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HOOFDSTUK 1
LAMPENKEESJE

In de winkel van Lampenkeesje is het een komen 
en gaan van klanten. Vele komen om 
kerstverlichting te kopen. Lampenkeesje heeft het 
erg druk, elke dag is de verlichting uitverkocht. 
Hij moet iedere keer opnieuw kerstverlichting 
bestellen. ‘Dom van mij,’ denkt hij: ‘ik bestel meteen 
een heleboel, ik kan het gemakkelijk even kwijt in 
het magazijn.’ Enkele dagen later worden grote 
dozen vol kerstverlichting in het magazijn gezet. 
Vanuit een hoek kijkt Aartje Langstaartje de kleine 
muis naar de grote hoeveelheid dozen. ‘Wat zou er 
inzitten?’ denkt hij. Hij denkt aan heerlijk zoet 
snoepgoed. Hij besluit om maar meteen een doos 
open te knagen. Hij snuffelt in    de doos en bijt in 
een lichtslang. Hij denkt dat        het de 
verpakking van snoepgoed        is. Het is erg taai hij 
heeft er alleen een gaatje              in gebeten. 
Hij loopt teleurgesteld                   naar het 
webje van Winnie de spin.          Het webje hangt 
vlak bij de vloer, tussen enkele dozen in, die daar al 
een hele tijd staan. ‘Winnie,        ben je wakker?’ ‘Nu 
wel,’ antwoordde Winnie.            ‘Er ligt snoep in de 
doos, ik krijg het niet uit de          verpakking,’ 
jammert Aartje. ‘Ik zal wel         even voor je kijken,’ 
zucht Winnie, wetende dat hij er toch niets aan kan 
doen. Aartje loopt blij achter Winnie aan. Winnie 
trippelt de doos in en begint te lachen. ‘Wat is er?’ 
Aartje kijkt met zijn kleine kraaloogjes onthutst naar 
Winnie. ‘Hier ligt geen snoep, snoepkees!’ 
‘Hè, wat dan?’ 
‘Een lichtslang Aartje, zoéén hadden zij ook in de 
drogisterij opgehangen met de kerstdagen.’
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‘Hè, een lichtslang? Is dat een gevaarlijke slang?’
‘Nee Aartje, dat is kerstverlichting, een hele grote 
slanglamp!’  Aartje heeft nog nooit van 
kerstverlichting gehoord. ‘Dan moeten wij vanavond 
in de winkel rondkijken,’ oppert Winnie. Aartje kan 
haast niet wachten op de winkelsluiting.
Op dat moment is het al donker buiten, maar nooit 
in de winkel. Daar brandden talloze lampen. 
Er staan zelfs ’s avonds mensen naar de mooie 
verlichting te kijken. ‘Klik,’ zegt de buitendeur. 
Lampenkeesje gaat naar huis. Voorzichtig komt 
Aartje tevoorschijn, snuffelend loopt hij de winkel in. 
Winnie slingert met zijn draadje achter hem aan. 
‘Zie je die lichtslangen Aartje?’ Aartje kijkt omhoog 
daar hangen hele lange lichtslangen. Sommige 
knipperen hun lichtjes uit en aan. Ze hangen er in 
rood, groen, geel en met vele kleurtjes. Aartje kijkt 
zijn ogen uit. ‘Wat is dat eigenlijk, ‘Kerst’?’ Hij kijkt 
vragend naar Winnie. 
Hij neemt hem mee naar een grote verlichte 
kerstman. ‘Kerstfeest is een feest voor kinderen.’ 
De kerstman woont op de Noordpool dat is een 
land hier ver vandaan,’ vertelt Winnie. ‘Waarom is er 
geen kerstfeest voor muizen of voor
spinnen, ik vind het oneerlijk!’ 
Aartje denkt aan een snoepje.

‘Als het kerstfeest is, krijgt de kerstman cadeautjes,’ 
weet Winnie te vertellen: ‘hij is dan jarig!’
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‘Is het leuk op de Noordpool?’ vraagt Aartje 
enthousiast. ‘Ik geloof het niet, het is daar ijskoud, 
ze verkopen daar dus veel ijs denk ik.’ 
‘M m, ik lust ijs. Ik lust graag raketijsjes,’ likkebaard 
Aartje: ‘ik heb zo’n ijsje gevonden bij het 
groenperkje van de zomer.’ Aartje heeft meteen zin 
om naar het verjaardagsfeest van de kerstman te 
gaan. 
Hij trippelt de winkel uit naar het magazijn. ‘Ga je 
ook mee naar het kerstfeest?’ vraagt hij aan Winnie. 
Winnie heeft ook wel zin in een feestje. 
Zij bedenken samen wat zij de kerstman kunnen 
geven. Zij bedenken een heleboel, zoals warme 
sokken een nieuwe muts, sigaren of een flesje wijn. 
Een lekkere aftershave, zij vinden het allemaal niets 
en besluiten te gaan slapen.

Als ’s morgens de winkel weer open gaat zegt 
Winnie: ‘wij kunnen Kwibus vragen of hij een leuk 
cadeau weet. Hij komt overal, hij weet meer dan 
wij.’ Zij vinden het een goed idee en gaan samen 
naar het groenperkje. Kwibus de mus zit op een 
takje, hij tjilpt. Aartje roept: ‘Kwibus weet jij een leuk 
cadeau te bedenken voor de kerstman?’ 
‘De Kerstman?’ tjilpt Kwibus: ‘de kerstman, wie is de 
kerstman?’ ‘De kerstman woont op de Noordpool. 
Hij verkoopt daar raketijsjes,’ vertelt Aartje. Aartje 
wijst naar de etalageruit van Lampenkeesje waarop 
een kerstman staat afgebeeld. ‘O, bedoel jij die? 
Dan weet ik een heel mooi cadeau voor hem. 
Iets wat hij heel goed kan gebruiken,’ tjilpt Kwibus. 
Aartje en Winnie wachten vol ongeduld naar het 
cadeau - idee van Kwibus. Maar Kwibus vliegt weg. 
Hij is geschrokken van een knal. Het is een knal van 
vuurwerk. 
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Er staat een jongen voor de winkel van 
lampenkeesje. Hij heeft nog meer vuurwerk bij zich, 
hij steekt het af. Een grote politieman pakt zijn 
vuurwerk af.
‘ Jij mag dit pas 30 december laten knallen.’ Hij kijkt 
boos naar de jongen. 
‘Net goed,’ zegt Winnie, hij heeft net Kwibus 
verjaagd, nu weten wij nog niet wat wij de kerstman 
kunnen geven.’ Teleurgesteld omdat zij nog niets 
weten gaan zij terug naar het magazijn. In het 
magazijn is het behaaglijk warm. Aartje krijgt slaap 
en dut in. Winnie loopt de winkel in. Hij gaat aan 
een lamp hangen boven de toonbank. Daar hoort hij 
wat de mensen zoal zeggen. Lampenkeesje heeft 
het over de Noordpool waar de ijsberen nu in over 
het gras lopen en over kale rotsen. Hij vindt het 
zielig voor ze. Winnie denkt aan Tak naaktslak, die 
vindt het heerlijk in het gras. Bokkie tor heeft ook 
liever gras dan een kale rots. Winnie begrijpt er 
niets van, je moet toch ergens overheen lopen? 
Iemand anders in de winkel concludeert dat de 
kerstman zijn arrenslee dan niet meer kan 
gebruiken. Lampenkees vertelt hem dat de 
arrenslee ook vliegen kan, als er maar rendieren 
voor lopen.
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Lampenkees laat prachtige kerstverlichting zien 
waarop de kerstman in een arrenslee zit met zijn 
rendieren ervoor. Winnie kijkt zijn ogen uit zo mooi 
vindt hij het. Wat zou het leuk zijn om ook eens in 
die arrenslee door de lucht te vliegen. Hij vraagt 
zich af of Kwibus hen naar de Noordpool wil 
brengen en slingert zijn draadje naar buiten. Kwibus 
zit in de bessenstruik. Daar hangen nog enkele 
bessen in, de meeste zijn door de duiven en merels 
opgegeten. ‘Kwibus, Kwibus, ik wil jou wat vragen. 
Kwibus hipt dichtbij. ‘Wat is er Winnie?’ ‘Kun jij ons 
naar de Noordpool vliegen?’ ‘Waar is dat dan? Als 
het niet te ver weg is, breng ik jullie wel, tjilpt 
Kwibus. Winnie kijkt opeens sip: ‘het is heel erg’ ver 
weg, zelfs de kerstman komt hier maar één keer per 
jaar. Dan komt hij met zijn arrenslee. Hij vliegt dan 
door de lucht. Hij ziet zeker tegen zo’n lange reis 
op.’  Kwibus kan er geen beeld van maken. Winnie 
laat hem in de etalage van Lampenkeesje kijken. 
Daar staat een knipperlamp van de kerstman, hij zit 
in de arrenslee. ‘Ik heb dat nog nooit gezien,’ lacht 
Kwibus. 
Zij blijven ademloos naar het lichtspel kijken. 
‘Mooi hè?’  Winnie wacht op het antwoord van 
Kwibus. ‘Ik weet niet hoe ver de Noordpool is, ik zal 
het wel aan Frans gans vragen, die komt overal. 
Kwibus vliegt weg. ‘Frans gans ken ik niet,’ denkt 
Winnie en gaat de winkel van Lampenkeesje weer 
binnen. Aartje dut nog steeds. Winnie schreeuwt in 
zijn oor: ‘wakker worden luilak. Kwibus brengt ons 
misschien naar de Noordpool.’ Aartje geeuwt en 
rekt zich uit. ‘Hè?’ Winnie zegt nogmaals dat Kwibus 
hen waarschijnlijk naar de Noordpool brengt.
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HOOFDSTUK 2
FRANS GANS EN HET RENDIER.

’s Middags zit Kwibus heel hard voor de deur van 
Lampenkeesje te tjilpen. Het is altijd erg rumoerig in 
het winkelcentrum. Hij tjilpt zo hard hij kan om 
aandacht te trekken. Lampenkeesje komt zelfs naar 
buiten om naar hem te kijken. Hij strooit wat brood 
op de grond. Maar het kleine musje eet het niet, hij 
vliegt vliegensvlug de winkel in en schreeuwt: ‘jullie 
moeten naar buiten komen, in de vijver zwemt 
Frans. Hij verwacht jullie!’ ‘Hoor je dat?’ zegt 
Winnie: ‘wij moeten naar de vijver komen. Ik spring 
op je rug. Gaan we voor of achterlangs?’ 
‘Voorlangs, want dan ziet Kwibus dat wij naar buiten 
gaan,’ antwoord Aartje. Lampenkeesje heeft zijn 
buitendeur wijd open staan. Hij hoopt dat het musje 
uit zich zelf weer naar buiten vliegt. Dat gebeurt 
ook. Hij ziet niet dat nog twee beestjes naar buiten 
lopen. 

Voor het winkelcentrum is een klein vijvertje. 
Midden in het vijvertje spuit een fontein water 
omhoog. Er zwemt een gans in het vijvertje. Het is 
Frans gans. Kwibus heeft hem naar het 
winkelcentrum gehaald omdat Frans veel van de 
wereld heeft gezien. 
Aartje rent vliegensvlug naar de vijver en krabbelt 
tegen de stenen kant omhoog. ‘Hoi!’ Aartje groet 
Frans en Frans snatert terug.  Aartje vraagt: ‘is de 
Noordpool erg ver?’ Frans kan meteen antwoord 
geven: ‘ja, ark, ark.’ Frans schudt zijn kop en 
kriebelt wat in zijn verenpak. ‘Ik breng jullie wel, ik 
kom vaker noordelijk, ark, ark. Ik hou van sneeuw, 
ark, ark.’

8



Aartje vertelt dat de ijskap van de Noordpool aan 
het smelten is en dat de ijsberen dat heel erg 
vinden. Er is waarschijnlijk helemaal geen sneeuw 
meer. Frans gelooft het niet, hij was daar pas nog. 
Hij schudt zich uit en spettert iedereen nat. ‘Waarom 
willen jullie eigenlijk naar de Noordpool? Jullie 
kunnen beter hier bij de vijver blijven, de mensen 
gooien korsten brood, ark, ark,’ schettert hij. Aartje 
vertelt hem dat hij de kerstman wil verrassen met 
een leuk verjaardagscadeau, alleen weet hij nog 
niet wat hij meebrengen zal. 
Kwibus heeft een reuze idee. Hij wil de kerstman 
verrassen met sneeuw, dat smelt immers op de 
Noordpool? Frans heeft ook een leuk idee, de 
kerstman wil vast nog wel een rendier. Hij weet er 
één in de dierentuin vlakbij en hij zou dan het 
sneeuw kunnen dragen. Frans vindt dat zij met zijn 
allen naar de dierentuin moeten gaan om het 
rendier te halen. Zij stappen op de rug van Frans en 
stijgen op. Kwibus vliegt mee.
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Het is al laat als de vier in het dierenpark 
aankomen. Ondertussen is het gaan regenen en 
Kwibus mus is doornat en vreselijk vermoeid. Hij is 
niet gewend om lange afstanden te vliegen. Frans 
heeft daar geen enkele moeite mee. Winnie Spinnie 
is ook moe. Hij was van de rug van Frans gewaaid 
en had moeite gehad zich vast te houden. Alleen 
Aartje Langstaartje is niet moe. Hij heeft tijdens de 
regenbui tussen de veren gezeten van Frans gans. 
De dierentuin is enorm groot. Zij weten niet waar de 
rendieren zijn. Van boven af was het ook niet goed 
te zien. Er groeit veel groen in de dierentuin. 

Eindelijk 
komen zij bij 
een hek 
waar 
rendieren 
achter 
lopen. De 
grote 
rendieren 
willen niets 
met Frans 
te maken 
hebben. Zij 
rennen hard 
een andere 
kant op. 
Alleen een 
jong blijft 

staan. Het is erg nieuwsgierig. Frans vliegt over het 
hek en waarschuwt: ‘luister goed Aartje, jij moet niet 
opvallen hier. Het is hier erg gevaarlijk. Sommige 
dieren lusten hier muizen en spinnen, ark, ark.’ 
Kwibus vliegt snel in een struik.
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Winnie zit veilig tussen de veren van Frans gans. 
‘Hallo kleintje,’ zegt Frans tegen het rendier. 
‘Hoi,’ zegt het beestje terug. Frans vraagt: ‘weet jij 
waar jouw familie woont, ark? Dat weet jij niet hé?’
‘Hier,’ zegt het beestje beslist. Hij draait zich om en 
holt naar de anderen. ‘Nee, nee ik bedoel de rest 
van jouw familie. Zou jij ze een keer willen zien, ark, 
ark?’ Hij waggelt achter het rendiertje aan. Het 
beestje staart met grote ogen naar Frans en vraagt 
dan: ‘ik wil best mijn familie zien hoor. Mijn ooms en 
mijn tantes mijn neven en nichten. Waar wonen zij 
dan?’ 
‘Ark, ark, in Lapland vlakbij de Noordpool, daar 
woont ook de kerstman. Ik moet er toevallig naartoe 
voor mijn vrienden. Zie je, de kerstman is jarig. Hij 
wil een heleboel cadeautjes hebben. We geven hem 
sneeuw en een rondje op jou rug, tenminste als jij 
dat ook wilt.’ Het rendier denkt na en vraagt: 
‘wanneer gaan we dan?’ 
‘Ik moet eerst nog een boel regelen, daarna zie je 
mij vanzelf wel weer. In ieder geval kom ik nog voor 
de kerstdagen, ark, ark.’ Hij waggelt terug naar de 
afrastering waarop Aartje angstig om zich heen kijkt. 
‘En?’ vraagt Aartje. ‘Het rendier gaat mee, maar 
eerst moeten wij sneeuw vinden, ark, ark. Laten wij 
terug naar het vijvertje vliegen.’ Aartje klimt op de 
rug van Frans en daarna vliegen de vier naar het 
winkelcentrum terug. Bij het vijvertje stappen Winnie 
en Aartje van de rug van Frans gans. 
Kwibus is moe en zegt: ‘ik ga niet met jullie naar de 
Noordpool.’ ‘Ik weet waar ik sneeuw kan vinden!’ 
roept Aartje opeens. ‘Waar dan? Het is 10 graden 
boven nul. Het zal voorlopig niet gaan sneeuwen,’ 
meent Frans aarzelend. ‘Gelukkig niet,’ zucht 
Kwibus.
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HOOFDSTUK 3
DE KOELKAST VAN LAMPENKEESJE.

In de koelkast van Lampenkeesje is het een 
wanorde. Hij maakt de koelkast weinig schoon en 
het vriesvak is vol ijs dat er aan is afgezet. Het moet 
er alleen afgekrabbeld worden. Aartje prakkiseert 
hoe hij het ijs er van af kan halen, hij krijgt niet eens 
de koelkast open. Hij is veel te klein en niet sterk 
genoeg. Winnie kan het ook niet, hij is nog veel 
kleiner. Kwibus kan het ook niet en Frans durft niet 
eens de winkel in. Dan krijgt Aartje een idee. Iets 
verderop is een dierenwinkel. Buiten ligt meestal 
een grote hond voor de deur. Misschien wil hij 
helpen. Aartje gaat meteen op pad. De hond ligt te 
slapen terwijl talloze mensen voorbij haasten. Aartje 
trippelt tot vlak bij zijn oor en roept erin: ‘Euras, 
wakker worden!’ Euras is een rottweiler. Euras doet 
één oog open. Hij geeuwt en smakt. ‘O ben jij het? 
Ik heb nog zo’n slaap,’ geeuwt hij.
Aartje vertelt dat Euras de koelkast van 
lampenkeesje moet openmaken. Hij moet meteen 
mee. Euras heeft geen zin. ‘Neem Miauw mee, hij 
helpt je wel. Miauw is een grijze kat, hij lust geen 
muizen, hij lust alleen vis.’
Aartje trippelt naar de kat die op de vensterbank zit. 
De kat wil meteen mee, want Aartje belooft hem vis. 
Voor vis doet Miauw alles. Als de winkeldeur 
opengaat lopen zij samen snel naar binnen. ‘Waar 
is die koelkast?’ vraagt Miauw. ‘In het magazijn.’ 
Aartje trippelt voor hem uit het magazijn in. In de 
hoek staat een kleine koelkast. Het is een 
tafelmodel. Dat betekent dat het een lage koelkast 
is. Miauw springt er bovenop en zet zijn nagels 
tussen de rubber rand van de deur. ‘Floep’ de 
koelkastdeur gaat langzaam open. 
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‘Waar is de vis?’ vraagt Miauw. ‘Die ligt onder het ijs 
in het vriesgedeelte,’ jokt Aartje. Miauw begint ijs te 
krabbelen. Met haar sterke klauwen schrabt zij ijs uit 
de vriezer. Haar haren blijven in het ijs kleven en als 
zij niet oppast kleven haar poten ook in het ijs vast. 
Al het ijs valt op de grond, daar ontdooit het meteen. 
‘Het is geen doen Aartje, ik doe de koelkast weer 
dicht hoor. Ik zit straks vastgevroren met mijn 
pootjes. Jammer van de vis, ik ga weer hoor!’ 
Zij duwt tegen de koelkastdeur die meteen weer 
dichtvalt. ‘Wacht even Miauw, jij krijgt jouw vis. Kom 
loop mee naar het vijvertje.’ Miauw loopt mee naar 
het vijvertje. Frans is zich uitgebreid aan het 
wassen. ‘Frans, vang even een vis voor mijn vriend.’ 
Frans hapt in het water en gooit een vis naar 
Miauw. ‘Bedankt hoor,’ smakt Miauw en holt meteen 
weg. ‘Het ijs gaat niet door, het smelt te snel,’ laat 
Aartje, Frans weten. ‘Dan moeten wij bedenken hoe 
wij dat kunnen oplossen,’ zegt Frans. Hij flappert 
met zijn                     vleugels en roept: ‘ik heb al 
een idee,               wij nemen de hele koelkast mee. 
Aartje                               begrijpt niet hoe zij dat 
voor elkaar                          moeten krijgen.

                                        Frans zegt: weet jij wel 
                                        hoeveel familie ik heb?

                                     Zij zijn allemaal hier in
                                          de buurt.’ ‘Hoe krijgen wij 

                                   dan de koelkast naar
                                buiten?’ ‘ Dat moet
                              Euras maar doen, 

              ark, ark’
                       Snatert Frans.
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Hij vliegt weg en laat de anderen achter. ‘Moet ik 
hier wachten of moet ik terug naar de winkel?’ 
vraagt Aartje zich af. Hij wacht een tijd ergens in 
een donker hoekje. Daar komt Frans alweer hij 
heeft familie meegebracht. Aartje kijkt zijn ogen uit. 
Het zijn er minstens honderd denkt hij. Zij strijken 
allemaal rond de vijver neer en laten zich niet 
wegjagen door mensen of honden. Zij gakken en 
snateren door elkaar: ‘ark, ark, ark, ark.’
Aartje kan Frans niet ontdekken tussen allemaal 
dezelfde ganzen. ‘Frans, Frans waar ben je?’
‘Achter je domoor!’ 
‘Wat nu, wat moet ik nu doen?’ vraagt Aartje. 
‘De hond halen, nog al wiedes. De hond is sterk 
genoeg om de koelkast uit het magazijn te slepen,’ 
concludeert Frans. Aartje rent er pijlsnel vandoor. 
Hij hoopt dat Euras nog buiten ligt. 

Gelukkig ligt hij nog steeds op dezelfde plek. Hij is 
wakker en ziet Aartje hijgend op hem af rennen. 
‘Nou, nou, wat heb jij het druk Aartje,’ zegt hij en 
geeuwt daarbij. ‘Kom mee Euras, ik heb jou nu echt 
nodig.’ Aartje bijt in Euras zijn oor. ‘Au, ik kom al.’
Hij staat op en schud zijn kop. Hij sjokt langzaam 
achter het trippelende muisje aan.
Hij wordt op de voet gevolgd door Miauw. 
Aartje gaat via de achterkant van het gebouw het 
magazijn in. 
‘De koelkast staat in de hoek, hij moet weggesleept 
worden,’ commandeert Aartje. Euras loopt rondom 
de koelkast en rukt aan het elektrische snoer. 
De stekker zit stevig in het stopcontact. Hij rukt en 
rukt aan het snoer. Miauw roept nog hoe gevaarlijk 
elektriciteit is. Maar het is al te laat. Het snoer 
breekt en Euras krijgt een stroomstoot.
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Meteen gaat al het licht uit. Ook het licht in de 
winkel. Ze horen Lampenkeesje verbaasd reageren. 
Er is geen tijd te verliezen. De koelkast moet mee. 
De arme Euras trilt nog na omdat hij erg 
geschrokken is van de stroomschok. ‘Je had wel 
dood kunnen zijn,’ miauwt Miauw: ‘vooruit aan de 
slag.’ Euras trekt de koelkast aan het snoer het 
magazijn uit. Buiten blijft hij hijgend staan.
‘Denk maar niet dat jij klaar bent,’ roepen de ganzen 
en zij draaien lichtslangen om de koelkast. ‘Hup 
Euras sleep hem ietsje verder van de muur, dan 
kunnen wij hem meenemen.’ ‘Aartje, roep Winnie, 
we gaan het rendier halen.’ Euras sleept de 
koelkast verder weg zodat de ganzen hem op 
kunnen tillen. Een groot aantal ganzen pakken de 
lichtslangen tussen hun snavels en vliegen de lucht 
in. 
De koelkast gaat hoger en hoger de lucht in. 
‘Bedankt Euras, bedankt Miauw, we gaan naar de 
verjaardag van de kerstman. Tot ziens!’  Winnie en 
Aartje klimmen op de rug van Frans en kruipen 
tussen zijn warme veren. Al gauw ziet Euras hen 
niet meer. Zij zijn tussen de wolken verdwenen. 
Hij loopt samen met Miauw naar de dierenwinkel.

Lampenkeesje zoekt naar de oorzaak van de 
plotselinge stroomuitval. Hij schijnt met zijn 
zaklantaarn naar iedere lamp, daarna loopt hij naar 
het magazijn. Hij schijnt daar in het rond. Hij kijkt 
verbaasd naar een lege hoek.
‘Hè, is de koelkast weg? Is dat oude ding gestolen?’ 
Dan ziet hij de stekker met een stuk snoer daaraan. 
‘Wel heb ik ooit,’ denkt Lampenkeesje: ‘is er nog 
meer weg? Waar zijn al de lichtslangen?’
Hij belt de politie. 
‘Er is hier een dief geweest,’ zegt hij.
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HOOFDSTUK 4
MET ZIJN ALLEN NAAR HET NOORDEN.

’s Nachts dalen alle ganzen met hun vracht in de 
dierentuin. Alleen het kleine rendiertje moet nog 
mee. Het staat bij zijn familie om afscheid te nemen. 
De grote rendieren maken zich bezorgd omdat het 
kleine rendiertje hoog in de lucht getild zal worden. 
‘Als hij maar niet valt,’ roepen zij. ‘Zorgen jullie goed 
voor onze kleine?’ Zij kijken toe hoe de ganzen een 
keurig net voor hem maken van de lichtslangen. 
Winnie bekijkt het aandachtig. ‘Het lijkt wel op mijn 
webje,’ zegt hij. Het duurt niet lang eer de ganzen 
gereed zijn om op te stijgen.
Hoger en hoger gaan zij de gakkend en snaterend 
de lucht in. ‘Ark, ark, ark, ark.’ 
‘En bevalt het tussen mijn veren?’ vraagt Frans aan 
Winnie en Aartje.
De twee vinden het geweldig. Zij zien onder zich 
honderden lampen twinkelen in de avondlucht. 
Voor hen vliegen ganzen met een net van 
lichtslangen waar het kleine rendiertje in zit. 
Hij zit ook lekker. Daarvoor vliegen ganzen met een 
koelkast in hun lichtslangen net.
Iedereen is in een goed humeur want zij gaan naar 
een leuk feest. Het verjaardagsfeest van de 
kerstman. Wat zal hij opkijken als hij zoveel visite 
krijgt. De voorste ganzen  weten de weg. Zij hoeven 
alleen maar gevolgd te worden. ‘Morgenvroeg 
nemen wij pauze,’ roepen de voorste ganzen: 
‘vannacht vliegen wij lekker door, dan schieten wij 
lekker op, ark, ark,’ gakken zij.
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Winnie en Aartje zijn in slaap gevallen tussen de 
warme veren van Frans gans. Opeens worden de 
twee wakker van een plotselinge schok. Frans is 
geland in een grasland, de andere ganzen ook en 
maken een enorm kabaal. De koelkast staat netjes 
op de grond en het rendier wordt even uit zijn net 
geholpen. Hij moet zijn pootjes strekken en eten. 
Het rendier eet gras en de ganzen en Winnie 
zoeken naar insecten. Aartje zit er wat verloren bij. 
Hij lust geen gras en in insecten heeft hij geen trek. 
Hij heeft trek in snoep. Maar er groeit geen snoep in 
dit wijde grasland. Frans komt aangewaggeld. 
‘Hier,’ zegt hij en gooit wat torretjes voor hem neer. 
‘Je moet wat eten, het leven bestaat niet uit 
snoepen alleen. Ik heb ook een meer ontdekt daar 
kun je heerlijk zwemmen.’ Aartje schatert het uit: 

‘muizen zwemmen niet, spinnen ook niet. Misschien 
wil het rendiertje even in bad.’
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Frans waggelt gakkend weg. ‘Vanmiddag, ark, ark 
gaan wij weer verder,’ roept hij. 
Gelukkig is het buiten koud en zal het ijs niet snel 
ontdooien. Aartje eet een paar torretjes. Zijn 
hongergevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Hij vraagt zich af welk land dit is. De ganzen weten 
het niet. 

Het is snel middag, de ganzen zoeken elkaar weer 
op. Zij snateren dat zij de koelkast en het rendier 
weer moeten inpakken. 
Het lichtslangen net van het rendier leggen zij 
helemaal open. Het rendier moet er middenin gaan 
staan, daarna trekken zij het dicht. 
Zij doen hetzelfde met de koelkast. 
Aartje en Winnie gaan weer op de rug van Frans 
zitten en daarna stijgen zij allemaal op. ‘Wij gaan nu 
aan één stuk door naar Lapland, ark, ark,’ gakt 
Frans: ‘het wordt een erg frisse tocht. Wij ganzen 
hebben daar geen last van want het vliegen houdt 
ons warm. Het rendier heeft het wel koud al is zijn 
pels erg dik. Dat komt omdat hij in een net zit, er 
waait wind doorheen.
Winnie en Aartje kruipen diep in het verenpak van 
Frans gans.

Na uren achtereen vliegen landen de ganzen met 
hun bepakking in Lapland.
Lapland is erg groot, dus gaan de ganzen eerst wat 
uitrusten. Het heeft gesneeuwd in Lapland alles is 
wit. Aartje kijkt om zich heen. ‘Heb ik daar zoveel 
moeite voor moeten doen? De koelkast is niet meer 
nodig.’ Hij houdt zijn mond dicht. Hij zegt niets tegen 
de ganzen.
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Aartje ziet in de verte rendieren lopen, het zijn er 
misschien wel twintig. Hij denkt: ‘ons rendier was 
misschien ook geen goed idee. Hier lopen er 
genoeg. De kerstman is vast niet blij met onze 
cadeaus.’ Aartje begint te mopperen, hij is boos op 
zichzelf. Hij heeft nu ineens leuke cadeau - ideeën 
voor de kerstman, maar hier zijn geen winkels in de 
buurt. Hij heeft trouwens ook geen geld. Winnie 
komt vragen wat er aan de hand is. Hij ziet het boze 
gezicht van Aartje. Aartje vertelt Winnie ook niets. 
Hij houdt zijn boze bui voor zichzelf.
Gelukkig blijven de ganzen niet lang uitrusten. 
Iedereen moet zich weer gereed maken om te 
vertrekken. Na een tijdje vliegen, zien zij een klein 
dorpje onder zich. Zij landen allemaal tegelijk op 
een groot plein. Het is een gesnater van jewelste. 
De ganzen praten allemaal door elkaar. Alles wordt 
weer uitgeladen. ‘Zijn we er al?’ vraagt Winnie.
‘Natuurlijk, wij ganzen weten overal de juiste weg. 
Hier woont de kerstman. Jullie moeten alleen even 
vragen in welk huis hij woont. Klop gewoon overal 
aan. Dan weet je zo waar hij woont, ark, ark,’ gakt 
Frans. De koelkast staat midden op het plein. 
De lichtslangen netten liggen ernaast. Het rendier 
staat verloren om zich heen te kijken en vraagt zich 
af wanneer hij zijn familie zal zien. Aartje rent 
intussen langs alle woningen en klopt overal aan. 
Verbaasd komen alle mensen naar buiten. Zij zien 
alle ganzen, het rendier, de koelkast en de netten. 
Zij vragen zich af voor wie die spullen zijn. Dan 
komt tussen de menigte een klein mannetje 
tevoorschijn met een lange baard. Hij roept: ‘ho, ho, 
ho, welkom allemaal.’ Het is de kerstman.
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HOOFDSTUK 5
HET CADEAU VOOR DE KERSTMAN.

De kerstman loopt naar hen toe en schudt ze 
allemaal een poot of een vleugel. ‘Wij komen op uw 
verjaardag,’ roepen alle ganzen door elkaar. 
De kerstman kijkt heel verrast. Hij is niet gewend 
dat hij cadeaus krijgt. Meestal geeft hij cadeautjes 
weg. De mensen helpen de lichtslangen uit elkaar te 
halen en hangen ze tegen de huizen en om de 
bomen. De koelkast wordt van een nieuw snoer 
voorzien en op elektriciteit aangesloten. Het plein 
wordt met tafels en stoelen ingericht. Er wordt een 
tribune gemaakt voor de ganzen.  {Waar mensen 
op zitten, zoals tijdens een voetbalwedstrijd. 
In een oogwenk is het hele plein versiert met 
kersttakken een kerstboompje en lichtjes. 

Frans heeft intussen een aanwijzing gegeven om 
het ijs uit het vriesvak van de koelkast te krabbelen 
en in een zak te doen. Het namelijk het eerste 
belangrijkste cadeautje. Het is het cadeau van 
Aartje en Winnie. Dan neemt de kerstman plaats in 
een mooie versierde stoel. 
Hij lacht, hij is blij, zo blij met zijn verjaardagsvisite.
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Alle ganzen nemen plaats op de tribune. Het rendier 
staat naast Winnie en Aartje. Frans gans regelt dat 
de zak sneeuw voor de kerstman wordt gezet. 
Hij wenkt aartje en Winnie. ‘Lieve kerstman,’ zegt 
Frans eerbiedig: ‘u weet dat het ijs op de Noordpool 
aan het smelten is en de ijsberen het daardoor erg 
moeilijk hebben. Daarom krijgt u van Aartje en 
Winnie deze sneeuw, ark, ark.’ De kerstman staat 
verheugd op, hij bedankt Aartje. Dan kijkt hij naar 
Winnie, hij schrikt, hij is bang voor spinnen. Hij grijpt 
de kleine spin en wil hem door de lucht gaan 
gooien. ‘Nee niet doen,’ roepen alle ganzen: ‘dat is 
Winnie. Hij is de aardigste spin op de hele wereld!’ 

De kerstman laat Winnie 
snel weer los en biedt hem 
zijn excuses aan.
 ‘Sorry Winnie, ik weet niet 
wat ik moet zeggen, sorry, 
sorry en nog eens sorry.
Ik zal straks een mooi 
cadeau voor jou bedenken 
al zou ik niet weten wat een 
spin mooi vindt. Ik zal 
zorgen dat jullie ijs direct 
naar de Noordpool 

weggebracht wordt. Dat scheelt weer,’ zegt hij: 
‘deden alle mensen maar hetzelfde, als wat jullie 
voor de Noordpool doen. Dank jullie wel!’ 
Alle mensen en alle ganzen klappen en juichen. 
Aartje kijkt verlegen. Dan loopt Frans gans naar de 
koelkast. Er staan dozen gebak in, chocolade 
truffels en blikjes cola. In het vriesvak heeft zich 
alweer een laagje ijs gevormd. 
Onderin de laden ligt kaas en paprika ’s en nog 
meer lekkers. ‘Allemaal voor u,’ zegt Frans: ‘het is 
nog een cadeau van Aartje en Winnie.
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De kerstman lacht tevreden. Hij vindt het heerlijk dat 
er wat aan zijn verjaardag gedaan wordt. Hij gaat 
gauw weer op zijn versierde stoel zitten.
De cola en al het lekkers wordt verdeeld. De ganzen 
krijgen van de kerstman mais en tarwezaad. 
Het rendier krijgt vers groenvoer. Er wordt gelachen 
en gedanst. De kerstman staat weer op en bedankt 
iedereen nog maar eens. Aartje smult van een 
stukje gebak en Winnie heeft een fruitvliegje. 
Als al het lekkers op is, moet de kerstman een 
rondje op de rug van het rendier rijden.

Het is inmiddels donker, het rendier krijgt een 
neuslampje op. De kerstman roept: ‘ho, ho, ho en 
het rendier vliegt voor het eerst door de lucht. 
‘Ik moet jou een hele mooie naam geven,’ zegt de 
kerstman. Hij klopt het rendier op zijn rug. 
‘Ik noem jou Glittertje’ omdat er zoveel toverglitters 
om jou heen dwarrelen.’
Iedereen beneden roept och en ach want het is een 
prachtig gezicht boven hun hoofden. Als de 
kerstman weer beneden is vraagt hij Glittertje om te 
blijven. Maar Glittertje komt alleen zijn ooms, tantes 
en neven en nichten bezoeken. Hij zegt heel zacht: 
‘nee meneer de kerstman.’ 
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De kerstman is een klein beetje teleurgesteld maar 
hij laat het niet blijken. Glittertje is namelijk een echt 
kerstrendier. Hij zou ook de arrenslee kunnen 
trekken. De kerstman neemt hem mee naar zijn 
familie, daar leert hij alle kerstrendieren kennen. 
Hij praat honderd uit over de dierentuin, zijn moeder 
en vader. De anderen vertellen hem over de 
arrenslee, de kerstman en Lapland. 
De kerstman heeft ineens een cadeau - idee voor 
Winnie Spinnie. Hij gaat zijn huisje in en morrelt wat 
in zijn keuken met potjes en pannetjes. Hij heeft iets 
speciaals gemaakt. Het is een vloeistof dat Winnie 
moet oplikken en dan voortaan superwebben kan 
maken. Hij giet het over in een rood kokertje doet er 
een dop op en knoopt er dan een gele strik omheen. 

Hij holt naar 
Winnie. Winnie 
vindt het 
drankje zo 
lekker dat hij 
geen 
druppeltje in 
het kokertje 
laat zitten. Hij 
zuigt alles op. 
Dan moet hij 
van de 
kerstman een 
web gaan 

maken. Winnie is verbaasd dat het web zo sterk is. 
Zelfs Aartje kan over zijn web lopen. Hij gilt het uit 
van vrolijkheid. Nu moet de kerstman een cadeau 
verzinnen voor Aartje Langstaartje. Hij piekert zich 
suf. Want het is toch niet niks om een koelkast van 
een muis op je verjaardag te krijgen vol lekkernijen.
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HOOFDSTUK 6
THUIS BIJ DE KERSTMAN.

Er zijn inmiddels twee dagen voorbij, de ganzen 
worden onrustig. Zij willen terug naar Nederland. 
Zij vragen of het rendier klaar is om te vertrekken. 
De kerstman heeft Winnie en Aartje gevraagd iets 
langer te blijven. Hij wil hen zelf terugbrengen met 
de arrenslee. Het rendier wil niet zonder Aartje en 
Winnie terug, hij vraagt hen wanneer zij van plan 
zijn om terug te gaan. Misschien is er nog plaats 
over in de arrenslee. De kerstman vraagt Glittertje 
of hij misschien voor één keer een kerstrendier wil 
zijn. Zodat hij samen met zijn familie door de lucht 
zal suizen. Dat vindt Glittertje ook leuk. Hij holt naar 
de ganzen om te zeggen dat hij niet mee gaat. 
Hij zegt ook dat Aartje en Winnie niet meegaan. 
De ganzen flapperen met hun vleugels, zij zijn klaar 
om te vertrekken. Frans gans vraagt of zij de 
koelkast moeten meenemen en de lichtslangen. 
Dat hoeft gelukkig niet. Zij mogen zonder bepakking 
naar huis. Frans neemt afscheid van Winnie, Aartje, 
de kerstman en de anderen. Dan vliegt hij weg. 
De andere ganzen klapwieken hem achterna.
Iedereen zwaait naar hen. ‘Dag, dag!’ roepen zij. 
‘Ark, ark. Ark, ark,’ roepen de ganzen terug.

‘Ik vond het een fijn verjaardagsfeest, Aartje. Ik ben 
nog nooit zo verwend geworden. Jullie hadden zelfs 
aan feestverlichting gedacht. Wat ben ik blij met die 
fijne koelkast die in een ommezien en ijslaag heeft. 
Dat kunnen wij nu goed gebruiken op de Noorpool. 
Tjonge, tjonge en al dat lekkers. Wat heb ik 
gesmuld.’ De kerstman voelt aan zijn bolle buik.
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‘Het is tijd om naar de werkplaats te gaan. Helpen 
jullie mee cadeaus inpakken?’ De twee vrienden 
huppelen achter de kerstman aan. Als zij in de 
werkplaats komen zien zij tientallen mensen aan het 
werk. ‘Dat zijn mijn elfen,’ zegt hij tegen Aartje en 
Winnie. ‘Elfen, dit zijn Winnie en Aartje.’ De elfen 
knikken vriendelijk. ‘Waren zij niet bij ons feest?’ 
vraagt Winnie. Hij vindt het zielig voor al die hard 
werkende elfen. ‘Wij werken hier in ploegendienst. 
Dat betekent dat als zij naar huis mogen, anderen 
het werk overnemen. Nee, zij waren niet op het 
feest.’ De kerstman fronst zijn wenkbrauwen.
‘Heb jij zin in nog zo’n feest?’ Aartje kijkt opgetogen. 
‘Hebben jullie ook zulk lekker gebak?’ De kerstman 
lacht. ‘Natuurlijk hebben wij hier ook cola en zoet 
gebak. Wat dacht je dan? Dacht je soms dat wij hier 
nooit snoepen? Maar… genoeg gelachen, ik moet 
aan het werk. Het zou niet eerlijk zijn hen alleen het 
werk te laten doen.’ 
De kerstman gaat aan een tafel staan en pakt 
cadeautjes in. Aartje bijt het plakband door en 
Winnie houdt de gevouwen verpakking vast met zijn 
super draad, zodat het cadeau gemakkelijk en vlot 
verpakt kan worden. Het gaat in een sneltrein vaart. 
Alle ingepakte cadeaus worden in zakken gestopt. 
Uur na uur verstrijkt, dan zegt de kerstman: ‘het is 
tijd we stoppen ermee. Ik neem jullie mee naar mijn 
huis en daar eten en slapen wij. 
Morgen geef ik een feest voor alle elfen die niet op 
mijn verjaardagsfeest konden zijn.’ De kerstman 
loopt met de vrienden naar zijn huis. ‘Mijn vrouw 
verzorgt jullie wel. Ik ga even wat boodschappen 
doen.’ Aartje en Winnie voelen zich meteen thuis in 
het warme huisje.
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Aartje heeft vreselijke trek. Zijn maagje knort. 
Hij krijgt toastjes met kaas en jam. Winnie krijgt 
mugjes. Wat smikkelen de twee. Hun buikjes eten 
zij warm en vol. Dan krijgen zij slaap. De kerstvrouw 
heeft een klein bedje opgemaakt voor Aartje. 
Daarna neemt zij Winnie mee naar een hoek in de 
kamer. Daar hangt een prachtig web, kant en klaar. 
Winnie staat verstelt. Een web zonder spin? Hoe 
kan dat? Hij vraagt het de kerstvrouw. ‘Heb jij wel 
eens van de kerstman gehoord? Hij vervult soms al 
je wensen. Hij vervult mijn wensen altijd,’ lacht zij.
Dan begint zij nog harder te lachen. ‘Ik heb een 
hekel aan schoonmaken en mijn man de kerstman 
is bang voor spinnen. Ik heb die spin gewoon mijn 
huis uitgejaagd. Ik heb het web nog niet 
weggehaald, ha, ha!’  
‘Nee, ach toch…,’ zegt Winnie ontdaan. Hij denkt 
aan de arme spin die uit het huis is gejaagd.
Hij zegt: ‘uw man kneep mij bijna fijn, hij wilde mij de 
lucht in slingeren,’ jammert Winnie. 
‘O, sorry hoor, tja dom van ons. Maar ga gerust 
slapen in dat web. Het staat al tijden leeg,’ grinnikt 
de kerstvrouw. Winnie kruipt vermoeid het web in. 
‘Wat een prachtig web,’ zucht hij: ‘zo kan ik het niet 
maken. Hij kruipt naar het midden, dan doet hij 
tevreden zijn oogjes dicht. In een andere hoek ligt 
Aartje te dromen. Hij droomt over de koelkast die 
eigenlijk teruggebracht moet worden. Zelfs de 
lichtslangen moeten terug. Hij heeft een probleem, 
de kerstman denkt dat het zijn verjaardagscadeaus 
zijn. Lampenkeesje zal wel erg boos zijn als hij zal 
ontdekken dat een muisje dat op zijn geweten heeft. 
Rusteloos draait hij heen en weer. Hij merkt niet dat 
de kerstman naast hem staat en goed luistert wat 
Aartje hardop zegt.
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De nieuwe dag 
brengt stralend 
winterweer. 
Het plein is 
weer in een 
feesttent 
omgetoverd. 
Alle lichtslangen 
zijn weer 
opgehangen. 
En iedereen 
wordt opnieuw 

uitgenodigd voor het verjaardagsfeest van de 
komende avond. Iedereen is aan het werk gezet om 
het zo gezellig mogelijk te maken. Er wordt gekookt 
en gebakken en er wordt muziek geoefend. 
Ondertussen gaat ook het werk in de werkplaats 
verder. Aartje en Winnie mogen weer helpen in de 
werkplaats. De kerstman vertelt dat er ook nog 
cadeaus in het winkelcentrum van Aartje gekocht 
moeten worden. Hij vertelt dat niet alles in de 
werkplaats wordt gemaakt, en dat er veel in het 
buitenland gekocht moet worden. Hij vertelt ook dat 
hij soms in warenhuizen kinderen de handen schudt 
en vraagt wat zij willen hebben. ‘Ik kan niet alles 
geven, ik kan dat niet betalen,’ zegt hij: ‘ik moet ook 
nog zelf eten en mijn huur betalen en mijn 
energierekening en…en nou weten jullie het wel! Ik 
ben blij met de koelkast, nu hoef ik er zelf geen te 
kopen.’ De kerstman kijkt naar de reactie van Aartje. 
Want het is toch’ die kleine muis maar gelukt om per 
gans een koelkast te vervoeren. Maar Aartje blijft 
strak kijken en zegt niets. Hij is hard aan het werk 
en Winnie ook.
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Eindelijk is de avond begonnen. De lichtslangen 
knipperen met al hun kleurtjes aan en uit. Er heerst 
een gezellige drukte op het plein. Aan de zijkant 
staan grote tafels met de heerlijkste hapjes. 
Er staat cola maar er staan ook sapjes, chocomelk, 
melk en andere soorten fris. Ook de tafels zijn 
verlicht met lichtslangen. Op het plein staan ronde 
tafeltjes met stoeltjes, er is plaats voor iedereen. 
Het hele dorp viert vanavond feest, de werkplaats is 
donker en leeg. Het werk zit er op. Alle cadeaus zijn 
in zakken en dozen gestopt, klaar om vervoert te 
worden. Winnie hangt met zijn superweb onder de 
tafel van de kerstman. Aartje heeft zijn eigen stoel. 
Die is van vele kussentjes voorzien zodat hij toch 
over de tafel kan kijken. De rendieren worden met 
groenvoer extra verwend en Glittertje heeft het ook 
naar zijn zin. Dan kan het feest beginnen. 
Een orkest speelt muziek en iedereen wil wel 
dansen. Er wordt gegeten, gedronken en gelachen. 
Na een tijdje staat de kerstman op en tikt tegen zijn 
glas. ‘Stilte alstublieft. Zoals ieder jaar, ga ik morgen 
de wereld rond met mijn pakjes. Ik gooi mijn pakjes 
op balkonnetjes, in keukens, in huiskamers, overal 
waar er maar iets open staat. Ik geef cadeaus, 
omdat ik het leuk vind om te geven. Natuurlijk vind 
ik het ook leuk zelf iets te krijgen.
Ik was zo verrast door het plotselinge bezoek met al 
hun cadeaus. Ik heb daarom besloten Aartje voor 
één keer op mijn slee mee te nemen. Winnie 
natuurlijk ook. Glittertje zal voor één keer mijn 
arrenslee mogen trekken. Als al het werk erop zit 
breng ik hen zelf thuis.’ Iedereen klapt en het feest 
gaat verder tot diep in de nacht.
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HOOFDSTUK 7
IN DE ARRENSLEE

De arrenslee staat opgeladen met veel cadeaus. 
Er zijn al pakjes onderweg naar kinderen, omdat de 
kerstman niet bij iedereen langs kan gaan.
Die pakjes worden gewoon per post verstuurd. 
Speciale hulpkerstmannen brengen die pakjes bij de 
kinderen. 
In de buurt van die kinderen, zijn kleine en grote 
winkels die zo mooi versiert zijn, dat de kerstman 
daar nog inkopen wil doen. Hij let altijd op mooie 
knipperlichtjes in de winkels. 
De kerstman houdt van lichtjes en kerstbomen. 
Dat vertelt hij aan Aartje, omdat er veel tijd in de 
rondreis gaat zitten. Het duurt niet lang voor de reis 
zal beginnen. De rendieren krijgen rode tomen om 
met belletjes. Glittertje is erg zenuwachtig hij weet 
de weg niet. Maar hij wordt zo getoomd dat hij 
achter Roodneus loopt. Winnie is ook zenuwachtig, 
hij is bang dat zijn web niet blijft kleven en weg zal 
waaien. De kerstman lacht als hij dat hoort, want 
Winnie maakt alleen nog superwebben, die zijn erg 
stevig. Aartje maakt zich alleen zorgen om 
Lampenkeesje, zijn koelkast en de lichtslangen die 
uiteindelijk door hem gestolen zijn. Hij durft nog 
steeds de kerstman niets te vertellen. Dan roept de 
kersman ineens ‘ho, ho, ho’ en de arrenslee die 
eerst nog aan de grond stond vliegt pardoes 
omhoog. Glittertje rent, maar toch ook niet. Het kost 
hem geen enkele moeite door de lucht te suizen. 
Hij raakt niet buiten adem. Hij is blij en ziet de 
prachtige toverlichtjes langs zijn flanken. 
De belletjes rinkelen gezellig.
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Hier en daar gooit de kerstman cadeaus neer in 
schoorstenen, balkonnetjes en galerijen. Soms stapt 
hij uit om ergens aan te bellen en een kwartier 
ergens op bezoek te gaan. Hij gooit cadeaus in 
halletjes en loopt soms ergens binnen om het onder 
een kerstboom te leggen of in sokken te stoppen. 
Hij gaat ook naar speelgoedwinkels en 
warenhuizen. Hij koopt en koopt en koopt. 
Dan gaan zij weer verder en begint het hele verhaal 
weer overnieuw. Hij heeft een lijst bij zich waar hij 
dit jaar naar binnen gaat. Hij moet langs bolle 
Bertje. Hij wordt zo genoemd omdat hij zo dik is. 
Bertje heeft een extra grote zak snoep gevraagd. 
De kerstman gaat naar binnen met een grote zak 
zoetigheid en een pakje. Hij heeft ook mandarijntjes 
bij zich, dat is beter voor de tandjes van Bertje. 
De kerstman komt lachend weer naar de arrenslee 
lopen, hij zegt: ‘volgend jaar krijgt hij twee snoepjes 
en een grote zak appels voor de afwisseling.’ Hij 
stapt in en gaat dan weer verder met zijn werk. 
Zij hebben het vreselijk druk. Om elf uur ’s avonds 
zijn ze nog niet klaar. Vanaf dit ogenblik gaat de 
kerstman niet meer op bezoek, hij gooit alleen nog 
pakjes neer.
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Midden in de nacht stopt de kerstman bij een groot 
huis midden in een natuurgebied. ‘Dit is mijn 
geheime adres,’ verklapt hij: ‘ik ga mij lekker 
opfrissen, wat eten en daarna even rusten.’ 
De rendieren worden niet losgelaten zij krijgen 
allemaal een tasje om hun snoet met eten erin. 
Winnie en aartje gaan mee naar binnen. ‘Ik denk,’ 
zegt de kerstman: ‘dat wij hier twee uurtjes blijven. 
Daarna ga ik cadeaus bij kerstbomen leggen.
Ik hoop wel dat ik binnen word gelaten. Want 
tegenwoordig sluiten mensen zichzelf op, helaas. 
Ach ik moet mij geen zorgen maken, want als ik het 
niet bezorgen kan, doet een hulpkerstman het wel.’ 
De kerstman loopt naar de badkamer en wast zijn 
gezicht en handen. Daarna gaat hij in een 
gemakkelijke stoel zitten. ‘Nu hoef ik alleen op het 
eten te wachten,’ grinnikt hij. Nog geen tel later 
klinkt er een belletje. De kerstman staat op neemt 
Aartje in zijn ene hand en Winnie in zijn andere 
hand en gaat naar de eetzaal. Om de tafel zitten 
allemaal elfen. Iedereen staat op als de kerstman 
binnenkomt. Dan wordt er gegeten. Het is een 
heerlijke maaltijd en er is speciaal gedacht aan 
Winnie en Aartje. ‘Kom,’ zegt de kerstman als hij 
klaar met eten is: ‘we gaan lekker even luieren 
daarna steken wij onze handen weer uit de 
mouwen.’ Het is half 3 ‘s ochtends als de kerstman 
de arrenslee in gaat. Aartje en Winnie kruipen bij 
hem op schoot. ‘Ho, ho, ho,’ roept hij en dan gaat 
de arrenslee omhoog. Glittertje vindt het heel leuk 
om als een echt kerstrendier voor de arrenslee te 
lopen. Even denkt hij dat hij dit voor altijd zou willen, 
maar dan denkt hij aan zijn moeder en vader. Hij is 
toch liever thuis.
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De kerstman brengt nu zoveel mogelijk pakjes bij 
mensen langs en legt het onder de kerstboom. 
Bij een enkeling zet hij het voor de voordeur.
Als de winkels weer opengaan. Kijkt de kerstman 
waar hij nog cadeaus kan halen. ‘Vanavond zit het 
erop Aartje, dan ga ik weer naar Lapland. Ik breng 
jullie natuurlijk thuis. Ik heb een fijn cadeau voor de 
lampenman en voor jullie natuurlijk ook.’ Nadat 
alles is rondgebracht stopt de kerstman in het 
winkelcentrum waar Aartje en Winnie wonen. Gaan 
jullie vast naar binnen, ik kom zo. De kerstman loopt 
enkele winkels in, hij loopt ook binnen bij Vaatje 
Kruiden. Hij grist een paar roze kauwgomballen uit 
een pot en laat die netjes inpakken. Daarna gaat hij 
naar afvalcontainer daar haalt hij een verdorde plant 
uit. Er vliegen kleine fruitvliegjes uit de aarde, die 
stopt hij in een potje. Dan loopt hij naar de winkel 
van lampenkeesje. Lampenkeesje is stomverbaasd 
als de kerstman binnen komt lopen. ‘Dag meneer de 
Lampenkees, ik weet dat u onlangs een koelkast 
bent kwijtgeraakt. Het ergste was nog, dat er 
spullen inlagen voor een gezellig feestje.’ 
Lampenkeesje staat versteld, hoe kan de kerstman 
dat nou weten? Dan komt er een jongen binnen van 
Media kraampje. Hij heeft een valse baard om. Hij 
komt een nieuwe koelkast brengen. ‘Dat is een hulp 
kerstman,’ lacht de echte kerstman: ‘zo meteen 
wordt de koelkast weer gevuld, dan kunt u alsnog 
uw feestje vieren.’ Lampen keesje weet niet wat hij 
moet zeggen, zo blij is hij. ‘Aartje en Winnie waar 
zijn jullie?’ roept de kerstman. Dan komt het kleine 
muisje en het spinnetje aangelopen. ‘Wonen die bij 
mij?’ zegt Lampenkees ontsteld. ‘Ja, zegt de 
kerstman: ‘zij hebben ervoor gezorgd dat u een 
nieuwe koelkast heeft gekregen. Zij mogen hier toch 
wel blijven wonen?’ ‘Ach…ja.’ zegt Lampenkeesje.
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HOOFDSTUK 8
GLITTERTJE GAAT NAAR HUIS.

‘Gaan jullie nog mee Glittertje naar huis brengen?’ 
vraagt de kerstman aan Aartje en Winnie. 
‘Ja!’ roepen beiden. Lampenkeesje staat versteld 
dat het muisje en het spinnetje te verstaan zijn. 
‘Wilt u misschien ook mee? De cadeaus zijn 
uitgedeeld en nu is er volop plaats in de arrenslee.’ 
Lampenkeesje zegt natuurlijk geen nee. Het is een 
groot voorrecht om met de kerstman mee te mogen. 
De kerstman pakt Winnie en Aartje weer en loopt 
naar de arrenslee. Lampenkeesje sluit eerst zijn 
winkel af. Hij wil net instappen als hij opeens 
geroepen wordt. Het is een meisje dat bij Hoog 
Vaart werkt. Zij heeft grote tassen bij zich. Er zit 
cola, gebak, chocolade truffels en andere lekkere 
spullen in. Lampenkeesje wil het gaan opruimen 
maar de kerstman wenkt hem. ‘Uw koelkast mag 
nog niet aan. Ik zet u straks thuis af. Wil jij soms ook 
even mee?’ vraagt de kerstman aan het meisje. 
Het meisje durft niet, zij krijgt spijt als zij de 

arrenslee omhoog 
ziet gaan. Na een 
kwartiertje vliegen, 
land de arrenslee 
midden in de 
dierentuin. De slee 
staat  op het 
rendierenterrein. De 
vader, moeder broers 
en zussen van 
Glittertje komen uit 
hun nachtverblijf op 
de arrenslee 
toegesneld. 
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Zij zijn reuze trots als zij hun kleine zoon voor de 
slee zien staan. De kerstman en Lampenkeesje 
maken hem los. Dan klimmen zij weer in de slee. 
‘Ik heb nog een cadeau voor je Glittertje.’ Hij geeft 
Glittertje een rode strik met een goud belletje. ‘Zo 
zal jij altijd aan mij blijven denken.’ Hij knoopt het 
strikje rond de nek van Glittertje. ‘Voor jouw familie 
heb ik rode neuslampjes. Zij lijken dan op echte 

kerstrendieren.’
Alle rendieren zijn 
trots op hun cadeaus
Zij zetten meteen de 
neuslampjes op. De 
kerstman spoort zijn 
rendieren weer aan 
op te stijgen en koers 
te zetten naar het 

winkel centrum. Daar worden de twee vrienden 
afgezet. Lampenkees doet voor hen de deur open. 
‘Ik kom volgend jaar hier langs,’ zegt de kerstman: 
‘dank jullie wel voor het mooie feest!’ ‘U bedankt!’ 
roepen de twee vrienden: ‘dag lieve kerstman, tot 
volgend jaar! Tot morgen Lampenkeesje!’ 
‘O, zou ik het bijna nog vergeten,’ mummelt de 
kerstman en voelt in zijn jaszak: ‘ik heb hier nog een 
cadeautje voor jullie.’ Hij stapt uit de slee en geeft 
hen de cadeautjes. Dan verdwijnt de arrenslee. 
Lampenkeesje wordt met zijn boodschappen thuis 
afgezet en daarna vertrekt de kerstman naar 
Lapland. Aartje en Winnie pakken hun cadeautjes 
uit. Wat zijn zij blij met het snoepgoed. ‘Dank je wel 
kerstman, het was een leuke kerst.’ 

EINDE
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