1

© Geschreven en geïllustreerd
PetraLouise Muris

BLADZIJ

3
6
10
13
16
19

HOOFDSTUK

1
2
3
4
5
6

Warm en gezellig.
‘Nou dan ga ik maar.’
‘Ach, het is de kerstman.’
Het huisje op de Noordpool.
Feest op de Noordpool.
Alles verandert.
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HOOFDSTUK 1
WARM EN GEZELLIG.
Aartje Langstaartje het kleine muisje woont niet
meer in de dierenwinkel.
Karin verdiende niet genoeg en daarom moest de
winkel dicht.
Nu woont het muisje in het park.
Hij woont niet zomaar tussen de struiken, nee hij
woont in een houten huisje van boomstammen.
Zo’n huisje heet een blokhut.
Het is de blokhut van Jaap de parkwachter.
Aartje en Winnie Spinnie mogen voorgoed bij hem
wonen.
In de blokhut is het erg gezellig en heerlijk warm.

Jaap is heel aardig, hij heeft een hamsterkooitje
voor Aartje gekocht.
Het is een hamsterkooi met een slaaphuisje en een
looprad erin.
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Omdat hij het deurtje eruit heeft gehaald is het
kooitje altijd open.
Aartje slaapt erin, overdag loopt hij overal rond.
Winnie’s webje hangt voor het raam zodat hij naar
buiten kan kijken.
Hij heeft uitzicht op de prachtige nieuwe plantenbak,
waarin Tak naaktslak en Bokkie tor wonen.
Alle diertjes zijn heel tevreden.
Jaap is blij dat het pratende muisje hem gezelschap
houdt.
Zij eten gezamenlijk en ‘s avonds kletsen zij veel.
Toch mist het kleine muisje Euras de hond en
Miauw de poes.
Aartje heeft hen al een poos niet gezien.
Zijn vriendjes zijn verhuisd.
Aartje denkt dat zij in Rotterdam wonen,
maar waar precies weet hij niet.
Winnie kijkt naar buiten, hij ziet een hond rennen.
‘Dat lijkt Euras wel, kom eens vlug kijken Aartje!
Daar is Euras, daar is Euras!’ jubelt Winnie.
Het kleine muisje weet niet hoe snel hij op de
vensterbank moet klimmen.
‘Euras? Waar?’
Jaap wil de man die zijn hond uitlaat tegenhouden.
Hij doet dat om Aartje te helpen.
Hij rent snel naar de voordeur, hij roept: ‘meneer?
Heet uw hond soms Euras?’
‘Nee,’ zegt de man die zijn hond uitlaat: ‘mijn hond
heet Vlekje, hoezo? Waarom vraagt u dat?’
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‘Ach, ik dacht dat het mijn hond was, hij lijkt op
Euras.’
‘Nee dit is Vlekje, mooie rottweiler hè?’
‘Weet u zeker dat deze hond geen Euras heet?’
‘Heel zeker,’ zegt de meneer: ‘ik heb deze hond
sinds dat hij een puppy was.
Is uw hond soms weggelopen?’
‘Ja een tijdje terug.’ jokt Jaap de parkwachter.
Hij zegt niet dat hij het voor het klein muisje vraagt.
Ook niet dat hij Euras nooit gezien heeft.
‘Ga naar het dierenasiel, misschien is hij
gevonden!’ roept de man nog voor hij wegloopt.
Jaap loopt snel naar binnen en sluit de deur.
‘Hij heet Vlekje Aartje, ik vind het erg jammer voor
jou,’ zucht hij: ‘het was Euras niet.’
Jaap gaat met zijn laptop aan de tafel zitten.
Hij kijkt in de computer of hij post heeft.
‘Hé, een mail van mijn moeder, ik ben uitgenodigd
met Kerstmis, wat leuk.’ grinnikt hij.
Hij kijkt naar Aartje.
‘Jullie gaan ook mee. Dat is leuk voor jullie.’
Aartje kijkt opeens verdrietig: ‘ik weet niet of ik mee
kan. Euras heeft beloofd dat Glittertje ons komt
ophalen.’
‘Glittertje wie is dat?’ vraagt Jaap.
‘Glittertje is een kerstrendier, hij woont in Blijdorp.
Blijdorp is een dierentuin in Rotterdam.
Glittertje komt mij waarschijnlijk ophalen.’
‘Weet je dat zeker? Het is altijd gezellig bij mijn
moeder. Zij heeft altijd een hele grote kerstboom en
lekker eten.
Ik zal je dan ook het kerstverhaal voorlezen.’
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HOOFDSTUK 2
NOU DAN GA IK MAAR.
Jaap de parkwachter pakt zijn koffer in.
Hij gaat twee weken logeren bij zijn moeder.
Zijn moeder woont helemaal in Canada.
Als zijn koffer tjokvol zit vraagt hij: ‘Aartje ga je nu
mee of niet. Ik moet namelijk een plek voor jullie
regelen in het vliegtuig.’
‘Ik wil best mee maar ik weet niet of ik word
opgehaald.’
‘Arme muis! Straks komt er misschien niemand.
Zit je hier voor Jan Doedel te wachten.
Ik wil dat jij me zegt wat je plannen zijn voor
Kerstmis. Ik moet het echt weten!’
‘Ik wacht liever op Glittertje. Stel je voor dat hij hier
voor niets komt.’
‘Weet je dat zeker? Ga je echt niet mee?’
‘Nee ik blijf hier, dan komt Glittertje niet voor niets.’
‘Goed dan weet ik dat.
Ik zal een klein deurtje voor jullie maken zodat jullie
naar buiten kunnen.
Ik sluit hier alles af, zie je?
Ik ga ook eten voor jou inslaan, anders heb je niets
te eten.
De waterkraan krijg je niet open daarom zal ik hem
laten druppelen. Tja, dat is wel zonde van het water,
je moet toch drinken nietwaar?
De verwarming laat ik ook maar aan, dat hoefde
vroeger niet.’
‘U zorgt goed voor mij meneer Jaap,’ lacht Aartje:
‘ik zal de kerstman vragen of hij ook aan u denkt.’
‘Het is best kleine muis.’ lacht Jaap.
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‘Ik vind het heel leuk dat jij kunt kletsen en mij
gezelschap houdt. Ik vind dat zo gezellig!’
De dagen voor Kerstmis gaan vlug.
De parkwachter neemt afscheid van Aartje en de
kleine spin.
‘Nou dan ga ik maar.
Zorg goed voor jullie zelf en tot over twee weken.
Ik hoop dat jullie gehaald worden, zo niet staat hier
genoeg eten. Tot kijk!’
“Boem” de deur slaat dicht en het slot wordt dicht
gedraaid.
De parkwachter kijkt nog even door het raampje.
‘Dag kleine muis, hou je haaks!’
Dan is het stil.
Winnie heeft niet eens gemerkt dat Jaap weg is,
hij slaapt.
Het spinnetje heeft een fruitvliegje opgegeten en is
daar erg moe van.
Aartje is zenuwachtig, hij vindt het niet leuk dat Jaap
weg is. De blokhut lijkt leeg.
Hij trippelt heen en weer door de hut.
Af en toe drukt hij zijn dopneusje tegen het
vensterglas.
Komt Glittertje al? Nee er is nog niets te zien.
Dan trippelt hij naar een heel klein deurtje.
Dat is de buitendeur die speciaal gemaakt is voor
het kleine muisje.
Hij trippelt naar buiten en snuffelt in de lucht.
Br, wat is het koud!
Het stormt en er vallen witte vlokken uit de lucht.
Het sneeuwt.
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Aartje weet niet hoe snel hij weer naar binnen moet.
Hij rent zijn kooitje in en verdwijnt in zijn slaaphuisje.
Nu krijgt hij het weer lekker warm.
Terwijl Aartje slaapt, kleurt buiten alles wit.
Midden in de nacht staat er iemand voor het raam.

‘Hallo, is er iemand thuis?’ roept een stem:
‘joehoe Aartje, ben je nog wakker? Ik kom je halen!’
Het muisje ligt erg vast te slapen.
Winnie schrikt wakker, hij laat zich aan een draadje
naar beneden glijden.
Gelukkig zit boven het venster een rooster voor
frisse lucht. Daarom kan Glittertje Winnie horen.
‘Hoi Glittertje, je bent gegroeid zeg! Aartje slaapt
als een blok. Heb even geduld, dan maak ik hem
wakker. Hoe neem je ons mee? Heb je iets bij je?
Moeten wij op je rug zitten, dat vind ik wel eng!’
‘Maak je niet druk, ik heb een kerstsok bij mij.
Daar kunnen jullie inkruipen, dat is lekker warm!’
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Glittertje roept: ‘maak Aartje nou maar wakker, we
moeten naar Blijdorp!’
Winnie haast zich naar de hamsterkooi.
Hij loopt het slaaphuisje binnen.
Oef wat is het daar warm!
Winnie schreeuwt in het oor van Aartje: ‘hé wakker
worden! Glittertje staat voor het raam!’
Aartje wil niet wakker worden, hij duwt Winnie weg
en mompelt: ‘laat me slapen, ik heb nog geen zin
om op te staan.’
‘GLITTER STAAT VOOR HET RAAM!!!’ brult
Winnie.
Aartje schiet zijn slaaphokje uit en holt snel naar het
venster.
‘Glittertje, wat fijn dat jij er bent. Wil jij alsjeblieft
naar de achterkant van de hut komen?
Daar is een klein deurtje, daar komen wij naar
buiten.’
‘Oké.’ zegt Glittertje. Hij loopt bij het raam vandaan.
Aartje roept: ‘Winnie kom jij ook? We gaan naar
buiten!’
Winnie drentelt achter Aartje aan.
‘Jakkes wat is het koud,’ bibbert Winnie: ‘ik weet
niet of ik mee wil.’
‘We gaan naar Euras en Miauw, we gaan
Kerstfeest vieren!’ grinnikt Aartje vrolijk.
‘Ja je hebt gelijk,’ grinnikt Winnie: ‘het wordt een fijn
feest en we reizen lekker in een kerstsok.’
Glittertje legt de kerstsok op de witte sneeuw.
‘Kruip erin jongens! Het is toch te donker om van
het uitzicht te kunnen genieten. Jullie blijven in ieder
geval lekker warm.’
‘Hoelang is het vliegen naar Blijdorp?’ vraagt
Aartje.
‘We zijn er heel snel, we vliegen almaar rechtdoor.’
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HOOFDSTUK 3
OCH, HET IS DE KERSTMAN.
‘Daar gaan we!’ Het rendier neemt een aanloop en
vliegt even later boven het park. Het is bar koud.
De wolken zijn
grijs,
er zit nog een
heleboel
nattigheid in.
Gelukkig
zitten
Winnie en
Aartje in de
warme sok.
Glittertje het kerstrendier heeft geen last van de
kou, hij heeft zich helemaal warm gevlogen.
Daar ziet hij Blijdorp al, hij zal er snel zijn.
“Zoef”, hij vliegt boven de dierentuin.
Nu zoekt hij het verblijf van de rendieren want daar
wil hij landen.
Het is stil in de dierentuin, alleen de nachtdieren zijn
wakker.
Een uil roept: ‘oehoe, is het nu al Kerstmis?’
En een vleermuis snerpt: ‘waarom mag jij de
dierentuin uit? Dat is niet eerlijk.’
Glittertje trekt zich er niets van aan.
Hij landt naast een rode slee die midden op het
terrein van de rendieren staat.
Hij legt de sok in de slee en giechelt:
‘kom er maar uit hoor. Jullie zijn in Blijdorp.
Kijk eens wie hier in Blijdorp is?’
‘Euras?’ roept Aartje vanuit de sok.
De twee diertjes kruipen de kerstsok uit.
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‘Och, het is de kerstman!’ zegt Aartje teleurgesteld.
Waar is Euras?’
De kerstman
grinnikt: ‘jullie gaan
met mij mee naar de
Noordpool daar
gaan wij flink
feesten!’
‘Uh…,’ jammert
Aartje: ‘ik wilde Kerst
met Euras vieren.’
‘Ach, die wonen
weet ik veel waar,’
grinnikt de kerstman: ‘die kunnen zelf toch wel Kerst
vieren?’.
Aartje kijkt verdrietig omdat Euras er niet is.
Dan denkt hij opeens aan wat Euras had gezegd
voordat hij wegging.
Had hij niet gezegd dat hij iets met Glittertje ging
regelen?
Hoe wist Glittertje dan waar hij hem moest halen?
Glittertje wist niet dat hij was verhuisd.
Het muisje begrijpt het niet meer.
Maar de kerstman weet alles.
Zou Euras op de Noordpool zijn?
Zou hij daar al naartoe zijn gebracht?
Aartje gniffelt: ‘ik denk dat ik Kerstmis met Euras zal
vieren. Niet in Blijdorp maar op de Noordpool.’
Opeens is hij vrolijk.
‘Zie je wel,’ lacht de kerstman: ‘je wilt graag
kerstfeest met mij vieren. Ik stel jullie voor om onder
de warme deken in de slee te kruipen want op de
Noordpool is het kouder dan hier.’
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Aartje en Winnie kruipen onder de geblokte deken
van de kerstman.
‘Glitter, kom eens jongen!’ roept de kerstman.
Het rendier moet voor de slee gespannen worden.
Glitter komt langzaam op de kerstman aflopen, hij
zegt: ‘ik moet mijn moeder nog even gedag zeggen.
Ik kom zo, het duurt maar vijf minuutjes.’
Hij holt de stal in.
‘Dag pa, dag ma, dag zusjes en broertjes tot in het
nieuwe jaar.
Ik ga naar de Noordpool en daarna ga ik met de
andere kerstrendieren cadeautjes bij de kindertjes
brengen.’
‘Zul je niet naar beneden vallen?’ zegt zijn moeder
bezorgd.
Glittertje lacht: ‘welnee ik kan toch vliegen!
Nou doei! Tot kijk allemaal.’
Glittertje rent vrolijk naar de kerstman.
‘Span mij maar voor de slee. Ik weet de weg.’
‘Wacht eens even,’ denkt Aartje: ‘wij gaan naar de
Noordpool, de vorige keer vierden wij feest in
Lapland. Glitter weet de weg. Zie je wel, hij heeft
vast Euras en Miauw daarheen gebracht.’
Winnie kruipt onder de deken vandaan.
‘Poeh, wat is het benauwd onder die deken.
Zou ik hier ergens een web kunnen spinnen?’
Hij kijkt of er een geschikte plek in de slee is.
‘Het is beter van niet spinnetje. Je web zal kapot
waaien en dan val jij eruit.’ waarschuwt de
kerstman: ‘ho, ho, ho Glitter, jij bent voor de slee
gespannen, we kunnen gaan!’
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HOOFDSTUK 4
HET HUISJE OP DE NOORDPOOL.

Het is een lange tocht naar de Noordpool.
Glittertje is nog lang niet moe.
‘Ho, ho, kijk eens naar beneden Aartje,’ lacht de
kerstman: ‘ze hebben nog niets in de gaten.
Kleine muis, roep ze eens?’
Aartje ziet niets beneden, hij kijkt de verkeerde kant
op. Hij ziet sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw.
‘Domoor, kijk! Daar zijn jouw vrienden kleine muis!
Glittertje wij kunnen landen.’
Het rendier laat de slee zachtjes neerkomen.
De kerstman springt als eerste uit de slee.
Hij rent op Euras en Miauw af.
‘Ze zijn niet meegekomen, het spijt me Euras.’
Euras kijkt heel treurig.
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Het duurt even voor de kleine muis de slee is
uitgeklommen.
‘Euras, Euras!’ schreeuwt Aartje als hij Euras ziet.
Euras spitst zijn
oren. Heeft de
kerstman gejokt?
Maakte hij een
grapje?
Aartje is er toch!
En kleine Winnie
ook!
Hij rent als een
ophol geslagen
paard op Aartje af.
‘Hoera, lief
vriendje van mij.’
lacht Euras blij.
Hij kwispelt
uitbundig met zijn
staart.
Aartje kan aan hem zien dat hij het meent.
‘Wat ben ik blij dat je er bent,’ blaft Euras: ‘kom
mee naar Miauw die is net het huisje ingelopen.
Klim op mijn rug dan hollen we daarheen.’
‘Hé, ik wil ook op je rug,’ jammert Winnie: ‘ik krijg
koude voeten en daar heb ik er acht van.’
‘Natuurlijk jij ook.’
Euras wacht tot beide diertjes zich goed vasthouden
aan zijn pels.
‘Zijn jullie er klaar voor? We gaan rennen!’
Euras rent als een dolle haas het huisje in,
hij glijdt zowat uit over de natte vloer.
Hij schuift tegen de bank.
‘Afstappen allemaal!’
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Aartje schatert het uit, hij is blij.
Deze dag zal heel bijzonder worden.
Dat moest Jaap de parkwachter eens weten.
‘Luister,’ zegt de kerstman: ‘ik krijg het de komende
dagen erg druk.
Ik moet cadeaus kopen en alles regelen.
Gelukkig heb ik Glittertje die mijn slee goed trekt.
Hij hoeft niet alleen hoor, dat zou te zwaar voor hem
zijn.
Oké, ik moet niet zeuren.
We gaan het nu gezellig maken!
Zoals jullie zien, heb ik al alles versiert.
Wij moeten alleen de kerstboom nog optuigen.
Helpen jullie mee?’
‘Best.’ zegt Aartje.
‘Leuk.’ zegt Euras.
‘Goed.’ zegt Miauw.
‘Wat kan ik doen?’ vraagt Winnie.
‘Om bij Winnie te beginnen,’ oppert de kerstman:
‘is hij goed in webjes maken. Hij zal boven in de
kerstboom moeten beginnen en zal dan overal zo’n
leuk webje kunnen neerhangen. Je moet je niet
haasten hoor, want wij gaan eerst de ballen in de
boom hangen.
Euras en Miauw geven jullie de ballen eens aan?
Die zijn van plastic dus kunnen ze niet stuk.
Aartje hang jij die mooie lintjes boven de
kerstboomballen?
Willen jullie mij meehelpen? Ja? Dan kunnen wij
beginnen.’
De dieren krijgen het warm van hun bezigheid.
Zij vinden het nu al gezellig.
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HOOFDSTUK 5
FEEST OP DE NOORDPOOL.
Het is nog helemaal geen kerstfeest maar de
kerstman wil toch een kerstfeestje vieren.
Dat doet hij speciaal voor Aartje en zijn vrienden.
De kerstman kijkt goedkeurend naar de boom.
De boom staat er prachtig bij.
Die is versiert met blauwe kerstboomballen en roze
en blauw - witte lintjes.
Winnie de spin heeft er prachtige webjes in
gesponnen.

Ze zijn allemaal trots op hun werk.
‘We hebben geen lampjes,’ zegt de kerstman:
‘en ook geen kaarsjes is dat heel erg?’
De dieren vinden het helemaal niet erg want Winnie
Spinnie’s webjes glanzen en dat is al mooi zat.
‘Het is tijd voor een hapje en een drankje,
een muziekje en een cadeautje.
In de hoek staat een zak met cadeautjes.’ grinnikt
de kerstman.
‘Wat zou jij het allerliefst willen hebben Euras?’
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‘Dat Aartje weer bij mij woont en alles weer zoals
vroeger is.’
‘Tja, die wens past niet in een pakje.
Ik kan niet toveren.
Karin is nu eenmaal verhuist, jij zult aan jouw
nieuwe situatie moeten wennen.
Aartje heeft een nieuw plekje gevonden in het grote
park. Dat park waar jij vaak kwam. Jij hebt gelukkig
Miauw nog, wees maar erg lief voor haar.’
‘Ik vind het niet leuk dat Aartje niet meer bij ons is,’
jammert Euras: ‘wij hadden altijd pret.’
‘Kop op Euras,’ glimlacht de kerstman: ‘volgend
kerstfeest vieren jullie vast weer samen.’
Euras kijkt met een scheve kop naar de kerstman.
‘Echt?’
‘Ik beloof het jou,’ zegt de kerstman: ‘maak nu maar
jouw pakje open.’
Euras bijt het cadeaupapier van zijn pakje.
Hij ruikt iets heel lekkers.
‘Een superkluif, wat fijn! Er zit nog iets bij!
Wacht eens, dat is een lint met een belletje.
Glittertje heeft dezelfde.
Dank u wel kerstman!’
De kerstman pakt een tweede pakje.
‘Dit is een heel klein pakje voor een heel klein
spinnetje.’ grapt de kerstman.
Het pakje is heel groot, veel te groot voor Winnie
om uit te pakken.
‘Is dat voor mij? Zo een groot cadeau?
Wat zit er in? Maak jij het even open Euras, ik ben
zo nieuwsgierig!’
Euras heeft binnen twee tellen het cadeaupapier
eraf gescheurd. ‘Kijk,’ zegt hij: ‘er zit een huis in!’
Hij kwijlt er vast bovenop.
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Winnie is ineens doodstil, hij kan niet geloven dat hij
zo’n mooi cadeau heeft gekregen.
Het is een poppenhuis zonder vloeren.
Alleen een bovenkant, twee zijkanten en een
onderkant zodat Winnie er een web in kan hangen.
‘Hij kan ook buiten staan,’ fluistert de kerstman:
‘dat is heerlijk in de lente.’
Aartje kijkt verlangend naar de zak, hij wil zijn
cadeautje hebben.
Maar de kerstman pakt een pakje voor Miauw.
‘Hier Miauw, dit is jouw pakje maak maar open.’
Miauw ruikt ook iets overheerlijks.
Zou er een vis in zitten? Het ruikt er wel naar.
Zij krabbelt en bijt het papiertje los.
‘Mm, een vette vis!’
Miauw is zenuwachtig, er is nog een pakje bij.
De poes wil weten wat er in het andere pakje zit.
Zij bijt ook daar het papiertje af.
‘Een doosje, wat zit er in dat doosje?
Wilt u dat doosje openmaken kerstman? Ik krijg het
doosje niet open.’ klaagt Miauw.
De kerstman knipt met een schaar het doosje open.
‘Dit is kattenmelk, heel gezond.’ zegt hij.
Miauw likt voorzichtig in het doosje.
‘Mm lekker! Ik krijg altijd water, dank u wel
kerstman!’
Aartje kan niet langer wachten, hij rent op de zak af
en kijkt er in.
‘Geduld, geduld! Ik weet dat je nieuwsgierig bent.
Hier, maak maar open.’
De kerstman geeft Aartje zijn cadeautje.
‘Tjonge, een roze kauwgombal en nog iets, hé een
spekkie, wat een mooie!’
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HOOFDSTUK 6
ALLES VERANDERT.
‘Het is tijd voor een spelletje!’ roept de kerstman:
‘daarna gaan wij naar buiten.’
De dieren zijn vol van het gesnoep en moe van de
spelletjes.
De kerstman vindt het tijd om een frisse neus te
halen.
Buiten staat een grotere kerstslee met verschillende
rendieren ervoor.
Die rendieren hebben nog geen rode kerstleidsels
met belletjes eraan.
Glittertje heeft wel zijn lint om waar een belletje
aanhangt. Hij staat vooraan.
‘Glittertje heeft nog geen kerstcadeautje gehad!’
schrikt Aartje als hij Glittertje voor de slee ziet staan.
‘Ho, ho, ho,’ lacht de kerstman: ‘jij denkt toch niet
dat ik mijn rendieren vergeet?
Die krijgen hun cadeautje als Kerstmis achter de rug
is. Tot de Kerst worden nog heel wat pakjes
rondgebracht. Voorlopig is het nog niet zover.
Ik heb gelukkig nog een week de tijd om van alles te
doen. Gelukkig heb ik hulp van mijn rendieren.
Maar het is lief dat jij aan Glittertje denkt, Aartje.
Kom, ik laat jullie de omgeving zien, daarna breng ik
jullie thuis. Jullie cadeaus zijn al in de arrenslee.
Spring erin dan gaan we meteen op weg.
Glittertjes belletje rinkelt als hij begint te rennen.
Hij vindt het fijn om een kerstrendier te zijn en de
kerstman te mogen helpen.
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‘Wat is het hier wit en wat ligt hier veel sneeuw.’
zucht Aartje.
‘Vindt je?’ zucht de kerstman ineens verdrietig.
‘De sneeuw smelt. Kijk! In de verte vaart een schip.
Die kon hier vroeger niet varen.
Het is vooral verdrietig voor de dieren die hier leven.
Wat moeten die zonder ijs en sneeuw.
Alles kleurt langzaam groen maar hun pelsjes zijn
wit. Wat moet een ijsbeer zonder ijs en een poolvos
zonder sneeuw op de Noordpool.
Alles verandert kleine muis.’
‘Maar ons kerstfeest niet!’ lacht Aartje.
‘Ach, jij bent al blij met een kauwgombal,’ grinnikt
de kerstman: ‘voor jou is er al veel verandert en
voor Euras en Miauw ook. Zelfs dit kerstfeest.

Kom rendiertjes, wij gaan vliegen. Dan zien we wat
meer.’
Binnen enkele tellen zijn de rendieren in de lucht.
‘Wat zijn we hoog.’ jankt Euras.
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‘Ik krijg het koud.’ bibbert Miauw.
‘Kom dan onder de deken,’ oppert de kerstman:
‘kijk, in de verte loopt een ijsbeer en daar een
poolvos leuk he?’
‘In Blijdorp zijn ook ijsberen!’ roept Glittertje.
De kerstman lacht en zegt: ‘ja, ja en jij woont daar
ook. Mijn rendieren wonen in Lapland, zij hebben
daar een fijne warme stal. Het is toch leuk om
diertjes in het wild te zien? Daar horen zij namelijk.’
‘En ik dan? Hoor ik ook in Lapland?’ roept Glittertje.
‘Nee, jij bent in de dierentuin geboren. Jij bent zo
mak als een lammetje, jij hoort niet in het wild.
Waar zou jij jouw eten moeten zoeken?’
‘Ik wacht totdat iemand mij eten brengt.’ zegt
Glittertje.
‘Daar heb je het al,’ grinnikt de kerstman:
‘dat betekent dat jij niet voor jezelf kunt zorgen.
Na de kerst ga jij weer fijn naar jouw eigen familie in
de dierentuin. Vlieg nu maar wat hoger, we gaan
naar Nederland terug. Wij brengen eerst Euras en
Miauw thuis en daarna Aartje en Winnie.’
De arrenslee vliegt zo snel als een raket in een
mum van tijd naar Nederland.
‘We gaan landen Glittertje, we landen daar in die
achtertuin. Daar in die flat wonen Euras en Miauw.
Ik breng ze even naar huis met hun cadeautjes.
Aartje, jij moet blijven zitten, ik kom zo terug.’
Euras blaft: ‘dag Aartje, het was leuk!
Misschien zien we elkaar volgend jaar weer!’
‘Dag Aartje, dag Winnie, veel geluk!’ miauwt
Miauw.
‘Dag Euras, dag Miauw, tot ziens!’ zwaait Aartje.
De kerstman holt achter de dieren aan.
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Aartje zucht: ‘jammer hè Winnie, nu zijn wij weer
alleen. Ik wou dat alles weer zoals vroeger was.’
‘Nou ik niet hoor, ik heb een leuk huisje gekregen
en ik woon in een park.
Ik ben hartstikke blij,’ juicht Winnie: ‘we moeten
gewoon even wennen.
Wij krijgen heus wel andere vriendjes!’
De arrenslee schudt heen en weer.
De kerstman stapt in. ‘Ho, ho, ho, we vliegen nu
naar het park van Aartje.’
De arrenslee stijgt en
suist door de wolken.
‘Het gaat sneeuwen
kleine muis.’ zegt de
kerstman.
‘Geeft niks.’ glundert
Aartje.
De kerstman wijst:
‘Glittertje, zie jij dat
veldje in het park? Daar kun je landen. Goed zo!’
De arrenslee landt keurig op het veldje.
‘Ik zal je losmaken dan mag jij Aartje en Winnie
naar huis brengen.
Onze arrenslee past niet tussen de bomen.
Hier is de zak, daar kunnen de cadeautjes en de
diertjes in.
Tot zo Glittertje, we hebben nog veel te doen.
Dag kleine muis, dag kleine spin tot volgend jaar!’
‘Dag kerstman, gelukkig Kerstfeest!’
Even later zijn Winnie en Aartje terug in de warme
blokhut.
EINDE
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