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Streepje tussen een woord? Lees het als één woord. 
Er zijn 26 delen van Aartje Langstaartje! 
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HOOFDSTUK 1 
WINNIE EN DE ZWARTE VOGEL. 

 
In het park staat een houten huis.  
Daar woont de park-wachter. 
Er hangt een piep-klein huisje tegen zijn buiten-muur. 
Dat hangt er al een hele poos.  
Winnie de spin heeft dat huisje van de kerstman gekregen.  
Het lijkt op een vogelhuisje.  
Het is kleiner dan een schoenen-doos.  
 
Plots strijkt een zwarte vogel neer. 

Hij zit op een tak vlakbij 
Winnies huisje. 
Hij zingt zijn hoogste 
lied. 
 
Plots ontdekt de vogel 
een dikke sappige spin. 
Die spin hangt midden 
in een web.  
 
De vogel heeft trek, zijn 
buikje is nog leeg. 
Hij vliegt erheen en 
klauwt zich vast tegen 
Winnie’s houten huisje.  
 
 

Winnie schrikt, hij laat zich snel aan zijn spinnen-draad op 
de grond vallen. 
Tussen de kiezel-steentjes valt hij minder op.  
De vogel is dichtbij.  
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Winnie is erg bang, hij maakt zich heel klein. 
De vogel springt op de kiezel-steentjes. Hij zoekt en zoekt. 
Hij scharrelt tussen de steentjes.  
Hij pikt die met zijn gele snavel opzij. 
 
Winnie rent zo hard hij kan naar de muur van het huis.  
Dat is moeilijk want de kiezel-steentjes zijn erg groot voor 
de kleine spin. Het lijken bergen. 
 
In de muur is een gat.  
Het is een klein gaatje waar een muis doorheen past. 
Er hangt een klepje voor.  
Winnie duwt en duwt, de klep blijft dicht. 
  ‘Ik ben niet sterk,’ jammert hij.   
‘Ik moet mij snel verstoppen. Ik wil niet opgegeten worden.’ 
 
Hij rent langs de muur omhoog.  
Onder het dak zit nog een gaatje.  
Dat gaatje is te klein voor muizen.  
Daar passen alleen insecten in. 
Als hij boven is roept hij: ‘Bokkie tor! Tak naaktslak!  
Pas op, er is een vogel!’ 
 
Bokkie tor die samen met Tak naaktslak in de plantenbak 
wonen, verstoppen zich snel onder wat blaadjes. 

 
De vogel heeft het ook gehoord.   
Hij springt op de plantenbak.  
 
Zijn daar lekkere beestjes in? 

Plots schrikt de vogel van een blaffende hond.  
Hij vliegt naar een tak bovenin een boom. 
Nu hij boven in de boom zit, ontdekt hij Winnie in het gaatje. 
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De zwarte vogel vliegt erheen.  
Hij vliegt tegen de muur en klauwt zich vast met zijn 
scherpe nagels. 
Hij wil de spin uit het gaatje peuteren. 
 
Winnie springt angstig omlaag. 
Hij komt tussen de kiezel-steentjes terecht.  
De vogel vliegt hem snel na. 
 
‘Sneb, sneb’ klappert zijn snavel. 
Winnie springt opnieuw.  
Nu springt hij omhoog.  
Ditmaal belandt hij op de vogelkop. 
 
De vogel begrijpt er niets van.  
Waar is die spin?  
Daarnet was hij nog hier! 

Hij zoekt een poosje.  
Dan fladdert hij naar een 
grasveld. 
In het grasveld  lopen 
meeuwen.  
Is daar iets te eten? 
 
De meeuwen schrikken, 
zij fladderen omhoog.  
 
De zwarte vogel schrikt 
ook, hij vliegt snel het park 
uit. 
Hij weet niet dat Winnie 
tussen zijn veertjes zit. 
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HOOFDSTUK 2 
WAAR WOONT AARTJE? 

 
De vogel vliegt naar het winkel-centrum omdat daar vaak 
iets te eten ligt. 
Dat ligt zomaar op de grond.  
Mensen gooien dat neer voor de vogels. 

 
De vogel heeft geluk. 
Niet ver van het 
winkel-centrum vind hij 
brood. 
 
Winnie wacht totdat de 
vogel erin gaat pikken. 
Dan kan hij weg-
rennen. 
 
De vogel hapt in het 
brood.  
 

Hij vindt brood lekkerder dan insecten. 
Nu kan Winnie snel weg.  
Hij springt langs de vogel aan zijn draadje omlaag en rent 
naar de stoep-rand.  
Nu hij bijna in het winkel-centrum is, wil hij even naar Aartje 
Langstaartje. Zijn vroegere vriendje. 
 
Winnie moet naar de overkant.  
Aan de overkant is het winkel-centrum. 
Het is vandaag erg druk.  
Veel auto’s rijden voorbij. 
De spin durft niet over te steken. 
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De wielen van de auto’s zouden hem kunnen pletten. 
Hij bedenkt hoe hij aan de overkant kan komen. 
Winnie kijkt links en rechts.  
Hij denkt: ‘straks komt misschien een hond voorbij.  
Dan klauter ik op zijn rug. Dan kan ik naar de overkant.’  
 
De spin wacht. Hij wacht wel een uur.  
Er komt geen mens voorbij en ook geen hond.  
Alle mensen lopen aan de overkant. 
  ‘Ik ga proberen over te steken,’ denkt Winnie.  
Hij trippelt over het wegdek.  
Er zoeft een auto voorbij en daar achter een scooter. 
(zeg skoeter) 
Winnie is erg klein daarom lijkt de weg heel breed. 
Hij is nog lang niet in het midden.  
Zoef! Alweer een auto. 
Winnie is vreselijk bang, hij wilde dat hij nooit op het 
wegdek was. 
  ‘Ik moet terug,’ bibbert hij: ‘het is hier gevaarlijk! 
Ik moet naar de stoep-rand terug. Ik durf niet!’  
 
Uit angst blijft hij midden op de weg staan.  
Er zijn ook zoveel wielen! 
 
Op de stoep staat een kind.  
Het kind heeft zijn fiets bij zich.  
Hij wil ook naar de overkant.  
Omdat het druk is, blijft hij staan. 
Na een poosje loopt hij naar het midden van de weg.  
Winnie holt hem achterna.  
Hij springt in het achter-wiel van de fiets.  
Hij belandt op een spaak, hij houdt zich goed vast. 
Het wiel draait rond en rond. Winnie wordt duizelig. 
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Het kind loopt nu snel naar de overkant en zet zijn fiets in 
de rijwiel-stalling.  
Nu springt de spin uit het wiel en loopt tussen de gras-
sprieten naar de winkel-promenade.  
(Looppad tussen de winkels) 
Hij schrikt: ‘oei wat lopen hier veel mensen!  
Ik moet opletten dat ik niet wordt plat-gestampt.’  
 
Haastig rent hij naar een winkel-pui, daar puft hij uit.  
Hij zucht: ‘hoe moet ik Aartje vinden, hier zijn zoveel 
winkels!’ 
Dan ziet hij aan de overkant een bekende vogel.  

Het is Kees koolmees.  
Die weet vast waar Aartje 
woont. 
 
Winnie schreeuwt zo hard hij 
kan: ‘Kees! Kees!’ 
Kees hoort het niet, het is te 
rumoerig in het winkel-centrum. 

Veel mensen praten en er klinkt muziek. 
Kees koolmees pikt wat van de grond en vliegt op. 
  ‘Jammer,’ denkt Winnie: ‘hij had mij misschien wel kunnen 
helpen. Ik moet in alle winkels mijn vriendje zoeken.’ 
 
De spin wandelt over de winkel-ruiten van vele winkels.  
Hij blijft er af en toe op stilstaan om naar binnen te kijken. 
Hij ziet niets anders dan veel, heel veel mensen. 
Hij is al veel winkels voorbij als hij plots een hond ontdekt. 
De hond ligt op een kleed tussen de winkelende mensen.  
De hond slaapt. Hij lijkt erg veel op Euras.  
Winnie piekert: ‘dat kan Euras toch niet zijn? Die woont toch 
in Rotterdam of is het hem toch?’ 
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HOOFDSTUK 3 
WINNIE ZIET EURAS. 

 
Winnie trippelt snel over de winkel-ruiten en de winkel-
gevels over de promenade naar de slapende hond.  
De spin moet erg uitkijken voor de voeten die links en rechts 
op hem af komen. 
Hij rent zo hard hij kan naar het kleedje van de hond.  
Hij is nu al veilig maar hij voelt zich nog veiliger in de 
honden-vacht. 
Daarom beklautert hij de hond tot bij zijn oor.  
  ‘Euras? Euras, ben jij dat? Ben jij het Euras?’  
De hond schrikt wakker, hij kijkt verbaasd om zich heen. 

Iemand riep hem, maar 
wie? 
Er lopen zoveel 
mensen.  
Zou het Roel zijn?  
Was het misschien  
Lampen-Keesje of 
meneer Siem? 

De hond staat op en schudt zich flink uit. 
  ‘Gezellig,’ denkt hij: ‘misschien krijg ik wat lekkers.’ 
Hij rent de lampen-winkel in.  
 
Winnie krabbelt overeind, hij staat opeens weer op het 
kleedje van de hond. Hij durft er niet af omdat het te druk is.  
Toch lopen er soms mensen over het kleedje. 
De spin wordt gek van angst.   
  ‘O jee, ik ben van zijn kop gevallen. Ik moet die winkel in. 
Binnen lopen ook mensen, wat moet ik doen!’ 
 
De hond wordt plots naar buiten geduwd. 
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   ‘Dat is Karin!’ juicht Winnie. ‘Zij gooit Euras naar buiten, 
ha, ha, het is Euras!’ 
 
De hond jankt buiten voor de winkel, hij krijgt geen lekkers 
en moet buiten blijven.  
Na enkele tellen geeft hij de moed op en komt brommend 
naar het kleedje. 
Hij wil zich net laten neer-ploffen als hij weer zijn naam 
hoort.  
Hij spitst zijn oren… eerst kijkt hij naar de lampen-winkel 
daarna kijkt hij gelukkig omlaag. 
 
 Winnie schreeuwt: ‘Euras hoor je me? Ik ben het Winnie!’  
   ‘Woef Winnie! Wat doe jij hier? Gelukkig ben ik niet gaan 
liggen anders was jij nu zo plat als een pannen-koek!’ 
   ‘Kun jij wat voor mij doen Euras? Ik wil naar Aartje maar ik 
weet niet waar die woont. Kun jij mij dragen?’ 
   ‘Woef, natuurlijk kan ik jou dragen, jij weegt toch niks!’ 
   ‘Dat bedoel ik niet, ik wil naar Aartje gedragen worden.  
Zou jij dat alsjeblieft willen doen?’ 
   ‘Ik mag niet alleen wandelen van Karin.  
Ik moet hier op het kleedje blijven.  
Als ik niet luister moet ik naar het keukentje.  
Dat wil ik niet.’ 

   ‘Dan ga ik hem zelf zoeken. Jammer. Dag Euras!’ 
 
De spin rent van het kleedje. De hond loopt hem na. 
   ‘Ik heb mij bedacht Winnie. Ik breng je toch naar Aartje.  
Klim op mijn nek Winnie, woef,’ blaft Euras: ‘ik breng je naar 
de dieren-winkel van Aartje.  
Ik hoop wel dat hij thuis is, blijf je anders bij mij?’  
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   ‘Als hij niet thuis is blijf ik wel even bij jou,’ sust Winnie. 

De hond sjokt door het winkel-centrum. 
 
  ‘Kijk, hier is het. Dit is nou de dieren-winkel waar Aartje 
woont. Hij heeft nu nieuwe vriendjes,’ snift Euras. 
 
Winnie antwoordt: ‘ja, het leven gaat door met of zonder je 
vriend. Ben jij niet gelukkig Euras?’ 
Euras jankt: ‘hij wil niet meer bij ons wonen.  
Ik vond het altijd zo gezellig. Ik mag niet alleen naar Aartje 
van Karin.’ 
   ‘Weet je,’ zegt Winnie: ‘ik mis hem ook wel een beetje 
maar mijn huis hangt nu in een prachtig park. Dat is ook 
fijn.’  
 
  ‘Ik zou willen dat het zoals vroeger was,’ jankt Euras. 
  ‘Kop op Euras, jij hebt toch Miauw?’ 
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HOOFDSTUK 4 
WINNIE SPINNIES PLAN. 

 
Euras blaft heel hard voor de winkel-deur. 
Meneer Siem komt kijken. Nu hij Euras ontdekt, roept hij: 
  ‘Aartje, er is bezoek voor jou!’ 
 

Aartje komt verrast kijken. 
‘Joepie, daar is Winnie Spinnie!’ 
piept de muis blij. 
Euras jankt: ‘ik moet naar huis. 
Ik moet naar mijn kleedje. 
Ik wil ook blijven.’ 
Aartje piept ‘dan gaan wij toch 
met jou mee?’  
‘Woef, nee Winnie komt voor 
jou.  
Ik kom wel een andere keer.’ 
De hond sjokt verdrietig weg.  
 

Winnie wast zijn voorpootjes.  
Dat is een teken dat hij het naar zijn zin heeft. 
Aartje piept: ‘ik zal jou mijn andere vriendjes laten zien.  
Kijk daar in die grote kooi zit Lorretje. Dat is een papegaai. 
Die hond in de mand heet Waf-waf.  
Parel zit in het keukentje. Die is grijs net zoals Miauw.  
Parel is een kater. Hij is heel erg lief.  
De muis vraagt: ‘blijf jij nu voor altijd bij ons wonen Winnie?’  
   ‘Nee ik kom alleen op visite,’ grinnikt Winnie: ‘ik was toch 
in de buurt.’ 
Hij vertelt over de zwarte vogel en dat hij liever in het park 
blijft wonen. 
Hij vertelt ook over Tak naaktslak en Bokkie tor. 
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   ‘Ik hoor dat jij het naar jouw zin hebt in het park,’ piept 
Aartje. ‘Ik vind het fijn in de dierenwinkel.’  

   ‘Euras mist jou heel erg,’ fluistert Winnie plots: ‘daarom 
heb ik een plan bedacht.’ 
 
Aartje piept: ‘wat dan? Wat bedoel je?’ 
  ‘Jij moet vaker bij hem zijn.’ 
  ‘Ik ga echt niet naar de lampen-winkel verhuizen Winnie! 
Hier is veel lekkers en het is hier altijd gezellig.  
Dat komt vooral door Lorretje.  
Hij is erg lief, ik mag in zijn kooi slapen.’ 
 
  ‘Ik zeg ook niet dat jij moet verhuizen! Jij moet gaan 
logeren.’ (zeg loos-jeren)  
  ‘Dat moet ik eerst aan Karin vragen.  
Meneer Siem wil ook wel weten waar ik ben. 
Ik moet altijd eerst alles vragen.’ 

Winnie fluistert verlegen: ‘jij mag ook bij mij logeren.  
Kom in de zomer dan is het lekker warm in mijn buiten-
huisje. Ik mis jou ook, ik zou ook willen dat jij vlakbij was. 
Gelukkig wonen mijn vriendjes in de planten-bak. 
Gelukkig zijn die wel vlakbij,’ zucht Winnie. 
  ‘Mis jij mij echt Winnie? Wat lief!’ piept Aartje.  
‘Mist Euras mij ook? Weet je wat, ik beloof dat ik van de 
zomer bij jou kom logeren.  
Ik beloof ook dat ik vaker naar Euras zal gaan. 
Wil jij nu wat eten Winnie?  
Wij verkopen gedroogde muggen-larfjes.  
Jij lust toch muggen?’ 
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  ‘Nee, ik eet wel thuis. Over thuis.  
Hoe laat is het Aartje?  
Ik wil voor het donker thuis zijn.’ 
  ‘Tja, hier hangt geen klok.  
Ik zal meneer Siem vragen of wij jou thuis mogen brengen.’ 
Winnie grinnikt: ‘dat zou fijn zijn.’  
 
Aartje trippelt naar meneer Siem.  
Hij vraagt of Lorretje, Parel en Waf-waf mee naar het park 
mogen om Winnie thuis te brengen.  
Eerst zegt meneer Siem nee.  
Toch lijkt het hem wel een goed plan.  
Dan hoeft hij Waf- waf niet uit te laten.  
  ‘Kom daarna meteen terug,’ zegt hij: ‘de winkel gaat op 
slot. Wie niet op tijd thuis is moet buiten slapen.  
Lorretje blijft hier.’ 
 

Aartje klautert op de rug van 
Waf-waf en Winnie beklimt 
Parel. 
Winnie zegt: ‘ik heb nog een 
leuk idee Aartje, laten wij 
Euras en Miauw halen.  
Dan gaan wij met zijn allen 
naar het park.  
Wil jij het alsjeblieft aan 
Karin vragen Aartje?’ 

 ‘Ja leuk,’ antwoord Aartje: ‘ik wil graag dat iedereen 
meegaat. Dat is toch leuk Waf-waf?’  
 
Waf- waf blaft heel hard omdat hij heel blij is. 
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HOOFDSTUK 5 
MET ZIJN ALLEN NAAR HET PARK. 

 
De dieren rennen naar de lampen-winkel. 
Nu de deur open-staat, rennen zij naar binnen. 
Karin roept: ‘kijk uit, pas op! De lampen kunnen vallen!’ 
  ‘Mag Euras mee? vraagt Aartje. 
  ‘Wat wil jij dan gaan doen?’ vraagt Karin. 
Aartje vraagt met zijn liefste stemmetje: ‘wij gaan Winnie 
naar het park brengen.  
Alsjeblieft Karin mogen Euras en Miauw ook mee?’ 
  ‘Liever niet, nou goed voor deze keer.  
Jullie moeten wel snel terug-komen, het is bijna donker.  
Ik sluit de winkel om negen uur. Op tijd terug zijn hè.’ 
 
 ‘Hoera!’ blaft Euras. ‘Eindelijk een beetje plezier!  
Kom Aartje klim op mijn rug. Winnie mag ook, woef!  
Ik heb jullie al zo’n tijd niet meer gedragen!  
Hoi, hoi, woef we gaan naar het park! Waar is Miauw?  
Wacht even, ik ren naar het keukentje. Miauw wil ook mee. 
Woef, Miauw, Miauw! Ga je mee naar het park?’ 
 
  ‘Miauw, ik wil ook mee, ik verveel mij al de hele dag!’        
  ‘Woef, wij moeten meteen gaan.  
Karin zegt dat het snel donker is.’ 
 
 
 
Miauw trippelt gauw naar de winkel.  
Zij is erg blij nu zij Aartje, Parel en Waf-waf ziet. 
  ‘Woef, haast, haast! Wij hebben haast. Kom jongens we 
gaan.’ blaft Euras. 
Hij rent alvast de lampen-winkel uit. 
De andere dieren rennen hem snel achterna. 
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 Bij de rijweg wachten zij geduldig totdat het verkeer stil 
staat. Dan rennen zij snel naar de overkant. 
Waf-waf is als eerst in het park.  

Hij blaft dat iedereen door moet lopen.  

De dieren lopen pad op en pad af. Alle paden lijken op 
elkaar. De bomen ook. 
   ‘Ik weet de weg niet!’ jammert Euras opeens.  
   ‘Ik weet de weg ook niet,’ piept Aartje: ‘maar ik denk dat 
Winnie het wel weet.’ 
   ‘Niks hoor, ik weet het ook niet. Iemand moet in de boom 
klimmen. Dan zal het park-wachters-huis wel te zien zijn.’ 
  ‘Ik klim wel.’ miauwt Miauw.  
Zij klauwt haar scherpe nagels in een boombast en klimt 
snel omhoog.   
  ‘Miauw, ik zie een lamp branden. We moeten gewoon 
rechtdoor!’ 
Zij laat zich uit de boom glijden en alle dieren lopen weer 
verder. 
De paden in het park zijn niet recht.  
Zij kronkelen links en rechtsom. 
Al gauw staan de dieren bij de grote vijver. 
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  ‘We zijn verkeerd gelopen,’ jankt Euras: ‘het is bijna nacht!’ 
 
Parel is kwaad omdat hij moe is.  
Hij mauwt: ‘jank niet Euras.  
Als wij zo langs een hoge boom komen klim ik erin.  
Dat huisje is heus wel in de buurt.  
Kijk, zie je daar die hoge populier? Daar klim ik in.’ 
 
Parel klimt in de hoge boom en kijkt rond. 
   ‘Ik zie het al!’ schreeuwt hij naar beneden.  
Dit keer loop ik voorop. Ik wijs jullie de weg.’ 
 
Parel rent snel voor de dieren uit en algauw zien zij Winnies 
huisje tegen het park-wachters-huisje hangen. 
  ‘Hoera!’ roept Winnie. ‘Ik ben weer thuis!’  
Hij rent snel zijn webje in. ‘Bedankt voor de gezellige dag.’ 
 
  ‘Dag Winnie tot ziens. Wij gaan nu snel naar huis anders is 
Karin boos.’ blaft Euras. 
De dieren rennen zo snel mogelijk het park uit.  
Als zij bij de dieren-winkel aan-komen is die dicht.  
  ‘Ha, ha,’ smaalt Euras: ‘jullie slapen vanavond in de 
lampen-winkel. Ik ben nog nooit zo blij geweest!’ 
 
Even later worden zij door Karin binnen-gelaten.  
Zij wijst op haar klokje. Voortaan eerder thuis-komen! 
Tot morgen, ik ga nu naar huis! Er staat eten in het 
keukentje. Er is genoeg voor jullie allemaal.’   
 
Die nacht slapen de dieren gezellig bij elkaar. 
 

EINDE. 


