


“AARTJE LANGSTAARTJE REDT EEN ZWAAN”
 Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris.
Voorlees/ kinderverhaal voor kinderen rond 8 jaar.

Let op! Alle geschreven en geïllustreerde gratis 
kinderboeken van deze auteur hebben het alleenrecht via de 
kindvriendelijke site kinderboek-online.nl en via mijn site 
petralouisemuris.nl te worden uitgegeven.  
Geen  van mijn werken mag via uw sites, nieuwsgroepen, 
p2p netwerken en torrents op te halen zijn. 
Waarom ergens lidmaatschap betalen als deze werken gratis
zijn? Zie de voorwaarden op kinderboek-online.nl

Bladzijde                     Hoofdstuk

   3    1 De sloot is bevroren.
   7    2 Aaf haalt hulp.
 10    3 Waf-waf komt naar het park.
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Streepje tussen een groot woord?
 Lees het als één woord.
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HOOFDSTUK 1
DE SLOOT IS BEVROREN.

Aaf raaf vliegt door het park, zij zoekt eten. 
Dat zoekt zij al de hele dag.
Zij vindt geen voedsel en de zon is bijna onder.
Zij is moe daarom wil zij in een boom over-nachten. 
Zij vliegt naar een knot-wilg, een boom bij de sloot. 
Het is een fijne boom om in te slapen. 
Er is nog een vogel die een slaap-plaats zoekt.
Een grote witte vogel landt in de sloot. 

De sloot is bevroren.
Zij glijdt een heel stuk verder dan waar zij terecht wilde 
komen.
Gelukkig ziet zij een plekje dat nog niet dicht-gevroren is.
Zij waggelt erheen en laat zich erin plonzen. 
Zij strijkt eerst haar veren glad en dan draait zij haar kop in 
haar rug-veren. Dat is lekker warm!
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Aaf raaf zit als een pluizen-bol in de boom. 
Zo houdt zij zich-zelf ook warm.
Af en toe zegt zij iets tegen de zwaan maar die slaapt al.

‘s- Morgens sneeuwt het een beetje. 
Het is nog een beetje donker.
Aaf wordt wakker van het knorren van haar maagje. 
Zij fladdert omlaag en schuift met haar snavel wat sneeuw 
opzij.
Haar snavel komt niet door de ijslaag dat daar-onder is.
De grond is bevroren.
Zij pikt in de stijf bevroren grond. 
Zij kan niet bij de wormen en de torren.
Zij zoekt en zoekt. Toch geeft zij niet op.
Plots schrikt zij van een vreemd geluid.
De zwarte vogel kijkt verschrikt naar de zwaan die heel raar 
doet. 
Die klap-wiekt met haar vleugels en zwaait wild met haar 
kop.
Aaf krast: ‘heb jij je verslikt? Zit er iets in je keel? Waar heb 
jij dan iets te eten gevonden?’
  ‘Ik heb mij niet verslikt, ik eet ook niet,’ sist de zwaan boos.
‘Een grote vis houdt mijn poten vast.’

Aaf loopt als een deftige dame naar de slootkant en hipt op 
het bevroren water dat nu een dikke ijslaag heeft.
  ‘Jij wordt niet vast-ge-houden door een vis,’ krast zij: ‘jij zit 
vast in het ijs.’
  ‘Nee toch,’ jammert de zwaan: ‘ik kwam hier gisteren. 
Er was nog water, ik weet het zeker.’
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  ‘Als van-middag de zon schijnt kom jij wel los,’ sust Aaf.
Zij vliegt weg en keert niet eerder terug dan dat het middag 
is. ‘Zit jij nog vast?’ krast zij.
De zwaan jammert: ‘ja en het doet pijn! 
Ik heb ge-pro-beert mijzelf te be-vrijden maar dat lukt niet. 
Kun jij het ijs langs mijn poten los-pikken? 
Jij hebt een scherpe snavel. Pik niet in mijn poten.’
  ‘Och, och ik vind jou zielig zwaan. Ik help jou wel.
Natuurlijk’ pik ik het ijs los,’ krast Aaf raaf.

Aaf pikt en pikt in het ijs tot haar snavel pijn doet. 
Zij doet vreselijk haar best. 
Toch blijven de poten van de zwaan vast-zitten in de ijslaag.
De ijslaag wordt almaar dikker. Het vriest hard.
Aaf wil niet langer in het ijs pikken. 
Zij denkt aan haar hongerige maag en vliegt in de wilg.
 
De zwaan verstopt haar kop verdrietig tussen haar rug-
veren. 
Aaf denkt dat de grote vogel ook honger moet hebben. 
Zij wil de zwaan niet alleen laten en niet weg-vliegen. 
Daarom zoekt zij besjes voor de zwaan op de oever. 
Overal ligt sneeuw en wat eronder ligt is bevroren. 
De vogel trippelt naar de struiken.
Er liggen bevroren bessen onder. 
Aaf heeft honger, zou zij de bevroren bessen zelf opeten of 
zal zij die toch met de zwaan delen? 
Aaf heeft een goed hartje, zij vliegt ermee naar de sloot en 
legt de bessen voor de zwaan op het ijs.
Dan vliegt zij weer in de knot-wilg en kijkt hoe de zwaan eet.
Die slokt ze gulzig naar binnen. 
De zwaan lust zelfs nog meer.
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Aaf denkt aan de dieren-winkel en het voer dat daar is. 

Zij denkt ook aan Aartje Langstaartje en zijn knaag-tandjes.
Die kan de zwaan wel redden.
Zij krast: ‘er is hier geen eten, ik zal iets voor jou halen. 
Ik weet iemand die jou kan helpen. Ik ben snel terug.’
  ‘Dank je wel,’ sist de zwaan verlegen.
Aaf krast: ‘houdt moed.
Ik zal Aartje Langstaartje halen anders kom jij nooit los.’
Zij vliegt op.
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HOOFDSTUK 2
AAF HAALT HULP.

Aartje slaapt samen met Lorretje op een rek in de dieren-
winkel. Zij zijn moe van de warmte.

Waf-waf en Parel rusten ook maar de andere dieren in de 
winkel zijn klaar-wakker.
 “Tik, tik, tik, tik!” klinkt het heel hard.
Aartje schrikt van het geluid, hij opent zijn kraal-oogjes.
Hij kijkt naar de etalage. (Zeg ee taa laasje.) 
Het getik komt daar-van-daan.
Er klinkt nog-maals getik. 
Nu ziet hij Aaf raaf buiten voor de ruit heen en weer 
fladderen. 
Zij tikt met haar snavel tegen de winkel-ruit.
Aartje springt van het rek en rent naar het raam.
Hij piept: ‘is er iets Aaf?’
Aaf hoort niet wat de muis zegt daarom tikt zij weer tegen 
het raam.
Nu rent de muis naar de winkel-deur. 
Meneer Siem heeft die gesloten omdat het vriest. 
Het is niet goed als de ijs-koude lucht binnen-stroomt. 
De vogeltjes vatten dan kou, dan worden zij ziek. 
En zieke vogels verkoopt meneer Siem niet.
 
  ‘Mag de deur even open? Ik wil eruit,’ piept de muis. 
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‘Mag Aaf een vetbol?’
Meneer Siem komt met grote stappen naar de deur.
Nu kan de muis naar buiten. 
De vetbol rolt achter hem aan de sneeuw in.
  ‘Brr,’ bibbert de muis: ‘wat is het koud!’
Zijn pootjes zakken alle vier door de sneeuw.
Zijn buik wordt klets-nat en koud.

  ‘Kom met mij mee, jij moet helpen,’ krast Aaf. 
‘Er is een vogel in moei-lijk-heden. 
Ik heb geen tijd om een zakje te zoeken om jou in te ver-
voeren. Klim maar gewoon tussen mijn rug-veren. 
  ‘Moet jij niet eerst eten?’ vraagt Aartje omdat buiten-vogels
honger hebben in de winter.
 ‘Ja heerlijk!’ Aaf pulkt zaad uit de vetbol.
‘Ik neem de bol mee naar de zwaan dan kunnen wij samen 
eten. Ik pak het touwtje tussen mijn snavel.
Klim op mijn rug en val er niet af, ik vlieg heel snel.’ 
Aartje klautert op de rug van Aaf, hij klemt zijn pootjes om 
haar nek-veren.
Aaf krast: ‘tjonge, wat is die vetbol zwaar! 
Ik hoop niet dat ik hem laat vallen.’

De korte vlieg-reis is erg koud en gevaarlijk. 
Door het gewicht van de vetbol fladdert Aaf dan weer laag 
en dan weer hoog. 
De muis juicht blij als hij op alle vier zijn pootjes in het park 
staat. Aaf krast: ‘daar is de sloot. Zie jij die zwaan?
Die arme vogel zit vast in het ijs. 
Zij kan er niet uit. Haar poten zijn vast-gevroren.
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Jij kunt toch goed likken Aartje? Jij hebt toch knaag-
tandjes? Maak jij haar eens gauw los?’

Aartje trippelt over de bevroren sloot naar de zwaan.
  ‘Ik kom je bevrijden zwaantje,’ piept de muis. 
‘Jij kunt zo weer vliegen.’
De zwaan kijkt op-ge-lucht. 
Zij is blij dat er hulp is.

Aartje zet zijn knaag-tandjes in het ijs. 
Hij schrapt, likt, knabbelt en krabbelt in het ijs langs de 
zwanen-poten. Aaf pikt in de vetbol, zij voert de zwaan maar
die laat het weer vallen.

Aartje is uren bezig. 
Hij probeert het ijs los te bijten langs de poten van de mooie
zwaan. Toch zit de zwaan nog steeds muur-vast.
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HOOFDSTUK 3
WAF-WAF KOMT NAAR HET PARK.

Het ijs rond de poten van de zwaan is nog steeds niet 
ontdooid. 
Aartje doet wel zijn best maar het schiet niet op.
Het gaat gewoon veel te lang-zaam, zijn bekje is ijskoud.
Aaf moppert: ‘schiet nou toch op Aartje. 
De dag is al bijna om. Straks moet de zwaan hier nog een 
nacht vast-ge-vroren door-brengen. Ik vind haar zielig! 
Ik weet geen eten voor haar te vinden. 
Zij lust niets. Zij is erg kies-keurig.
Deze vetbol lust zij niet.’

  ‘Ik doe mijn best Aaf. 
Ik kan het ook niet helpen dat het zo langzaam gaat. 
Ik heb maar een klein bekje en ik heb ook kleine tandjes. 
Wij kunnen beter Waf-waf halen die heeft een lange warme 
tong. Die zal de zwaan vlugger uit het ijs kunnen redden.’

Aaf oppert: ‘laten wij dan naar het winkel-centrum terug-
vliegen. Waf-waf kan voordat het donker wordt de zwaan uit
het ijs halen. Vlug klim op mijn rug!’
De zwaan kijkt verdrietig als de raaf weg-vliegt.

De raaf strijkt plots neer voor een brood-korst. 
Zij duikt als een roof-vogel.
De muis tuimelt bijna van haar rug. Het gaat nog net goed.
Aaf neemt de korst tussen haar snavel. 
Zij krast on-ver-staan-baar: ‘ik eet het niet zelf, dat korstje 
bewaar ik voor de zwaan.’
  ‘Ik ga straks niet mee terug op jouw rug hoor,’ moppert 
Aartje boos: ‘ik ga straks op Waf-wafs rug. Dat is veiliger. 
Ik viel bijna!’
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Aaf krast iets terug maar dat is ook niet te verstaan door de 
brood-korst tussen haar snavel.

Eindelijk zijn zij bij de dieren-winkel. 
Aartje klautert door de brieven-bus de winkel in en even 
later laat meneer Siem de raaf binnen. 
Die huppelt meteen de warme winkel in en legt de brood-
korst neer. Zij schudt haar veertjes uit en pikt die schoon.

Lorretje de rood-staart-pape-gaai grijpt de korst en vliegt  
ermee naar zijn kooi.
  ‘Foei Lorretje!’ piept de muis schel. ‘Dat korstje is van Aaf, 
jij hebt genoeg te eten!’
  ‘Lorretje honger!’ snerpt Lorretje.
  ‘Jij weet niet wat honger is,’ piept Aartje: ‘jij wordt verzorgd!
De buiten-vogels hebben honger, die kunnen geen eten 
vinden.‘

Aaf is inslaap gevallen. De warmte over-viel haar.

De muis klautert op de honden-rug, hij piept: ‘niet slapen 
Aaf, we moeten weg! Lorretje heeft jouw brood-korst gepikt. 
Wij hebben een zakje water-planten voor de zwaan.’

Aaf opent meteen haar oogjes. Zij fladdert naar buiten.
De grote zwarte vogel is eerder in het park dan de hond.
Zij sust alvast de zwaan en vertelt dat de hond eraan komt 
met lekkere water-plantjes.

Aartje en Waf-waf zijn snel in het park, zij gaan meteen aan 
het werk. Zij bijten en likken in het ijs. 
Het ijs wordt langzaam een plasje water.
Dat is nog lang niet genoeg. 
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De zwaan is nog steeds niet vrij en het wordt almaar later.
Aartje is boos dat het niet lukt, hij moppert: ‘ik haal de park-
wachter wel. Die moet de zwaan be-vrijden.’

  ‘Waf, ik breng je wel,’ blaft Waf-waf. ‘Waf, ik weet waar de 
blok-hut van de park-wachter staat. 
Waf, klim gauw op mijn rug Aartje!
Waf, ik ga daarna naar mijn warme mand.

De hond wandelt vrolijk door het park. 
Hij snuffelt hier en snuffelt daar.
Heel langzaam nadert hij het park-wachters-huisje dat 
verstopt staat tussen bomen en struiken.
Aartje is on-ge-duldig, hij springt van de honden-rug en 
trippelt langs de muur van het huisje een piep-klein luikje in.
Binnen wordt hij begroet door Bokkie tor en Tak naaktslak. 
Zij knabbelen aan een krop sla boven-op de tafel. 
Winnie de spin hangt in een web voor het raam.

  ‘Waar is de park-wachter?’ vraagt de muis.
  ‘Die komt zo weer terug,’ antwoordt Bokkie tor: ‘kom jij hier
weer wonen? Gezellig!’
   ‘Nee ik kom hier niet wonen. Ik kom voor iets anders.
Er zit een zwaan vast in het ijs. 
De park-wachter moet hem los-maken. 
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Ik wacht op hem maar eerst moet ik naar buiten. 
Ik ben zo weer terug.’
De muis trippelt door het luikje naar buiten en vertelt Waf-
waf dat hij naar huis mag gaan.
De hond is heel blij. Hij rent snel weg. 
Dan kijkt de muis naar de raaf op het dak van de blokhut.
De vogel poetst haar veren glad.
  ‘Jij kunt ook wel gaan als jij dat wilt,’ piept de muis.
  ‘Nee Aartje,’ krast Aaf: ‘ik blijf. 
Ik zal de zwaan eten moeten brengen anders zal zij dood-
gaan. Zij kan zelf geen eten zoeken. 
Begrijp jij dat?’
  ‘Jij bent de liefste vogel die ik ken Aaf.
Vind jij het erg als ik binnen op de park-wachter wacht? 
Daar is het warm. Het is hier zo koud!’
  ‘Ben jij nou een echte veld-muis? 
Ik wacht hier op het dak dan kun jij straks met mij mee-
vliegen.’
De muis trippelt snel de blokhut in.

Aaf ziet een auto naderen.
Het is de auto van de park-wachter. 
  ‘De park-wachter is er!’ krast de raaf zo hard zij kan.

De park-wachter is ver-rast als hij binnen komt en ziet dat 
de muis naast het kropje sla op de tafel zit.
  ‘Kom jij hier weer wonen kleine muis?’
Aartje piept: ‘nee, ik kom voor iets anders. 
Er zit een zwaan vast in het ijs. 
Zij kan niet uit de sloot.
Die is dicht-ge-vroren. 
Haar poten zijn vast-ge-vroren.’
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HOOFDSTUK 4
DE PARK-WACHTER.

De park-wachter vraagt: ‘weet jij die sloot terug te vinden?
Dan loop ik met je mee.’
  ‘Ik weet de weg niet in het park. 
Mijn vriendin Aaf raaf zit op het dak, zij weet de zwaan te 
vinden.’
  ‘Ik vind jullie wel. Het park is zo groot niet. 
Gaan jullie vast. 
Ik moet eerst wat spullen in de aan-hang-wagen laden want 
de zwaan moet straks naar de dieren-arts.’ 

Aartje trippelt naar buiten. 
Hij klautert tussen de vleugels van de grote zwarte raaf. 
Binnen een omme-zien zijn zij bij de zwaan.   
De muis piept: ‘de park-wachter komt jou redden en jij moet 
straks naar de dokter.’ 
  ‘Ik wil niet,’ stribbelt de zwaan tegen. ‘Ik ben bang voor 
mensen.’
 ‘Jij hoeft niet bang te zijn zwaantje,’ sust Aartje. 
De park-wachter is erg aardig en de dieren-arts ken ik ook.’
De zwaan kijkt ver-drietig. 
Het liefst wil zij weg-vliegen maar dat is nu on-mogelijk. 
Zij moet wel wachten op het mens dat haar komt be-vrijden.

Dan klinkt er gekraak nabij. 
De zwaan kijkt verschrikt om naar een hel groene auto die 
lang-zaam naderbij komt. 
De wielen knarsen door het be-sneeuw-de gras-veld.  
Het lijkt een monster.
Het monster stopt gelukkig eind van de oever.
Nu is de zwaan niet bang meer maar wel erg zenuw-achtig. 
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De park-wachter stapt uit zijn auto en zwaait het portier met 
een klap dicht.
Dat is een naar geluid voor de zwaan, zij wordt weer bang. 
Zij ziet dat hij een groot ding uitlaadt.  
Wat is dat voor een eng ding? 
De park-wachter neemt het ding mee naar de sloot en zet 
het naast haar op het ijs. 
Dan pakt hij zijn bijl en komt op haar af. 

Daarom klap-wiekt zij angstig met haar vleugels en sist zij 
erg boos. Zo hoopt zij dat die enge man zal weggaan.
Maar de park-wachter is niet bang voor zwanen en terwijl hij
het ijs rond haar poten weg hakt bijt de zwaan in zijn hoed. 
Zij is zo kwaad dat zij niet beseft dat zij allang vrij is.
De park-wachter legt zijn bijl op de kooi en tilt daarna de 
zwaan uit het wak. 
Nu moet de zwaan eerst naar de dieren-arts voor zij weer 
de vrij-heid krijgt.
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Na een paar weken is Aartje weer in het park. 
Omdat de sloten soms dicht-gevroren zijn zoekt hij met Aaf 
naar zwanen en eenden die erin vast-zitten. 
Gelukkig vinden zij die niet. 
Zij vinden wel de zwaan die er in vast zat. 
Die vindt het vreemd dat de muis met de raaf mee-vliegt.
  ‘Klim ook eens op mijn rug,’ vraagt zij. ‘Mis-schien is dat 
anders. Bij mij heb jij meer plaats. 
Ik vlieg mis-schien wel hoger.’ 

Aartje wil dat wel proberen. 
Hij klautert op haar rug en verstopt zich tussen haar warme 
dons-veren. Dan vliegt zij op. Hoger en hoger. 
Haar vleugels maken een zingend geluid.
  ‘Volgend jaar,’ zegt de zwaan: ‘ga ik naar een warm land. 
Dan blijf ik niet hier. Dan ga ik met heel mijn familie mee.
Is dat niet leuk?’
  ‘Ik blijf hier in de buurt,’ piept Aartje. Mis-schien is er dan 
een andere vogel in moei-lijk-heden.’
  ‘Lief van jou Aartje, ik ben zo dank-baar dat jij mij gered 
hebt. Ik zal altijd aan jou denken.’

EINDE.
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Er zijn 29 delen van Aartje Langstaartje:

11     1 Aartje Langstaartje en de roze kauwgombal.
   2 Aartje Langstaartje en het cadeau voor de kerstman.
   3 Aartje Langstaartje en het rad van avontuur.
   4 Aartje Langstaartje en de stoute paashaan.
   5 Aartje Langstaartje en ruimtemuis.
   6 Aartje Langstaartje wil naar zee.
   7 Aartje Langstaartje en de hongerige miereneter.
   8 Aartje Langstaartje en het torentje van pizza.
   9 Aartje Langstaartje. Waar is tak naaktslak?
 10 Aartje Langstaartje valt van het dak. (Sinterklaas)
 11 Aartje Langstaartje viert Kerstfeest.
 12 Aartje Langstaartje. Een rondje tornado.
 13 Aartje Langstaartje en de gemene kaketoe.
 14 Aartje Langstaartje gaat alleen op vakantie.
 15 Aartje Langstaartje. Afscheid van Euras.
 16 Aartje Langstaartje wil kerstfeest vieren.
 17 Aartje Langstaartje loopt weg.
 18 Aartje Langstaartje en het gat in het plafond.
 19 Aartje Langstaartje. Lorretje vliegt weg.
 20 Aartje Langstaartje en de katten van Kreta.
 21 Aartje Langstaartje wil naar huis.
 22 Aartje Langstaartje. Naar Waf-waf, Parel en Lorretje.
 23 Aartje Langstaartje en het papieren bootje.
 24 Vrolijk Kerstfeest Aartje Langstaartje.
 25 Aartje Langstaartje en de slagroomtaart.
 26 Aartje Langstaartje en het Halloweenfeest.
 27 Aartje Langstaartje en Winnie spinnie.
 28 Aartje Langstaartje gaat logeren.
 29 Aartje Langstaartje redt een zwaan.
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