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HOOFDSTUK 1
AAF ZOEKT HULP.

Aaf raaf vliegt naar de dierenwinkel. 
Zij ziet Parel de kat languit op de mat voor de deur liggen.
 ‘Is Aartje binnen?’ vraagt zij. ‘Hij moet meekomen, er is 
iemand in nood.’
 ‘Wie is er dan in nood?’ miauwt Parel de kat.
 ‘Krok, krok,’ krast Aaf raaf: ‘mevrouw meerkoet,’ 
 ‘Miauw,’ miauwt Parel: ‘hij is niet thuis Aaf, hij is ergens 
buiten met Waf- waf. Ik weet niet waar hij is, het spijt mij.’
 ‘Dan kijk ik wel buiten,’ krast Aaf. ‘Er is haast bij. 
Sorry dat ik niet langer blijf. 
Een ander keertje blijf ik iets langer. Dag Parel.’ 
Aaf vliegt weg. 

Zij vliegt boven daken en boomtoppen totdat zij neerstrijkt 
op een veldje waar Trees koolmees op de grond naar 
insecten zoekt.

‘Trees, wat fijn dat ik je zie. 
Weet jij soms waar Aartje is?’
Ja,’ kwettert Trees: ‘die was hier 
net met die nieuwe hond. 
Ik ken zijn naam niet, hij is bruin 
met zwart maar hij lijkt niet op die 
oude hond.  

Hoe heette die ook alweer? O ja, Euras. 
Zij zullen nu wel thuis zijn.’
 ‘O nee hè,’ jammert Aaf. ‘Krok, krok, nu moet ik weer terug! 
Dan ga ik maar weer. Doe de groeten aan Kees, dag 
Trees!’
 ‘Dag Aaf!’
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Aaf vliegt het hele stuk terug naar het winkelcentrum. 
Zij vliegt er hoog boven zodat zij iedereen kan zien die daar 
beneden is. 
 ‘Hé, daar zijn zij!’ krast zij verrast.
Zij strijkt neer voor de pootjes van Waf- waf. 
Die schrikt zich een hoedje, hij deinst naar achter. 
Hij blaft gemeen tegen Aaf.

Aartje valt met een smak op de grond.
 ‘Au Aaf, je laat ons schrikken. Is er iets aan de hand?’
 ‘Ja, kun jij meteen meekomen?’ krast Aaf. 
‘Mevrouw meerkoet heeft honger, zij wil haar nest niet af.
Aartje zegt: ‘mevrouw meerkoet heeft toch een man? 
Die kan haar toch eten brengen?’
 ‘Je moet weten,’ krast Aaf: ‘dat zij geen man meer heeft, 
die is dood. Hij dreef op een kwade dag in de vaart. 
Ik denk dat hij ruzie heeft gemaakt met een ander mannetje.
Ik heb haar al proberen te voeren maar ik word bang voor 
haar. Zij trappelt mij met haar grote poten het water in.  
Ik zou kunnen verdrinken.’ 
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 ‘Ik kan toch ook verdrinken?
 Waarom vraag jij het niet aan de eenden?’ 
 ‘Die zijn ook bang voor haar. Weet je dat er al een eitje is 
uitgekomen,’ krast Aaf: ‘haar andere eitjes zijn nog niet uit, 
krok, krok, zij wil niet van haar nest afkomen om een hapje 
te eten. Ik weet niet hoe ik haar kan helpen. 
Haar kindjes moeten toch ook eten?’   
 ‘Ik moet even nadenken Aaf, wat eten meerkoeten 
eigenlijk?’
 ‘Zij lusten sappig groen, zij zal ook wel insecten lusten.’ 
 ‘Oké,’ zegt Aartje. ‘Ik ga met je mee om te zien waar haar 
nest is. Dan kan ik beslissen of ik help.’
Aaf krast: ‘ik wil jou niet op mijn rug, vraag Waf-waf of hij jou 
wegbrengt. Ik vlieg wel mee.’ 

Waf- waf heeft geen zin meer om te wandelen. 
Hij sjokt langzaam naar de dierenwinkel. 
Hij slobbert zijn waterbak leeg en laat zich in zijn mand 
ploffen. Hij sluit zijn ogen.
Iets later trippelen Aartje en Aaf raaf de winkel binnen.
 ‘Ben je zo moe?’ krast Aaf. ‘Kun jij niet heel even Aartje 
naar de vaart brengen?’ 
 ‘Ik ben te moe, ik wil even uitrusten. Over een kwartiertje 
breng ik hem wel,’ blaft Waf- waf. 
 ‘Krok, krok, jij hebt een heerlijke zachte mand en jij hebt 
hier eten genoeg,’ moppert Aaf raaf. 
‘Die arme mevrouw meerkoet lijdt honger en haar nest is te 
klein. Kom Waf- waf, breng die muis even naar de vaart. 
Het is maar een klein stukje lopen.’ 
De hond stapt geeuwend uit zijn mand. 
 ‘Goed dan moet het maar. Kom Aartje klim op mijn rug dan 
gaan we.’
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HOOFDSTUK 2
MEVROUW MEERKOET HOUDT NIET VAN MUIZEN.

Na tien minuten zijn zij bij de vaart.
Midden in de vaart is het nestje van mevrouw Meerkoet.

Zij buigt iets voorover om 
een rietstengel uit het 
water omhoog te 
trekken.
‘O, o,’ klaagt zij: ‘ik heb 
zo’n honger, ik durf niet 
van mijn nestje af. 
Dit kleine nestje had 
groter kunnen zijn als 
mijn man er nog was. 

Ik sta er helemaal alleen voor.
Ik moet aldoor opletten dat er geen grote beesten in de 
buurt zijn die mijn eitjes of mijn kuikentje willen stelen. 
Nee, ik kan niet weg, ik moet hier blijven. 
Ik vind heus wel iets dat naast mijn nest groeit.’

Aaf krast: ‘ik heb een verrassing voor u mevrouw meerkoet, 
ik heb Aartje meegenomen, hij zorgt dat u iets te eten krijgt.’ 

 ‘Wat? Een muis? Nee toch! Dat wil ik niet!’ 

Aartje roept geërgerd: ‘ik zou ook niet weten hoe ik met een 
heleboel voer naar uw nest moet komen. Ik kan er niet mee 
zwemmen. Kom Waf- waf, breng mij maar weer thuis, 
mevrouw meerkoet wil geen hulp.’
 ‘Ik wil heus wel hulp maar ik wil jouw hulp niet! 
Ik heb het niet zo op jullie muizen.
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Ik vind jullie vieze nare beesten! 
Iemand anders moet mij eten brengen. 
Misschien zijn er andere meerkoeten in de buurt. 
Kunnen jullie het aan hen vragen? 
Dan krijg ik mals eten uit het water.’ 
 ‘Ik heb er helemaal geen zin meer in,’ moppert Aartje. 
 ‘Kom Waf, we gaan thuis uitrusten.’

Als Aartje is uitgerust denkt hij telkens aan mevrouw 
Meerkoet. Hij vindt haar toch wel zielig.
Hij klimt op de toonbank en vraagt: ‘meneer Siem, hoe zou 
ik een hongerige meerkoet kunnen voeren?’
 ‘Een meerkoet? Dat kun jij niet. Meerkoeten duiken in het 
water. Zij eten het groen dat daarin groeit. Ik heb hier wel 
eten maar dat lust zij denk ik niet. Hoe wil jij het dan 
brengen? Jij kunt niet vliegen en hun nesten liggen midden 
in het water.’
 ‘Had ik maar een bootje. Hebt u geen plastic speelgoed 
bootje?’
 ‘Nee Aartje dat heb ik niet, ik ben geen kind meer. 
Misschien in de winkel hiernaast, daar is vaak een kindje.’ 

Aartje trippelt de dierenwinkel uit en trippelt naar de winkel 
ernaast. Het is een kledingwinkel en midden in de winkel 
staat de verkoper. Hij kijkt naar de muis en vraagt: ‘ben jij 
die pratende muis?’
 ‘Ja meneer, ik zoek uw kindje, ik wil hem wat vragen.’ 
 ‘Mijn kindje is geen hem, het is een haar. Het is een meisje. 
Zij is erg klein, zij praat nog niet. Wat zou jij dan willen 
vragen?’
 ‘Ik heb een plastic bootje nodig.’
‘Och muis, ik kan jou niet helpen. Zij heeft alleen een 
rubberbootje dat piept als je erin knijpt.’
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‘Jammer,’ zegt Aartje. Hij rent naar de dierenwinkel terug.

Er staat een jongen in de dierenwinkel. 
Hij heeft net vissenvoer gekocht. 
Aartje vraagt: ‘heb jij misschien een plastic bootje te leen?’ 
 ‘Nee, maar ik kan wel een papieren bootje vouwen.’
Hij scheurt het papieren zakje dat hij net heeft gekregen 
open. 
Hij vouwt een papieren bootje en laat het aan Aartje zien.

‘Klaar! Jij mag het 
hebben maar pas op, 
ik weet niet of het blijft 
drijven.’
Aartje is heel blij, nu kan 
hij de meerkoet eten 
brengen.

De jongen vraagt: ‘is dit 
bootje niet te groot? Je 
kunt het toch niet 
dragen? 

Waar wil je in varen? In een teiltje?’
Aartje zegt: ‘er moet eten in en ik moet er ook in.
Ik ga in de vaart varen.’
 ‘Maar…, dat is veel te gevaarlijk, stel dat deze boot zinkt.’ 
 ‘Ik kan een beetje zwemmen,’ piept Aartje trots.
De jongen waarschuwt: ‘in de vaart zwemmen grote vissen 
en er zijn grote reigers die kleine muizen lusten.’
 ‘Waf-waf gaat mee om mij te beschermen,’ pruttelt Aartje.
 ‘Jij moet het zelf maar weten. Je bent een domme muis.’ 

De jongen knikt gedag en wandelt de winkel uit.
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HOOFDSTUK 3
LORRETJE VULT DE AFWASTEIL.

 ‘Zou deze boot kunnen varen?’ vraagt de muis voor alle 
zekerheid aan meneer Siem.
 ‘Ik zou het niet weten, dan zul jij het moeten testen. 
Ik heb nu geen tijd muis er komen klanten binnen.

Aartje trippelt naar de papegaaienkooi.
 ‘Lorretje, kun jij de kraan opendraaien? 
Het teiltje moet vol water. Kun jij dit bootje erin zetten?’
 ‘Lorretje lief!’ schreeuwt Lorretje. ‘Lorretje ja zegt!’ 
Lorretje rukt aan zijn kooideurtje en als die opent wipt hij zijn 
kooi uit. 
 ‘Lorretje vliegen!’ krijst hij en vliegt het keukentje in.

De afwasteil staat op het aanrecht. 

Nu moet die onder de kraan. 
De kat duwt de afwasteil naar de gootsteen.
 ‘Er kan water in Lorretje,’ miauwt Parel.
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Lorretje draait met zijn snavel en zijn poot aan de kraan. 
Er komt een straal water uit. 
De kraan gaat niet verder open.

De dieren wachten totdat het teiltje vol is.
Dan laat Lorretje het bootje in het teiltje vallen.
 ‘Hoera het blijft drijven! Het drijft Waf-waf, je zou het 
moeten zien!’ piept Aartje blij. 
Nu mag Lorretje het nat geworden bootje uit het teiltje 
vissen en het naar de hondenmand brengen.
Aartje zegt tegen de hond: ‘ik ga eten vragen en daarna 
brengen wij het bootje weg Waf- waf.’ 
Waf- waf geeuwt, hij is niet blij.

Als alles klaar is brengt de hond Aartje met tegenzin naar 
de vaart. 
Daar zet hij het bootje voorzichtig in het water. 
Aartje stapt erin maar het bootje drijft niet weg. 
Het ligt stil tussen het waterriet.
 ‘Mijn boot drijft niet,’ klaagt Aartje. 
‘Waf-waf kun jij mij helpen?’
De hond springt in de vaart, het water spat op. 
Met zijn neus en met zijn poot duwt hij het bootje door het 
water.
De boot loopt vol water en klapt dubbel. 
Het slaat om omdat het nat is en oplost als wc papier.
Aartje zinkt naar de bodem van de vaart.
In zijn oren klinkt een klotsend geluid. 
Het muisje trappelt met zijn pootjes om boven te komen.

Waf-waf duikt, hij redt de muis en brengt hem gauw thuis.
Ze rillen na in de hondenmand.
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 ‘Toch’ wil ik het nog een keertje proberen,’ zegt de muis.
Waf-waf blaft boos: ‘dat wil ik niet. Straks verdrink je.’
Aartje is eigenwijs. Hij laat meneer Siem een nieuw bootje 
vouwen. Dat bootje moet ook in de teil.
Weer draait Lorretje de kraan open en neemt daarna 
meteen een fris bad in de teil. 
 ‘Ga ook met ons mee Lorretje,’ zegt Aartje als hij ziet dat dit 
bootje ook drijft.
 ‘Jij mag dit keer het bootje in de vaart zetten.’
 ‘Lorretje niet, baasje boos!’ krijst de vogel. 
 ‘Ik mag ook niet alleen naar buiten maar ik doe het toch,’ 
blaft Waf-waf. 

Lorretje vliegt naar de winkeldeur maar die is dicht. 
Dan vliegt hij naar zijn kooi terug.
Parel miauwt: ‘miauw, ga nu niet slapen Lorretje, jij moet 
Aartje helpen. Buiten is een zielige meerkoet, jij moet eten 
brengen.’
 ‘Lorretje niet zwem, zwem!’
 ‘Jij hoeft niet te zwemmen, jouw snavel kan best een zakje 
voer dragen.’
 ‘Lorretje niet zwem, zwem? Lorretje wil ook! Lorretje zakje 
dragen. Lorretje deurtje opendoen.’ 
De papegaai vliegt weer naar de winkeldeur maar die is nog 
altijd dicht. 

Dan komt er een klant binnen die om kattenvoer vraagt. 
Als Lorretje merkt dat de deur open is, vliegt hij meteen 
naar buiten.
Hij vliegt naar het dak aan de overkant. 

 ‘Kunt u even wachten?’ zegt meneer Siem tegen zijn klant. 
‘Mijn papegaai vloog weg.’ 
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Hij ziet Lorretje op de dakgoot zitten en pakt zijn kooi.
 ‘Lorretje! Kom in je kooitje!’ 
Meneer Siem zet de kooi buiten, hij hoopt dat de vogel erin 
vliegt. 
Daarna zet hij de kleine muis op de toonbank. 
 ‘Zeg muis, waarom is Lorretje naar buiten is gevlogen?’

De klant is verbaasd. 
Waarom praat de winkelier met een muis? Is hij soms gek?
Dan hoort hij het muisje praten.
 ‘Het is Parels schuld. Hij vindt dat Lorretje mee moet.’ 
 ‘Nee,’ schrikt de klant: ‘die muis kan praten! 

Is dat een echte muis? Nee toch?
Ach het is een nepmuis. Ha, ha, en ik 
trap erin. Wat een grap!’
‘Niks grap,’ piept Aartje. Ik ben een 
echte muis maar wel een bijzondere. 
Ik ken jullie taal maar ik spreek ook 
muizentaal. Wist u dat alle dieren elkaar 
verstaan?’
De klant is nu nog verbaasder. 
Hij neemt zich voor om elke week naar 
de muis te komen kijken.  

Aartje piept:
‘Meneer Siem, mag ik eten voor die 
meerkoet?’
‘Ik moet eerst deze klant helpen.

Jij bent zo aan de beurt, even geduld Aartje.’

Als de klant weg is pakt meneer Siem een zakje en vult die 
met waterplantjes en paar wormen. 
 ‘Die waterkip kan beter uit het water eten,’ zucht hij.
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HOOFDSTUK 4
MEVROUW MEERKOET IS BOOS.

De dieren gaan op weg.
Waf -waf draagt de muis en het zakje voer. 
Lorretje draagt het papieren bootje. 
Na tien minuutjes zijn zij bij de vaart. 

Als mevrouw meerkoet hen op de oever ziet, schreeuwt zij: 
‘zijn jullie daar weer. Wegwezen!’
Aartje gaat niet weg, hij laat Lorretje het bootje in het water 
zetten. 
Dan doet Waf-waf het voer erin. 
Het kan niet allemaal tegelijk, de boot is bijna vol. 

 ‘Nu jij Aartje,’ 
blaft hij. 
Aartje klautert 
in het bootje en 
Waf- waf duwt 
hem voorzichtig 
van de kant. 
Het bootje 
kabbelt in de 
richting van het 
nest.
 ‘Ga weg, ga 
weg!’ schreeuwt 
mevrouw 
meerkoet.
 ‘Ik kom alleen 
maar eten 

brengen,’ piept Aartje. ‘Ik bijt u niet. Ik steel ook geen 
eieren.’
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De boot deint hevig op en neer en wordt almaar natter. 
Als de muis bijna bij het nest is, slaat het bootje om. 
Mevrouw meerkoet is zo boos dat zij Aartje onder water wil 
drukken. Zij gaat alvast staan.

De muis is net op tijd bij het nest want zijn boot is in de 
diepte verdwenen.
 ‘Hier hebt u een lekker waterplantje,’ piept hij lief en legt dat 
op het nest. 
Mevrouw meerkoet springt pardoes bovenop de muis en 
drukt hem kopje onder in het water.
 ‘Ik heb je toch gewaarschuwd,’ schreeuwt zij kwaad. 
Zij trappelt hem met haar enorme poten en haar scherpe 
nagels. 

Lorretje schrikt van de  boze watervogel. 
Hij vliegt pijlsnel naar mevrouw meerkoet en bijt in haar kop. 
 ‘Lorretje zegt, laat Aartje los!’ krijst hij. 
De meerkoet fladdert naar de papegaai om hem onder 
water te drukken. Zij is nu boos op de papegaai.
Lorretje bijt, bijt en bijt, hij bijt overal waar hij bijten kan. 
Hij is bang dat hij in het water zal vallen. 
Dan springt ook de hond  in de vaart. 
 ‘Woef, waf, blaf!’ blaft hij.
Hij duikt onder water. ‘Waar ben je muis? Blub, blub, blub!’  

De muis drijft boven water, hij doet zijn best om op de oever 
te klimmen. 
 ‘Ik ben hier,’ schreeuwt hij: ‘ik zit tussen de rietstengels. 
‘Redt Lorretje!’
Waf-waf zwemt blaffend naar het midden van de vaart.
Mevrouw meerkoet wordt nu ook boos op de hond. 
Ze schreeuwt: ‘ga bij mijn nest vandaan!’
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Zij trapt Lorretje in het water en bijt hem gemeen.  
Zij heeft het razend druk want de hond moet ook nog 
verjaagd worden.

Lorretje verdwijnt onder water. 
Hij kan niet zwemmen, hij proest het uit, hij verslikt zich in 
het water.
Mevrouw meerkoet wil niet dat de papegaai boven water 
komt en duwt hem telkens kopje onder.
 
De hond is bij de vechtende vogels. 
Hij grijpt Lorretjes vleugel en houdt die stevig tussen zijn 
tanden vast. 
Dat doet pijn daarom krijst Lorretje en fladdert hij door het 
water. 
Maar Waf- waf laat hem niet los. 
Lorretje moet gered worden, anders verdrinkt hij.
Hij zwemt met de natte vogel naar de kant. 

Mevrouw meerkoet is vreselijk boos op de hond. 
Zij fladdert hem achterna en krabbelt en bijt in zijn kop en in 
zijn oor.  
 ‘Woef, waf! Niet doen, laat mij met rust!’ blaft de hond. 
 ‘Niks daarvan! Jij komt,’ schreeuwt mevrouw meerkoet: 
‘niet meer in de buurt van mijn nest! Jij zult het weten, 
ik maak appelmoes van jou! Jij komt de vaart niet meer uit!’ 

Waf- waf is op de oever. 
Hij schudt zich uit en blaft naar de meerkoet.
De hond blaft gemeen, hij laat zijn tanden zien.
Mevrouw meerkoet wordt erg bang, zij fladdert naar haar 
nest terug. 
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HOOFDSTUK 5
MEVROUW MEERKOET  KRIJGT TOCH ETEN.

Waf- waf gaat languit op het gras liggen. 
 ‘Klimmen jullie op mijn rug dan gaan we snel naar huis.’
Lorretje is blij dat hij ook op de hondenrug mag zitten want 
hij is kleddernat. 

Als Waf- waf in de dierenwinkel is, gaat hij weer liggen. 
De diertjes stappen van zijn rug.
 ‘Waarom zijn jullie nat?’ klinkt het vanachter de toonbank.
Aartje kreunt: ‘we zijn bijna verdronken en we hebben pijn 
dat komt door die meerkoet! 
Die snertvogel wilde geen voer, alles ligt op de bodem van 
de vaart. 
En zo’n papieren bootje vind ik ook helemaal niets. 
Het zinkt snel. 
 Trouwens, ik wil die valse vogel nooit meer zien! 
Dan heeft die maar honger, die gemene snertvogel.
Waf- waf heeft mij en Lorretje gered.’

 ‘Foei Lorretje,’ zegt meneer Siem: ‘jij had al helemaal niet 
naar buiten gemogen. Jij was dus bijna verdronken.
En jij Aartje bent ook dom om in een papieren bootje te 
gaan varen.’
 ‘Maar, u hebt het gevouwen!’ piept de muis.
 ‘Ik dacht dat jij het voer erin zou leggen. 
Hoe dan ook, jullie gaan niet meer naar de vaart, het is daar 
veel te gevaarlijk. 
Kijk diertjes het zit zo, een moedervogel beschermd haar 
eitjes en kindjes. 
Iedereen die in de buurt van haar nest komt wordt 
weggejaagd. 
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Als je dan toch bij het nest komt word je kopje onder 
gedrukt door haar grote poten. 
Dat doet iedere meerkoet. 
Had dat voer naar haar toe laten drijven dan was zij niet zo 
boos geworden.’ 
 ‘Dan eet zij maar nooit meer!’ piept de muis boos.
 ‘Zal ik jullie even drogen en verzorgen? 
En hebben jullie daarna trek in een lekker snoepje?’

Meneer Siem droogt de diertjes en behandeld hun wondjes, 
daarna krijgen zij lekkers.

Nog geen uur later tikt Aaf tegen de winkelruit. 
Meneer Siem laat haar binnen, hij is erg nieuwsgierig wat 
de vogel te vertellen heeft. 
Al kan hij haar niet verstaan wil hij toch weten waarom ze is 
gekomen. 
Daarom vraagt hij aan Aartje om het gekras van Aaf raaf te 
vertalen.

 ‘Mevrouw meerkoet heeft nog steeds geen eten,’ krast Aaf.
 ‘Zij sprong van haar nest om ons te bijten en te verdrinken. 
Zij kan dus best zelf eten zoeken,’ vind Aartje.
 ‘Dus je helpt niet meer?’ krast Aaf.
 ‘Nee, kijk eens goed naar ons? Zie jij onze wondjes? 
Zij heeft ons alle drie hard gebeten en gekrabbeld. 
Wij gaan niet meer naar de vaart,’ reageert de muis.
 ‘Tja, dat vind ik heel spijtig. Ik vind haar zielig. 
Krok, krok, dan ga ik maar weer, dag Aartje, dag allemaal 
tot ziens!’ Aaf fladdert de winkel uit.

Als de muis alles heeft vertaalt zegt meneer Siem: ‘ik ga wel 
zelf naar de vaart met een netje. 

17



Jij gaat mee, ik weet niet welke vogel eten moet. 
Jij mag in mijn jaszak, daar zit jij veilig. 
Parel, Waf- waf en Lorretje blijven thuis, wij gaan saampjes. 
Ik sluit de winkel en hang een briefje op de deur dat de 
winkel om twee uur weer open gaat.’

Meneer Siem pakt een hengel met een netje eraan en stopt 
Aartje in zijn zak.
Hij hangt het briefje op en wandelt met de muis naar de 
vaart.  

 ‘Daar is zij!’ roept Aartje.
 ‘Zie jij al dat groen op het water drijven?’ zegt meneer 
Siem. ‘Dat is kroos. 
Watervogels eten die waterplantjes. Ik zal wat naar haar toe 
laten drijven.’ 
Hij roert in het water en algauw drijft er kroos naar het nest. 
Mevrouw meerkoet eet en eet en eet. 
Ik zal wat rietstengels plukken en die ook naar haar toe 
gooien. 
Kijk muis, er liggen ook takjes. 
Als we die naar het nest kunnen laten drijven kan zij haar 
nest groter maken.
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Terwijl meneer Siem druk bezig is, strijkt Aaf naast hem 
neer. 
 ‘Wat aardig van u, meneer van de dierenwinkel!’
 ‘Hi, hi,’ lacht Aartje.
 ‘O ben jij daar ook, zit jij daar lekker in die zak?’ krast Aaf.
 ‘Ik lach omdat Meneer Siem jou niet verstaat.’
 ‘Ach wat geeft het dat ben ik gewend,’ krast Aaf. ‘Het is 
best jammer. Was ik maar zoals jij, wondermuis!’ 
 ‘Hi, hi,’ lacht Aartje weer.

 ‘Kijk eens naar het nest Aartje,’ zegt meneer Siem: ‘er zijn 
twee kuikentjes en er ligt nog één ei.  
Vanavond en morgen gaan we haar weer voeren. 
Als het ei uit is gaat zij heus wel het water in.
Ik gooi nog even wat waterplanten naar het nest en dan 
gaan we naar de winkel terug. Is dat Aaf raaf?’
Meneer Siem ziet nu pas de zwarte vogel.
 ‘Als zij meevliegt krijgt zij wormpjes, dan hoeft zij niet zelf te 
zoeken. Zeg haar dat ik elke dag ga kijken hoe het met 
mevrouw meerkoet gaat.’

Aartje geeft door wat meneer Siem gezegd heeft. 
Dan gaan zij naar het winkelcentrum terug. 
Als meneer Siem de volgende dag bij de vaart aankomt is 
het derde eitje ook uit. 
Mevrouw meerkoet voert zelf haar kleintjes.  
Zij haalt zelf het eten voor haar kinderen uit het water. 

EINDE.

(Zie ook de volgende pagina)
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Aartjes avonturen beginnen in het eerste boek, in de drogisterij van Vaatje Kruiden klimt 
hij uit een doos
Elk verhaal is een verhaal op zich maar sluiten toch enigszins aan.
 
Deel   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.
          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.
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