bij Winnie de spin mogen logeren, dat is leuk.’(loos jeren)
‘Weinig kans,’ jammert Euras.
Miauw staat op, zij rekt zich uit, haar rug wordt bol.
‘Logeren, miauw, ik kan niet bij Winnie logeren, zijn huisje
is veel te klein.’
Aartje piept: ‘je kunt ook in het huis van de park-wachter
logeren. Euras kan daar ook slapen.
Misschien willen Waf-waf, Parel en Lorretje ook mee.’
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Miauw moppert: ‘je neemt toch hopelijk Kees koolmees en
Aaf raaf niet mee?
Als iedereen meegaat wil ik niet mee want ik wil lekker
kunnen slapen.
Jij maakt er een buurt-feest van!
Ik wil rust!’
‘Jammer,’ piept Aartje: ‘dus jullie willen niet?’
‘Woef, ik moet op de winkel passen dan wordt er niks
gepikt. Ik mag heus niet.’
‘Zal ik het voor jou vragen Euras?’ vraagt Aartje.
‘Nee, ik mag toch niet. Ga maar alleen.
Misschien kan Waf-waf jou brengen.’
Aartje rent naar de dieren-winkel en klautert op de
toonbank.
‘Meneer Siem? Ik wil bij Winnie de spin logeren, hij heeft
een leuk buiten-huisje. Mogen Waf-waf en Parel ook mee?’
‘Nou Aartje ik denk het niet.
Je kunt niet plotseling met Waf-waf en Parel bij de parkwachter op de stoep staan.
Je moet van tevoren een goede afspraak maken.
Ik heb geen tijd om dat te regelen.
Ga alleen, jij bent ook alleen op vakantie geweest.’
‘Dat was per ongeluk meneer Siem!
Ik kroop in een tas omdat ik chocola rook.
Die tas was van een vliegtuig-piloot.
Daarom kwam ik op Kreta.
Daar wonen een heleboel gevaarlijke katten.
Het was nog een heel gedoe om weer thuis te komen.
Toen ik eindelijk op het vliegveld was stapte ik in een
verkeerd vliegtuig.
Ik verwarde de Franse vlag met onze Hollandse vlag.
Ik wil nooit meer in een vliegtuig!’
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Meneer Siem zegt: ‘jij hebt vier pootjes.
Naar Winnie kun je lopen!’
‘Maar ik heb kleine pootjes meneer Siem en ik moet een
drukke weg oversteken!
Weet u dat het in het park ook gevaarlijk is met al die grote
honden? Mag Waf-waf mij brengen, toe?’
‘Nee Aartje, voor een hond die los rent is het buiten ook
gevaarlijk. Denk aan het verkeer.
Jij bent een veldmuis, geen huisdier.
Buiten kun jij prima leven.
Mijn antwoord is nee en het blijft nee.’
Aartje zucht, hij denkt diep na.
Wie zou hem dan naar het park kunnen brengen?
‘Max,’ denkt Aartje. ‘Max kan mij naar het park brengen.
Ik ga het meteen vragen.’
De muis rent de dieren-winkel uit.
Hij is erg vermoeid als hij Max zijn tuin in rent.
Daar beklimt hij de tuintafel om zo naar binnen te kijken.
‘Max, Max? Kom even buiten!’
De muis roept en roept.
Er komt niemand naar de keuken.
‘Max is er niet,’ denkt hij na een tijdje.
Zijn keeltje is schor daarom geeft hij het mopperend op.
Net, als hij van de tafel wil springen verschijnt Max achter
de keuken-deur.
De hond blaft blij naar de muis op de tuin-tafel.
‘Wroef blaf Aartje wat gezellig!’
Hij krabbelt tegen de deurknop en laat zichzelf in de tuin.
Wild kwispelend begroet hij de kleine muis.
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Daarom vraagt Aartje meteen of hij hem naar het park wil
brengen. Hij wil immers bij Winnie logeren.
‘Wroef blaf,
het spijt mij
muis.
Ik mag deze
tuin niet uit.
Als ik dat wel
doe krijg ik
straf.
Ik krijg een
heerlijk
hondenkoekje als ik
gehoorzaam.
Jij zult dus in
je eentje naar
het park
moeten.’

Aartje zucht. Hij springt teleur-gesteld van de tafel.
‘Wroef, ga nog niet weg muis, ik heb iets dat jij kunt
gebruiken.’
Max rent naar binnen en komt terug met een lappen popje.
Aartje roept: ‘wat moet ik daarmee Max?
Die pop is toch veel te groot, daar heb ik niets aan.’
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HOOFDSTUK 2
ALLEEN OP WEG.
Aartje vindt het vreemd dat Max zijn speeltje weg wil geven.
Max ziet dat de muis het niet begrijpt daarom blaft hij:
‘wroef, kijk eens op de rug van dat popje?
Zie jij die rugtas?’
Max begint te krabbelen en te bijten aan
het rugtasje van zijn popje.
Plots lukt het hem het rugzakje los te
trekken.
‘Dit is voor jou muis, dit kun jij goed
gebruiken.
Of ik nu een popje met of zonder een
rugzak heb, ik speel er toch mee.’
‘Dank je wel Max dat is erg lief!
Daar kan ik een cadeau (kaadoo) voor
Winnie Spinnie indoen.
Tot na de grote vakantie, dag Max!’
‘Dag muis, kom na jouw vakantie een
keertje langs en neem Euras mee dat vind ik gezellig.’
Aartje trippelt de tuin uit met de rugtas op zijn rug.
De muis is er erg blij mee, hij denkt: ‘ik geef Winnie mugjes
dat lust hij graag.
Ik ga aan meneer Siem mugjes vragen.’
In de dieren-winkel laat Aartje zijn mooie rugtas zien.
Hij vraagt: ‘mag ik een paar muggen voor mijn vriendje?
Het mag in mijn tas.’
Meneer Siem antwoordt: ‘ik verkoop alleen muggen-larven
als vers visvoer.
Ik verkoop het in een zakje, ik kan er geen uithalen.’
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Hij laat een zakje zien dat hij uit de koelkast haalt.
‘Er zit water in,’ mompelt Aartje: ‘dat lust Winnie niet.’
‘Ik weet wel zeker dat hij dit niet lust,’ zegt meneer Siem.
‘Een spin eet verse insecten, hij eet geen muggen-eitjes of
gedroogde larfjes.
Hij wil een insect dat lekker sappig is net zoals een perssinaas-appel. Die spin denkt dan: ‘mm lekker!’
Dat denk ik ook als ik mijn glas sinaas-appel-sap leegdrink.
Ik drink omdat ik dorst heb, hij drinkt omdat hij honger heeft.
Doe maar iets anders in jouw rugtas, misschien een
dekentje. Het is ‘s nachts fris in de buiten-lucht en die spin
eet toch wel genoeg.’
Aartje stopt een lapje in zijn rugtas dat hij als dekbed wil
gebruiken. Dan neemt hij afscheid van meneer Siem, Parel,
Waf-waf en Lorretje. ‘Dag allemaal, tot ziens!’
Hij wandelt op zijn gemak de winkel uit.
Achter het winkel-centrum is een drukke rijweg.
De muis moet die oversteken om in het park te komen.
Omdat er geen verkeers-lichten zijn, rijden alle auto’s door.
Niemand let op de muis, niemand wil voor hem stoppen.
De muis wordt erg verdrietig.
Plotseling strijkt Aaf raaf naast hem neer.
Zij krast: ‘wat ga jij doen Aartje? Ga jij weer op vakantie?’
Aartje piept: ‘ik mag bij Winnie Spinnie logeren.
Het probleem is dat ik niet aan de overkant kan komen.
Aaf krast: ‘ik breng je wel naar de overkant, klim tussen mijn
vleugels.’
Aartje klautert tussen de vleugels van Aaf.
Als zij opvliegt valt de muis van haar rug.
‘Zo gaat het niet,’ krast Aaf boos. ‘Ik zoek wel een zak of
een tas dan kun jij daarin. Dat is gemakkelijker.’
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Meteen vliegt zij op de prullenbak naast de fietsen-stalling.
Met haar snavel zoekt zij tussen het afval.
Zij gooit van alles opzij.
Opeens ontdekt zij iets tussen het vuil.
‘Kijk muis, ik heb al iets. Dit plastic zakje is goed.
Ga erin dan breng ik je naar Winnie.’

De muis krabbelt er meteen in.
Aaf neemt het plastic zakje tussen haar snavel en fladdert
omhoog. Zij vliegt hoger dan de bomen in het park.
Dan ziet zij de blokhut tussen de hoge bomen.
Dat moet het huisje van de park-wachter zijn.
Zij daalt vlekkeloos op het dak en laat het zakje uit haar
snavel vallen.
Zij krast: ‘krrr, zo jij bent er, vlug hè?
Ik vlieg haast net zo snel als een vliegtuig.’
‘Dankjewel Aaf, bedankt dat jij mij naar Winnie hebt
gebracht.’
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HOOFDSTUK 3
AARTJE IS BANG.
Als Aaf raaf weg-vliegt daalt de muis langs de regenpijp
omlaag.
Hij trippelt naar de achterkant van de blokhut waar Winnies
huisje hangt.
Hij roept: ‘joehoe Winnie! Ik kom logeren! Leuk hè?’
Winnie komt verbaasd uit een hoekje van haar huisje.

‘O Aartje, ik vind het wel fijn dat jij er bent maar op het
ogenblik is het hier erg gevaarlijk.
Je kunt beter weer naar huis gaan.’
‘Hoezo gevaar, ik zie helemaal geen katten.’
‘Geen katten,’ zegt Winnie: ‘wel vogels. Sommige lusten
ook muizen. Kijk eens boven in de boom?’
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‘Ja,’ ziet ook Aartje: ‘dat is een grote vogel maar misschien
is die aardig.’
‘Domme muis,’ moppert Winnie: ‘dat is een uil.
Die slaapt nu maar als het donker wordt gaat hij jagen.
Hij ziet alles, hij heeft altijd één oog open, griezelig hè?
Kijk nu eens een paar takken lager?
Zie jij daar die meesjes?
Die vogels zijn ook gevaarlijk, zij hangen vaak ondersteboven aan mijn huis.
Zij proberen mij te vangen.
Ik ben alleen veilig in mijn hoekje.’
‘Ik ben niet bang voor vogels alleen
voor hele grote,’ weet Aartje nog.
‘In Frankrijk werd ik door een buizerd
gepakt.
Hij liet mij vallen omdat hij bang werd
van een hond.’
Winnie vertelt: ‘hier eten grote vogels
insecten, slakken, muizen en kleine
vogels. Zij lusten ook eitjes.
De kleine vogeltjes lusten besjes
maar ook spinnen zoals ik.
Het is hier niet veilig, jij kunt beter naar huis gaan.’
‘Nee, ik ben hier nu eenmaal,’ piept Aartje: ‘nu blijf ik ook
hier!’
Winnie sist: ‘goed, dan moet jij het zelf weten.
Jij kunt in mijn huisje. Ik vind het gezellig dat jij er bent.
Ik zal Tak naaktslak en Bokkie tor ook uitnodigen dan
maken wij er een feestje van.’
Aartje trippelt blij het kleine huisje van Winnie binnen.
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Als eerst komt Bokkie tor op visite. Een poos later komt Tak
naaktslak binnen. ‘Poeh,’ puft hij: ‘het
gaat niet zo snel als ik zou willen,
maar ik ben er. Hè, hè eindelijk zie ik
je weer Aartje, ik mis je nog steeds muis!’
‘Het feest kan beginnen!’ roept Winnie enthousiast.
(en toes jast) ‘Ik heb grote en kleine vliegjes.
Ze zijn pas ingepakt. Eet zoveel jullie willen.’
‘Ba,’ griezelt Bokkie: ‘geef mij maar vers
groen.’
‘Ik lust ook liever bladeren Winnie,’ jammert
Tak naaktslak: ‘ik vind het zonde van al jouw
eten. Jij hebt je voor niks voor ons
uitgesloofd.
Ik lust nu eenmaal graag blad-groente.’
Winnie kijkt verdrietig, zij zegt zacht: ‘Aartje, jij lust dit zeker
ook niet.’
‘Nee, ik lust graag zaadjes. Ik lust ook besjes.
Ik zie daar een struik waar bessen groeien daar eet ik wel
wat van.’
Het wordt een gezellige zomer-avond, het blijft lang licht en
het is nog steeds warm.
Om half tien wil Aartje gaan slapen, hij geeuwt: ‘ik ga slapen
jongens, tot morgen. Ik ben zo moe!’
Bokkie wenst ook iedereen een goede nacht en rent over de
muur zijn planten-bak in.
Tak naaktslak geeuwt: ‘als iedereen gaat slapen, ga ik ook
maar naar huis.’
Winnie is verdrietig omdat de fijne avond al om is.
Zij klimt door haar spinrag naar een hoekje van haar huisje.
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Die nacht wordt het verre van rustig.
Aartje schrikt vaak van enge geluiden en springt dan
meteen recht-op.
Hij tuurt rond of hij iets ziet. Het is veel te donker.
Plots klinkt een geluid nabij van een piepend scharnier.
Dat is zo’n ding die de deur open en dicht laat gaan.
‘Vervelend zeg,’ moppert Aartje boos: ‘de deur van de
blokhut staat nog open. Zo kan ik toch niet slapen?’
Winnie fluistert: ‘dat is geen deur Aartje, dat is een uil.
Vlug! Verstop je onder jouw dekentje.
Die vogel ziet alles in het donker. Hij lust graag muizen.’
Aartje verstopt zich helemaal onder zijn deken.
Hij krijgt het erg benauwd. Het is te warm.
Toch durft hij er niet onderuit.
Hij bibbert van angst en durft ook niet te slapen.
Het deur-gepiep houdt niet op,
het komt nu wel erg dichtbij.
Is hij wel veilig onder zijn deken?
Dan klinkt er gesnuffel dichtbij.
Het is een vos. Hij ruikt Aartje.
Hij leunt met zijn voor-poten tegen
de muur. Gelukkig kan hij niet bij
Winnies huisje, dat hangt te hoog.
Even later is de vos weg maar er
klinken nog andere enge geluiden
in het donker. Gekraak en geknars, alles dichtbij.
Toch valt Aartje inslaap.
Als de zon net op is hangt er een mees aan Winnies huis.
De spin schrikt daar zo van dat zij weg-vlucht.
Aartje schrikt er ook van. Hij is meteen klaar-wakker.
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HOOFDSTUK 4
AARTJE WIL NAAR HUIS.
Nu de vogels nergens meer te bekennen zijn, klimt
Winnie Spinnie in haar webje.
Zij vraagt: ‘Aartje, heb jij nog kunnen slapen?’
‘Haast niet, een klein beetje, ik ben nog erg moe.’
Winnie twijfelt: ‘jij blijft toch nog wel?’
‘Ik vind het naar om dit te zeggen,’ piept Aartje: ‘ik ga naar
huis. Thuis is het veilig.
Het is te gevaarlijk in jouw huis Winnie.’
Winnie schrikt: ‘nee toch? Ach dat vind ik jammer!
Het was net zo leuk samen!
Ik was zo blij dat jij kwam. Ik word echt verdrietig.’
‘Goed ik blijf nog één nacht Winnie, daarna ga ik naar huis.
Ik ga nu even kijken of de park-wachter thuis is.
Ik regel iets voor vannacht.’
Aartje trippelt over de muur naar een klap-deurtje dat voor
hem is gemaakt.
De park-wachter is er gelukkig nog.
‘Meneer de park-wachter!’ roept Aartje schel.
‘Mag ik vanavond met Winnie Spinnie hier komen logeren?’
‘Aartje wat leuk dat jij langs-komt.
Natuurlijk muisje, jullie zijn welkom.
Moet ik het spinnen-huis nu binnen-halen?’
‘Nee, dat hoeft pas vanavond.
Het is ‘s nachts gevaarlijk in het park, er is een uil.
Wat maakt die een vreemd geluid!
Ik snap niet dat Winnie hier wil wonen.
Ik wil nog één nacht bij haar logeren, morgen ga ik naar
huis.’
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De park-wachter merkt op: ‘toch wonen hier veel
veldmuizen in de omgeving.
Maar jij bent liever een huismuis en je woont het liefst in een
winkel, grappig hoor.’
Die avond haalt de
park-wachter het
spinnen-huisje
binnen.
Hij zet het op de
tafel en wenst de
diertjes een goede
nacht.
Het licht blijft aan.
Aartje is blij,
hij wordt helemaal
rustig.
Nu is hij niet bang
meer voor de uil.
Hij neemt zich voor om morgen-ochtend naar huis te gaan.
Misschien wil Winnie dan ook mee.
Hij doet zijn kraal-oogjes dicht.
‘Slaap lekker Winnie. Tot morgen.’
‘Bedankt Aartje,’ fluistert Winnie: ‘ik ben blij dat ik een
nachtje binnen kan slapen. Slaap lekker, wel-te-rusten.’
Die nacht hoort Aartje de uil, hij voelt zich helemaal veilig.
Als het later onweert slaapt hij er doorheen.
Hij wordt pas wakker door het lawaai dat de park-wachter
maakt. Hij rekt zich uit en kijkt wat hij doet.
De park-wachter ziet dat de muis wakker is, hij zegt:
‘het is een prachtige nieuwe dag.
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Moet ik het spinnenhuis weer buiten-hangen?’
Winnie wordt ook wakker, zij zegt: ‘zeg maar dat het goed is
Aartje. Ik heb honger, ik wil verse vliegjes vangen.’
‘Weet jij dat zeker Winnie?
Kun jij niet beter met mij mee naar de dieren-winkel teruggaan? Het is toch niet fijn als jij aldoor gevaar loopt?
Alle vogels lusten spinnen.’
‘Ik blijf hier Aartje, ik vind het heerlijk buiten.
Ik vond het heel fijn dat ik een keertje binnen mocht slapen
maar mijn eten is buiten.
Ik kom wel een keer bij jou logeren, misschien in de winter.’
Aartje piept: ‘meneer de park-wachter, het spinnenhuis mag
weer naar buiten.
Ik ga naar huis, ik kom nog wel een keertje terug.
Dag Winnie, dag meneer de park-wachter.’
Hij trippelt via het kleine klap-deurtje naar buiten.
Dag Tak, dag Bokkie tot de volgende keer!’
Bokkie komt onder wat blaadjes vandaan. Ga jij nu al weg?
Ik zal de groeten aan Tak doen, die slaapt nog. Tot Kijk!’
Aartje gaat op pad. Het telt alle bomen die hij passeert.
Het zijn erg veel bomen en ze lijken allemaal op elkaar.
‘Loop ik nou goed?’ twijfelt de muis.
Hij heeft niet door dat hij rondjes loopt.
Algauw worden zijn pootjes moe.
De muis rust even uit maar gaat daarna gewoon weer
verder.
‘Waar ben ik,’ denkt hij. ‘ik weet niet waar ik ben.
Ik zie nergens de uitgang van het park en het huisje van de
park-wachter zie ik ook niet meer.
Ik denk dat ik verdwaald ben.’
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Hij kijkt rond of hij een wandelpad ziet.
Er zit een mus op een tak.
Als Aartje de mus ziet vraagt hij: ‘pardon meneer mus, weet
u toevallig de uitgang van dit park?’
‘Tjilp, tjilp,’ tjilpt de mus: ‘je loopt de verkeerde kant uit.
Jij moet die kant op!’
‘Welke kant?’ vraagt Aartje omdat het vogeltje niets
aanwijst.
‘Tjilp, tjilp, die kant!’ De mus vliegt plots weg.
‘Tja nu weet ik het nog niet,’ reageert Aartje boos: ‘ik loop
dus de verkeerde kant op.
Nou dan draai ik mezelf toch om. Dan loop ik vast goed.’
In de verte vliegt Aaf, zij is bij Winnie geweest en die
vertelde dat de
muis naar huis was.
Nu vliegt zij rondjes
boven het park om
de muis te zoeken.
Zij heeft al
verscheidene
veldmuizen gezien
maar die hadden
geen rugtas.
Zij zoekt nu dus
een muis met een
rugtas.
Na een kwartiertje
ziet zij de muis
lopen.
Dan komt zij tot de ontdekking dat zij geen zakje heeft meegenomen waarin zij de muis kan vervoeren.
Gelukkig heeft Aartje zijn dekentje in zijn rugtas.
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Aaf vouwt het dekentje zo dat Aartje erin kan liggen.

Als zij hem voor de dieren-winkel afzet, vraagt zij: ‘was het
leuk bij Winnie?’
‘Wist je dat er enge vogels in het park zijn die muizen
lusten,’ piept Aartje.
‘Ha, ha, ik lust ook muizen,’ schatert Aaf: ‘maar jou eet ik
niet op. Jij bent mijn vriend.’
Aartje vraagt: ‘lust jij ook kleine vogeltjes en eitjes Aaf?’
‘Ja Aartje, ik eet graag vlees en ei maar ik lust ook fruit en
groen. Ik lust alles geloof ik, ha, ha.’
Aartje kijkt vol ongeloof. ‘Nee toch?’
‘Echt waar, ik jok niet.
Ik ga naar mijn boomtak, tot ziens Aartje.’
‘Tot ziens Aaf. Dankjewel dat jij mij thuis hebt gebracht.
Ik ben niet bang voor jou hoor!’
‘Dat hoeft ook niet!’ krast Aaf.
EINDE.
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