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“Aartje Langstaartje”
“Waf-waf loopt weg.”
Voor kinderen rondom 8 jaar.

Geschreven en geïllustreerd
door
PetraLouise Muris.
Waarom ergens lid worden of betalen?
Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn
zonder reclame of gebedel voor goede doelen of stichtingen
gratis te downloaden of te printen van de onderstaande site:
kinderboek-online.nl
Let op de voorwaarden op bovenstaande
site.
Deze kindvriendelijke site is voorzien van
kindveilige keurmerken.
Wereldwijd geregistreerd.
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Jaloers op de kat.
Waf-waf schrikt.
Lorretje is verliefd.
Waar is Waf-waf?
Lorretje vindt Waf-waf.
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HOOFDSTUK 1
JALOERS OP DE KAT.

Het is nog erg vroeg.
De winkels zijn nog dicht. Toch is de kat buiten.
Aartje kijkt jaloers door de winkel-ruit.
Hij moppert: “kijk toch eens Waf-waf!
Parel is nog buiten!
Hij is van-nacht niet binnen geweest.
Als de winkel open gaat wil ik ook naar buiten.”
Waf-waf blaft: “ woef, waf, ik wil ook Aartje!
Mijn riem moet om!”
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“Jij mag heus wel een keertje zonder riem.
Jij wilt toch altijd los-lopen?
Parel mag altijd los,” meent Aartje.”
“Ik wil uit,” blaft Waf-waf.
“Ik wil naar het park daar kan ik fijn hollen!”
“Kijk! Daar loopt al iemand buiten, die moet vast
naar zijn werk.
Het is dus bijna werk-tijd,” piept Aartje.
“Meneer Siem komt zo, dan gaat de deur open.
Wij wachten lekker voor de deur.
Als die open-gaat, rennen wij gauw weg.”
“Lorretje vlieg!” krijst Lorretje
vanuit zijn kooitje.
“Kom hier wachten Lorretje!
Jij mag met ons mee dan kun jij
lekker vliegen,” roept Aartje Langstaartje.
Lorretje komt uit zijn kooi en trippelt over de
vloer naar de winkel-deur.
“Lorretje vlieg, vlieg,” krijst hij.
Hij beweegt zijn kop op en neer uit blijheid.
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Meneer Siem is al bij de winkel-deur.
Hij wil naar binnen.
Buiten legt hij eerst de mat netjes.
Dan draait hij zijn sleutel in het slot.
Oei! Als hij de deur opent rent de hond naar
buiten.
Lorretje vliegt naar het dak aan de over-kant.
“Aartje!” roept meneer Siem boos als hij binnen
komt. “Waar zit jij muis!
Wat moeten die beesten buiten?”
De muis is niet binnen die kan geen antwoord
geven. Hij zit op de rug van Waf-waf.
Hij houdt zich stevig vast.
Lorretje vliegt hen na.
De dieren willen naar het park.
Zij moeten eerst een drukke weg over-steken.
Er rijden veel auto’s, het is spits-tijd.
De diertjes kunnen niet naar de over-kant.
Daarom zoekt Aartje een rustige plek waar zij
wel over kunnen steken.
De muis weet dat er in de verte een stop-licht
moet zijn. Daar kunnen zij veilig over-steken.
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HOOFDSTUK 2
WAF-WAF SCHRIKT.
Waf-waf wandelt rustig door de straten.
Hij snuffelt hier en daar.
Hij heeft het naar zijn zin.

Plotseling schrikken de drie diertjes.
Wat maakt daar zo een ver-schrik-ke-lijke
herrie? Waf-waf is er zo bang voor dat hij
jankend wegrent.
PLOF! Aartje tuimelt van de honden-rug en valt
onder-ste-boven op de trillende grond.
Oef, dat deed pijn!
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De bange muis ligt vlakbij het lawaai.
Hij heeft nog nooit zoiets engs gezien.
Hij kijkt angstig naar een man met een dril-boor.
Die is zo met zijn werk bezig dat hij de muis niet
opmerkt.
Als Aartje overeind krabbelt is hij helemaal
alleen.
Waf-waf is weg en Lorretje is ook nergens te
zien. Waar zijn zij?
Het muisje roept maar er is teveel lawaai.
Hij holt als een bange muis naar huis.
Misschien zijn de anderen al thuis.
Meneer Siem staat voor zijn winkel-deur.
Zodra de muis de winkel binnen rent sluit hij de
deur. “Zo, jij gaat even niet naar buiten, Aartje!
Waar zijn Waf-waf en Lorretje?
Als ik telkens mijn dieren moet zoeken kan ik
mijn winkel wel sluiten!
Ga jij eens snel aan jouw vriendjes vragen of zij
weten waar Waf-waf en Lorretje zijn?”
Hij opent de winkel-deur en laat de muis eruit.
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“Ik vraag het aan Kwibus mus,” piept Aartje.
Aartje kijkt eerst links en dan rechts.
Waar zou Kwibus mus zijn?
Is hij in het winkel-centrum of is hij in de tuin
van Max de grote
zwarte hond?
Al snel ziet hij Kwibus
voor de bakkerij.
De mus eet koekkruimels.
“Heb jij Lorretje gezien?” piept Aartje.
Tjirp, tjirp,’ tjirpt de mus: “hij is op het dak van
Vaatje kruiden. Hij is daar met Aaf.
“Lorretje moet naar huis, Kwibus.
Kun jij mij naar dat dak brengen?”
“Als jij een zakje haalt wel.
Jij mag niet op mijn rug, jij bent te groot.”
De kleine muis rent naar huis om een zakje te
halen.
Iets later vliegt hij in het zakje door de lucht.
“Wat ben jij zwaar, ik ben blij dat het dak
dichtbij is,” zucht Kwibus.
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HOOFDSTUK 3
LORRETJE IS VERLIEFD.

Lorretje knuffelt met Aaf op het dak
van Vaatje kruiden.
Kwibus strijkt vlakbij hen neer.
Hij tjilpt “ik blijf hier niet.”
Hij vliegt meteen weg.
Aartje krabbelt uit het zakje.
Hij rent naar de grote vogels.
Hij verzint een smoes.
“Lorretje? Ik kan niet zelf van het dak.”
“Lorretje niet, niks!” krijst de papegaai kwaad.
Hij is boos dat Aartje hem stoort.
“Lorretje zegt, kijk is? Vogeltje lief!”
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De papegaai is niet van plan de kleine muis thuis
te brengen.
Hij blijft liever met Aaf op het dak.
Daarom piept Aartje zielig: “ik durf niet zelf
naar beneden. Ik ben bang dat ik val.”
Lorretje krijgt medelijden, hij schettert:
“Lorretje zegt pak muis. Muis huis!”
Nu kan Aartje op Lorretjes rug klauteren en
binnen enkele tellen zijn zij in de dieren-winkel.
Meneer Siem zet Lorretje snel in zijn kooi.
“Zo, jij kan niet meer ont-snappen.
Lorretje waar is Waf-waf?”
“Lorretje niet, niks! Waf-waf uit.”
“Ik had liever dat jullie alle drie tegelijk thuis
waren gekomen.
Nu moet ik toch mijn winkel sluiten.
Ik moet die hond toch zoeken?”
"Lorretje zoekie doen!” krijst Lorretje.
“Ik wil ook mee,” piept Aartje.
“Eigenlijk is dat best een goed idee.
Lorretje kan dan van bovenaf zien of Waf-waf
ergens loopt.”
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Aartje vertelt waar hij zo-al is geweest.
Hij vertelt waarom de hond weg-liep.
Hij weet niet meer waar dat was.
Hij weet wel dat hij de straat zal herkennen.
Meneer Siem hangt een briefje op de deur met
de tekst dat hij zijn hond zoekt.
Dan zet hij Lorretje op zijn schouder.
“Lorretje, jij mag niet weg-vliegen.
Jij mag pas vliegen als wij in de straat staan
waar Waf-waf weg-liep.”

Na een poos zoeken staan zij in de straat waar
Waf-waf weg-liep.
Er is een grond-werker bezig de betonnen stoep
open te boren met zijn dril-boor.
Wat maakt dat een herrie!
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HOOFDSTUK 4
WAAR IS WAF-WAF?
Meneer Siem vraagt de grond-werker of hij de
hond heeft gezien.
Hij vraagt meteen waarvoor de stoep open moet.
De grond-werker vertelt dat er nieuwe buizen
voor het drink-water in de grond worden gelegd.
Hij vertelt ook dat hij geen hond heeft gezien.
Meneer Siem wijst: “daar’ waren jullie nou zo
bang voor. Zien jullie? Dat is een dril-boor die is
nodig om het beton stuk te boren.
Er is dus niets engs aan de hand.
Het is alleen een hoop la-waai.
Zelfs ik’ word er doof van!
Lorretje, jij mag nu vliegen. Zoek Waf-waf!
Houd ons wel in het oog anders ben jij ons straks
ook kwijt.”
“Lorretje vlieg, vlieg.
Lorretje zoekie Waf-waf vlieg!”
“Kom wel bij ons terug!” schreeuwt Aartje.
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Lorretje vliegt hoger dan de daken.
Hij ziet de straten van bovenaf.
Beneden lijkt alles klein.
“Waf-waf uit,” denkt hij: “zoekie
Waf-waf!”
Hij vliegt alweer boven een andere straat.
Daar ziet hij Waf-waf ook niet.
Voor alle zeker-heid vliegt hij een stuk lager.
Dat blijft niet on-op-ge-merkt.
Er wijzen kinderen naar hem.
Zij schreeuwen: “kijk eens!
Daar vliegt een grijze papegaai!”
Lorretje denkt dat de kinderen wel weten waar
Waf-waf is.
Hij vliegt omlaag en strijkt voor hun voeten op
de stoep neer.
“Waf-waf!” snerpt hij.
“Wat zegt die?” vragen de kinderen elkaar.
De anderen antwoorden: “Waf-waf.
Hij kan blaffen. Ha, ha! Grappig he?
Hij denkt dat hij een hond is.
Kom maar hondje Waf-waf!”
De kinderen zijn nogal wild. Zij proberen
Lorretje te pakken maar die vliegt snel op.
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Intussen zwalkt Waf-waf rond.
Hij is verdwaald.
Hij weet het
winkel-centrum
niet meer te
vinden.
Dus de dierenwinkel ook niet.
Hij weet zelfs de straat niet meer te vinden
waar de herrie was.
Hij verlangt zo naar zijn honden-mand.
Hij zou nu zo graag willen slapen!
Hij jankt en piept, hij is moe en bang:
“piep, pie-iep, waar zijn Aartje en Lorretje?
Ik wil water.
Moet ik nu voortaan buiten blijven?
Ik wil naar mijn mand.
Waf, waf, waf!”
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HOOFDSTUK 5
LORRETJE VINDT WAF-WAF.
Het begint lang-zaam-aan donker te worden.
Hoewel zij al uren gezocht hebben, wil meneer
Siem nu naar huis.
Zijn winkel is
vandaag niet
open geweest en
ze hebben
allemaal trek in
een bordje eten.
Eerst brengt
meneer Siem
Lorretje en
Aartje naar de
dieren-winkel.

“We zoeken morgen wel verder,” zegt hij.
“Ik maak briefjes met een foto van Waf-waf die
hangen wij overal op.
Ik hoop dat de hond gauw gevonden wordt.”
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Aartje jammert verdrietig: “ik vind Waf-waf
zielig. Hij heeft helemaal geen eten.
Stel je voor dat iemand hem heeft gepikt.
Dan zijn wij Waf-waf voor altijd kwijt!”
“Daar moet ik niet aan denken,” zegt meneer
Siem.
“Hij is ergens maar hij weet de weg niet terug.
Morgen gaan wij iets verder zoeken.
Jullie mogen allebei mee.
Het is nu te donker.”
“Lorretje blij!” snerpt Lorretje.
“Lorretje vlieg, vlieg!
Lorretje zegt zoekie Waf-waf!”

De volgende dag staat meneer Siem smorgens
om 6 uur in zijn winkel. Hij opent Lorretjes kooi.
“Wakker worden, we gaan Waf-waf zoeken!
Aartje kom jij ook?”
“Lorretje slapie,” pruttelt Lorretje zacht.
Aartje piept: “nee Lorretje jij mag niet meer
slapen.
Jij moet mee, jij ziet meer dan wij.”
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Lorretje schudt zijn veertjes uit.
Hij vliegt alvast naar de voordeur.
Hij krijst weer als voorheen.
“Lorretje zegt zoekie Waf-waf!”
“Zo te horen ben jij nu echt wakker Lorretje.
Aartje kom hier. Ik zal jou dragen,” zegt meneer
Siem. “Lorretje mag vliegen.
Ik vertrouw erop dat hij telkens naar ons terugvliegt.”

Het is droog in de vroege morgen.
Het heeft de hele nacht geregend.
Aartje denkt dat de hond wel erg nat moet zijn.
Hij vindt hem heel erg zielig.
Net zoals gisteren lopen zij straat in en uit,
roepend en zoekend naar de kleine hond.
Overal hangt meneer Siem briefjes neer.
Iemand moet de hond toch hebben gezien?
Waar kan die hond toch’ zijn!
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Lorretje ziet een halve appel op de stoep.
Hij vliegt omlaag, hij is verzot op appel.
Hij vindt dat hij best even van de appel kan
snoepen.
De appel ligt naast een groen container.
( zeg kon-tee-ner.)
Lorretje peuzelt maar kijkt meteen rond of er
geen gevaar dreigt.
Hij weet, dat niet alle dieren aardig zijn.
Opeens ontdekt hij iets zwart krullerig naast
een andere container.
Zou dat? Nee toch? Lorretje trippelt eropaf.
Daar ligt warempel Waf-waf!
Hij is in diepe slaap.
“Waf-waf huis!’ snerpt hij kei-hard.
Hij bijt Waf-waf in zijn rug en die schrikt zich
een pukkel.
Lorretje vliegt op en laat de hond alleen.
De papegaai vliegt direct naar meneer Siem.
“Waf-waf, Waf-waf!” krijst hij.
“Heb je hem gevonden? Vlieg alsjeblieft niet zo
snel, we volgen jou.”

18

Lorretje vliegt luid krijsend boven meneer Siem.
Dan vliegt hij naar de containers terug.
Heen en terug. Heen en terug.
Wat is meneer Siem
blij als hij zijn hondje
terug-ziet. Hij pakt
hem op en knuffelt
hem. Lorretje is
jaloers, hij wil ook
geknuffeld worden.
Aartje wil ook wel.
“Wij zijn mooi op tijd,”
lacht meneer Siem
tevreden: “mijn winkel
kan open en ik zou het
fijn vinden als jullie
netjes binnen bleven.”
De dieren willen niet eens meer naar buiten.
Zelfs Waf-waf niet maar die moet toch af en
toe uit.
EINDE.
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