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Kreeftje.
Jaap eend past op Kreeftje.
Aaf raaf is bang.
Kreeftje knijpt Euras.
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HOOFDSTUK 1
KREEFTJE.
Aartje Langstaartje het kleine muisje trippelt tussen
de gras - sprieten naast de sloot.
De muis trippelt flink door.
Zijn vriend, Parel de kat slentert er langzaam
achter - aan.
De kat snuffelt tussen het gras.
Hij neemt de tijd, het ruikt overal zo lekker!
Parel wandelt vaak buiten, dat vinden katten fijn.
Toch loopt hij liever alleen, maar vandaag mocht
Aartje mee.
Door het hoge gras ziet de kat de muis niet meer.
Opeens hoort hij een hoop kabaal in de lucht.
Hij kijkt omhoog.
Er zwermen meeuwen en die krijsen alsof zij iets
lekkers hebben gevonden.
De kat loopt sneller want hij is bang dat zij de muis
hebben gevonden.
Aartje hoort het ook.
Zou iemand kaas hebben gestrooid?
Aartje lust kaas.
Ook hij snuffelt tussen het gras.
Hij wil als eerst de kaas vinden.
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“Plof!” Er valt iets op de grond, het is rood.
Het is geen kaas want dat is geel.
De meeuwen krijsen nog luider.
Zij durven hun rode hapje niet te pakken.
Zij zien de kat tussen het hoge gras.
Aartje snuffelt aan het rode ding op de grond.
Hij weet niet wat het is, maar het is erg hard.
Plotseling beweegt het.
Omdat het ding plots naar hem kijkt, schrikt de
muis. Hij piept: “wat ben jij voor een beest?”
Het ding jammert: “ik heet Kreeftje, ik ben een rivier
- kreeftje. Ik woon in de sloot.
Vandaag kwam ik eruit.
Dat was dom.
De meeuwen willen mij eten, ik ben bang!”
Aartje heeft nog nooit een kreeftje gezien.
Wel krabbetjes op het strand.
Krabbetjes zijn rond maar dit beest heeft een
staart.
Aartje is er een klein beetje bang voor.
Al is het klein, ziet het er toch eng uit.
“Parel, Parel,” roept Aartje: “kom eens kijken!
Er loopt hier een eng beest en het is geen spin!
Het is een kreeft, moet je zien hoeveel pootjes
het heeft!”
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Veel hongerige meeuwen zwermen boven het
kleine kreeftje.
Het is in groot gevaar.
De meeuwen vechten in de lucht.
Wie krijgt dat heerlijke hapje?
Alle meeuwen lusten kreeft.
Er staat een meeuw naast het rode kreeftje.
Hij pakt het diertje tussen zijn snavel.

Hij kan het nog niet eten want er bijt een muis in
zijn poot.
De andere meeuwen zwermen jaloers boven zijn
kop. Hij wil snel een rustig plekje zoeken.
Aartje piept boos: “laat dat kreeftje gaan!
Eet iets anders!” Hij bijt nog een keer.
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De meeuw vliegt weg met het kleine kreeftje tussen
zijn snavel.
De andere meeuwen vliegen hem na.
Zij bijten in zijn vlerk en in zijn kop.
De meeuw schreeuwt het uit van de pijn.
Van schrik laat hij het kreeftje uit zijn snavel vallen.
Een andere meeuw vangt het op.
De andere meeuwen laten het daar niet bij zitten.
Zij pikken om de beurt het kreeftje van elkaar af.
Het arme kreeftje gaat van snavel naar snavel.
Dan valt het in het gras.
Omdat de meeuwen ruzie maken, zien zij niet dat
Parel naderbij sluipt.

Parel de kat loert tussen de gras - sprieten.
Hij ziet veel vogels, hij wil er eentje pakken.
Plotseling springt de kat met uit - ge - strekte
klauwen omhoog.
De meeuwen schrikken zich naar.
Zij vliegen snel op want in de lucht zijn zij veilig.
Dan ziet de kat het kreeftje.
Wat is dat nou voor een beest?
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Hij be - snuffelt het en tikt er met
zijn poot tegen - aan.
Het beest is erg hard. Hij likt het.
Het beest ruikt naar vis!
Het arme kreeftje is zo bang dat
het de kat knijpt.
Hij knijpt heel hard in de katten neus.
Parel schrikt ervan, zijn neus
doet pijn.
Gelukkig laat het kreeftje los.
Het kruipt vlug in een ondiep
holletje in de grond.
Intussen rent de kat weg, ver weg van het enge
rode knijp - beest.
Weer komen de meeuwen op het kreeftje af.
Zij hebben honger!
Het kreeftje zit niet diep genoeg in zijn holletje.
Zijn staartje en zijn achterste pootjes steken eruit.
Gelukkig is Aartje dichtbij.
“Ga weg meeuwen, ga maar iets anders eten!”
De meeuwen trekken zich er niets van aan.
Zij zijn niet bang voor een muis.
Zij storten zich met zijn allen naar beneden.
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HOOFSTUK 2
JAAP EEND PAST OP KREEFTJE.
Gelukkig komt er hulp.
Jaap de eend komt aan waggelen.
“Kwak, kwak,” kwaakt Jaap: “wat heb jij daar?”
“Dit is een kreeft,” piept Aartje.
“Dit diertje moet in de sloot.
De meeuwen willen hem opeten.
Breng jij hem naar de sloot?”

De eend strijkt zijn veren glad en gaat liggen.
“Ik kom net uit het water, ik wil even zonnen.
Ik wil een oogje dicht - doen.
Ik wil best op hem passen maar ik breng hem niet
naar de sloot. Dat moet jij zelf doen.
Ik ben bang voor die meeuwen, het zijn er zoveel.”
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“Goed,” piept Aartje: “als jij op hem past, haal ik
hulp.” De muis trippelt weg.
Hoe de eend zijn best ook doet, kan hij de slaap
niet vatten.
Het kreeftje loopt steeds bij hem weg en de
meeuwen krijsen boven zijn kop.
Als zij voorbij vliegen pikken zij hem in zijn kop.
Daarom schuift de eend het kreeftje snel tussen
zijn veren terug.
Hij hoopt dat de meeuwen het dan niet zien.
Maar het kreeftje krijgt het benauwd!
Het wil helemaal niet tussen de warme veren!
Het kreeftje wil de frisse lucht voelen!
Het liefst wil het in het koele water.
Daarom kruipt het telkens onder het veren - pak
vandaan.
Jaap de eend heeft het er druk mee.
Hij krijgt het er ook warm van.
Hij hoopt dat de kleine muis snel terug - komt dan
kan hij weer afkoelen in de sloot.
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HOOFDSTUK 3
AAF RAAF IS BANG.
“Hallo Aaf, kun jij mij helpen?
Hier ergens, vlakbij de sloot loopt een kreeft.
Hij moet het water in.
De meeuwen jagen op hem.
Zij lusten kreeft.
Wil jij het kreeftje in de sloot gooien?”
“Aartje, ik schrok
zo van jou dat ik
mijn worm liet
vallen. Zie jij
waar mijn worm
is?
Gut waar is mijn
worm nou toch!
Laat mij toch
rustig eten.
Jij weet toch dat
iedereen moet
eten? Ja, meeuwen eten graag kreeft.
Zij hebben honger en ik ook. Jij eet toch ook?
O, daar ligt mijn worm!”
“Nee Aaf, ik wil niet dat zij het kreeftje opeten!”
“Goed Aartje ik help je wel.
Maar als er veel meeuwen zijn vlieg ik weg.”
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Jaap de eend wacht vol ongeduld op het kleine
muisje.
Hij schuift voor de twintigste keer het kreeftje onder
zijn verenpak.
Hij is er moe van.
Hij schrikt als Aaf opeens naast hem neer fladdert.
Aaf krast vrolijk: “hallo Jaap, kwam dat rode beest
uit jouw eitje?”
“Ach domme Aaf, mannen leggen toch geen
eitjes! Ik heb een kreeft onder mijn veren.
Breng jij het naar de sloot? Ik doe het niet.”
Jaap kijkt schuw omhoog, hij ziet alweer tientallen
meeuwen.
Nu Aaf het kreeftje langzaam vooruit schuift,
zwermen er veel boze meeuwen boven haar kop.
Zij denken dat de raaf alleen wil eten.
Aaf wordt er bang van, zij krast: “ik durf niet meer
Aartje, ik ben bang voor zoveel meeuwen.
Als ik nou eens Euras haal?
Kun jij hier dan even op jouw kreeftje passen?”
“Daar ben ik echt te klein voor Aaf, ik ben ook
bang voor die meeuwen.
Als jij op het kreeftje past, ren ik naar de lampen winkel. Ik haal een grote hond. Ik haal Euras.”
“Maar dat duurt toch veel te lang?
Ik kan overal overheen vliegen, dat scheelt
minuten.”
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Aartje piept: “zal ik het dan maar weer aan Jaap
vragen?” Ik weet niet wie ons anders kan helpen.”
“Goed doe jij dat,”
krast Aaf: “ik vlieg
naar de lampen winkel.
Ik haal de hond.”
Jaap ligt nog steeds
op hetzelfde plekje.
Hij wil niet meer op
het kreeftje passen.
Toch durft hij geen
nee te zeggen.
Nu krijgt hij nog
geen rust.
Aaf schuift het
kreeftje meteen
tussen zijn veren.
“Jij blijft nu eens zitten dom beest!” kwaakt
Jaap boos. “Kijk eens omhoog?
Jij ziet toch ook die vogels boven ons?
Die grote vogels willen jou pakken!
En nu wil ik eens eindelijk gaan slapen!
Ik hoop dat die hond snel komt want ik ben jou
goed zat!”
Hoewel Kreeftje het benauwd heeft, blijft hij angstig
zitten.
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HOOFDSTUK 4
KREEFTJE KNIJPT EURAS.
Aaf strijkt neer voor de lampen - winkel.
Omdat zij Euras niet ziet, hipt zij de winkel in.
Als zij vlak naast de slapende hond staat begint zij
enorm te krijsen.
Euras schrikt zich een hoedje!
Hij staat meteen rechtop in zijn mand en kijkt met
grote ogen naar Aaf raaf.
“Woef, wat is er Aaf?” blaft hij. “Is er iets met
Aartje? Jij laat mij schrikken!”
“Ja en nee,” krast Aaf. “Jij moet mee - komen
want hij wil een kreeft in de sloot gooien.
Dat kan hij niet zelf. Ik moest je halen.”
“Woef, ik heb mijn riem om en ik lig vast!
Mijn riem zit om de ver - warming geknoopt.
Maak mijn riem los dan kan ik mee.”
Aaf bijt in de riem.
Zij vliegt omhoog en omlaag.
De riem raakt niet los.
“Woef,” blaft Euras: “de poes kan mijn riem los maken. Miauw waar ben je! Help even!”
Miauw springt op de verwarming en haalt met haar
poot en haar bekje de riem los.
“Ik wil ook mee,” miauwt zij.
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“Dan komen jullie toch samen mee?” krast Aaf.
“De meeste vogels zijn bang voor poezen, behalve
ik.”
Een tijdje later zijn de dieren bij Jaap de eend en
Aartje Langstaartje.
Jaap is blij dat Euras er is.
Toch is hij erg bang voor de grote hond.
Hij waggelt snel het water in.
“Moet dit beest het water in?
O dat doe ik wel even,” blaft Euras.
Hij raapt het kreeftje voorzichtig op.
Het kreeftje hangt half uit zijn bek.
Hij wil het diertje snel naar de sloot brengen.
Opeens knijpt het kreeftje in de honden - tong.
Het knijpt Euras
heel hard en laat
niet los.
De hond jankt:
“ieuw, ieuw,
ieuw!”
Miauw komt te hulp, zij trekt het diertje los.
Wat is Euras geschrokken!
“Hij knijpt omdat hij bang is,” piept Aartje.
“Breng het nu gauw naar de sloot!”
“Woef, liever niet,” moppert Euras: “dat beest is
erg gemeen.
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Het wil niet eens geholpen worden.
Laten die meeuwen dat beest maar opeten!”

Aartje kijkt teleur - gesteld.
“Nee Euras dat is niet aardig van jou.
Probeer het nou nog een keertje. Alsjeblieft?”
Miauw miauwt: “miauw, jij moet hem aan zijn
staartje vast - houden.
Ren snel naar de sloot en laat hem daar - boven
los. Dan kan het jou niet knijpen.
Jij bent toch niet bang voor zo een klein beestje?
Wil jij liever dat ik het doe?”
Aartje loopt naar het bange kreeftje.
Hij piept boos: “nu moet jij eens goed luisteren
domme kreeft!
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Wij willen jou alleen maar helpen.
Als wij nu weg zouden gaan, eten de meeuwen jou
meteen op.
Dat wil jij toch niet?
Laat je nu helpen anders word ik nog bozer.
Die grote zwarte hond brengt jou nu naar de sloot.
Op de bodem van de sloot ben jij veilig.”
Kreeftje jammert: “doet hij mij dan geen pijn?
Ik ben zo bang!”
“Euras, zeg jij eens
tegen Kreeftje dat
jij hem geen pijn
doet?”
“Woef, als hij mij
geen pijn doet, doe
ik hem ook geen
pijn.
Anders breng ik hem niet naar de sloot, punt uit!”
“Hoor jij dat Kreeftje?
Euras brengt je nu naar de sloot en niet tegen stribbelen hè?”
Euras drentelt met trillende poten naar het kreeftje
tussen de gras - sprieten.
De grote zwarte hond pakt het kreeftje voor zichtig op.
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Hij tilt het aan het staartje omhoog en rent ermee
naar de sloot - kant.
“Dank je!” roept het kreeftje voor hij in de sloot
plonst.
“Woef, gelukkig heeft hij niet geknepen,” blaft
Euras opgelucht.
“Wij kunnen nu naar huis.
Wil jij met ons mee Aartje?
Dan brengen wij jou naar de dieren - winkel.
Misschien krijgen wij daar iets lekkers.
Jij lust toch ook wel iets lekkers Miauw?”
“Miauw,” miauwt Miauw.
“Klauter op mijn rug Aartje,” blaft Euras: “dat loopt
sneller.”
“Euras en Miauw bedankt dat jullie mij hebben
geholpen.
Zonder jullie was het niet gelukt.
Dan was Kreeftje meeuwen - voer geworden.”
“Woef,” likke - baard Euras: “ik lust nu ook wel
iets.”
“Ik moet ook nog eten,” krast Aaf. Zij vliegt weg.
EINDE.
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