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HOOFDSTUK 1
AARTJE MOET VERHUIZEN. 

       
Euras, de aardige hond, ligt net op de mat voor de 
deur van de dierenwinkel als Aartje Langstaartje 
komt aanrennen. ‘Euras, binnenkort moeten Winnie 
de spin en ik verhuizen.’ 
‘Waarom, is er wat gebeurd?’ vraagt Euras. 
‘Lampenkeesje moet zijn winkel uit. Hij heeft ons 
verteld dat zijn geld op is. Hij moet nog overal 
rekeningen betalen. Hij zegt dat hij failliet is.’ 
‘Wat is failliet?’ Euras begint zich te krabbelen.
‘Dat zeg ik toch! Hij heeft geen geld om de huur te 
betalen en de elektriciteit ook niet. Hij kan niemand 
terugbetalen want hij verdient te weinig.’ 
‘Och wat vreselijk. Wij moeten Lampenkeesje 
helpen,’ stelt Euras voor. 
‘Hoe moeten wij hem dan helpen? Wij kunnen niet 
aan geld komen. En hij heeft een heleboel geld 
nodig,’ zegt Aartje.
‘Ach, ik verzin wel wat,’ zegt Euras alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is. Het kleine muisje 

is niet 
gerustgesteld.
‘Kunnen Winnie 
en ik niet in jullie 
winkel komen 
wonen?’ 
‘Van mij mag het 
wel, maar van 
mijn baasje niet, 
denk ik,’ twijfelt 
Euras. Aartje is 
teleurgesteld.
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‘Ik moet toch snel een ander plekje voor mij en 
Winnie vinden. Lampenkees moet deze maand zijn 
winkel uit. Euras kijkt bedenkelijk. ‘Goed dan, als 
jullie je boven op het schap bij de vogelenbadjes 
verstoppen, kunnen jullie voorlopig hier komen 
wonen. Maar denk er aan niet snoepen van al het 
lekkers dat in onze winkel te koop is.’ 
Aartje belooft het en rent snel naar de winkel van 
Lampenkeesje terug. Lampenkees kijkt treurig voor 
zich uit. Hij heeft nog lampen in de winkel maar die 
verkopen slecht. ‘Hallo Aartje,' zegt Lampenkeesje, 
als hij het kleine muisje ziet rennen.
‘Meneer Lampenkees, ik ga met Winnie naar de 
dierenwinkel verhuizen en Euras zal bedenken om u 
uit de problemen te helpen.’ 
‘Euras? Lampenkees weet niet wie Euras is. 
‘Euras is een hond, het is een rottweiler. Hij let vaak 
op de dierenwinkel. Heeft u hem nooit buiten zien 
liggen?’ ‘Ach ja, natuurlijk die grote zwarte hond,’ 
herinnerd Lampenkees zich: ‘wil hij mij dan helpen?’
‘Hij weet nog niets te bedenken,’ zucht Aartje.
‘Hij moet wel opschieten want ik moet binnenkort 
mijn winkeltje uit. Misschien kan hij voor een wonder 
zorgen,’ jammert Lampenkeesje.
‘Ik vind u erg zielig, heeft u nog wel wat te eten?’ 
‘Ja ik heb nog wel wat, maar het is bijna op, ik maak 
mij grote zorgen,’ zucht Lampenkeesje. 
Aartje knipoogt naar Lampenkeesje en zegt dat hij 
in ieder geval voor eten gaat zorgen.
Lampenkeesje gelooft er niet in. Hoe kan zo’n 
uttepetuttelig klein muisje nou voor een grote vent 
zorgen. Hij hangt een mooie lamp in de etalage.
Aartje Langstaartje trippelt het magazijn in. ‘
‘Winnie ga jij mee, we gaan verhuizen.’ 
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Winnie komt langzaam zijn web uitlopen. Hij heeft 
helemaal geen zin om te verhuizen. Geeuwend 
vraagt hij: ‘hebben wij dan een ander huis?’
Aartje vertelt dat de woonruimte tijdelijk zal zijn, 
omdat zij niet gewenst zijn in de dierenwinkel. 
‘Waarom gaan wij daar dan wonen?’ ‘Het is voor 
een poosje. Lampenkees moet de winkel 
leegmaken en de laatste lampen verkopen, daarna 
moet hij de winkel schoonmaken. Jouw web wordt 
dan weggehaald.’ ‘Gut wat vind ik dat naar,’ zucht 
Winnie: ‘ik had het hier naar mijn zin. Nou, dan moet 
het maar. Ik ga op jouw rug zitten dan hoef ik niet te 
lopen.’  Winnie zucht en springt op Aartjes rug. 
Als zij bij de dierenwinkel aankomen zit Miauw in de 
deuropening. ‘Ik ben het hier totaal niet mee eens,’ 
miauwt zij: ‘ik moet hier muizen wegjagen en nu 
kom jij hier wonen.’ ‘Tijdelijk, wij komen hier tijdelijk 
wonen,’ probeert Aartje hem duidelijk te maken. 
Miauw gaat opzij en laat mopperend Aartje door. 
Euras komt naar binnen lopen. Hij kijkt omhoog. 
‘Zie je daar die vogelenbadjes? Daarnaast is plek 
zat. Kom niet aan de spullen hier, anders krijgen 
Miauw en ik problemen. De baas weet niet dat jij 
hier komt wonen, dus hou je koest.’ Aartje kijkt 
dankbaar naar Euras en trippelt langs de stelling 
omhoog. Winnie begint boven tussen de 
vogelenbadjes een web te maken en Aartje zoekt 
zachte pluisjes voor een nieuw nest. 
Miauw kijkt geërgerd naar boven, zij zwaait met 
haar staart. ‘Als het baasje in de gaten krijgt dat hier 
een muis woont, gooit zij mij de straat op. Dan ben 
ik niet meer nodig als muizenvanger,’ denkt Miauw. 
Euras ligt alweer op de mat voor de winkeldeur. Hij 
denkt na: ‘hoe moet ik nou aan geld komen voor 
Lampenkees.’ Opeens krijgt hij een goed idee. 

5



HOOFDSTUK 2
EURAS HEEFT EEN IDEE.

Euras rent naar binnen en blaft: ‘ik weet wat, ik weet 
wat. Wij organiseren een reuzenrad van avontuur 
voor Lampenkeesje. Hij kan dan al zijn lampen kwijt. 
Ik denk dat alle mensen veel loten willen kopen, 
want zij willen allemaal wel een kansje wagen.
Wie wil er nu niet een hele dure lamp winnen.
Ik denk dat wij even met Lampenkees moeten 
overleggen. Wij moeten nog van alles regelen.
Kom Aartje, wij moeten even langs Lampenkees.’ 
Aartje springt op zijn rug en dan holt de zwarte 
rottweiler naar de winkel van Lampenkeesje. 
Lampenkees leest net de krant als Euras hijgend 
komt binnenrennen. Aartje laat zich van zijn rug 
afglijden en klautert op de toonbank. ‘Wij hebben 
goed nieuws meneer de Lampenkeesje,’ blaft 
Euras. 
Aartje vertaalt het geblaf. 
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Euras verteld over het rad van avontuur en dat alle 
mensen loten moeten kopen en dat de lampen dan 
veel geld opbrengen. Lampenkees is erg onder de 
indruk. 
Hij strijkt Euras over zijn vacht en zegt: ‘wat ben jij 
een intelligente hond dat jij zoiets kunt bedenken.’ 
Hij had er nooit aan gedacht om zijn lampen te 
verloten. ‘Hoe moet ik nu aan een reuze rad 
komen?’ vraagt hij aan Euras. Euras blaft dat er op 
de basisschool één is, en dat de Lampenkees die 
maar moet lenen. ‘Goed hè,’ jubelt Aartje: ‘nu kunt u 
binnenkort een heleboel geld verdienen.’ 
‘Maar hoe verkoop ik dan de loten? Ik kan niet 
overal tegelijk zijn,’ bedenkt Lampenkees zich. 
‘Euras kan met de gelddoos rondlopen. Kwibus 
mus, Kees en Trees koolmees kunnen loten 
verkopen.’ 
‘Dieren die mij helpen, dit is een wonder,’ zucht 
Lampenkees: ‘ik ga even de winkel sluiten om naar 
die school te gaan. Tot zo, beste vrienden!’ 
Lampenkees sluit zijn winkel af en wandelt naar de 
basisschool. ‘De Springplank’ staat er op het bord 
boven de deur. Hij belt aan. Een mevrouw laat hem 
binnen. ‘Wat kan ik voor u doen?’ vraagt zij 
vriendelijk. ‘Ik zou graag morgenmiddag het rad van 
avontuur willen lenen,’ vraagt Lampenkees. 
De aardige mevrouw wil van alles weten. ‘Goed,’ 
zegt ze: ‘als alles werkelijk waar is en dieren loten 
verkopen, kom ik met heel de school mag dat?’ 
Lampenkees kijkt bedenkelijk, is er wel genoeg 
plaats en zijn kinderen geïnteresseerd in lampen?’ 
‘Ik kom straks na schooltijd even bij u langs, dan 
kan ik alvast kennismaken met de dieren. Wij 
maken dan een vaste afspraak.’
Lampenkees loopt vrolijk de school uit. ‘Wat een 
aardige directrice,’ denkt hij.
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Als hij weer voor zijn winkel staat, komt Euras 
aanrennen met Aartje op zijn rug. Zij gaan mee de 
winkel in. ‘We hebben heel goed nieuws meneer 
Lampenkees,’ lacht Aartje. 
‘Ik ook,’ zegt Lampenkees. Aartje vertelt over vele 

winkeliers die ook willen 
meehelpen. Zij willen 
cadeaus voor de loterij 
geven en kraampjes 
neerzetten. De 
burgemeester heeft 
toestemming gegeven dat 
er een grote tent voor 
Lampenkees vlak bij de 
vijver komt te staan. De 
drukkerij drukt folders over 
een groot feest op het 

plein voor het winkelcentrum. De kinderen van de 
basisschool gaan ze verspreiden. Aartje is moe van 
het vertellen. Dan vraagt Lampenkees: ‘zou jij al de 
dieren die meehelpen willen halen? Zij moeten hier 
vanmiddag  na schooltijd even langskomen.’
‘Waarom?’ vraagt Aartje. ‘Vanmiddag komt de 
schooldirectrice, zij wil jullie zien. Zij gelooft mij niet 
denk ik, ik bedoel, zij gelooft niet dat jullie mij 
helpen,’ zucht Lampenkees.
‘Iedereen?’ ‘Liefst wel,’ zegt Lampenkees. 
‘Dan moet zij naar het plantsoentje komen, want 
daar woont Bokkie tor en Tak naaktslak. 
De koolmezen en Kwibus zullen ook komen.’ 
‘Kwibus?’ vraagt Lampenkees, hij is benieuwd hoe 
die eruit ziet. 
‘Kwibus is een mus, zo heet hij,’ lacht Aartje. ‘Heb je 
nog andere vrienden? vraagt Lampenkees. 
‘Ja Miauw, de poes van de dierenwinkel.’ 
‘Wil je hen dan vragen hier op tijd te zijn?’
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‘Dat is goed, kom je Euras?’ De zwarte rottweiler 
loopt met Aartje de winkel uit op zoek naar hun 
vrienden. De directrice komt die middag naar de 
winkel van Lampenkees. Hij neemt haar mee naar 
het plantsoentje voor de winkel. Daar zitten drie 
koolmezen en spin en een naaktslak een tor en een 
mus een muis en een hond en een kat. 
‘Zijn dit ze? Wat kunnen zij zoal en hoe gaan zij je 
helpen?’ De directrice kijkt bedenkelijk.
‘Vraag dat maar aan dat kleine muisje,’ zegt 
Lampenkees trots. ‘Wij gaan loten verkopen en 
halen ook voedsel op voor Lampenkees,’ zegt 
Aartje. De schooldirectrice is stomverbaasd dat de 
muis spreken kan. Dan zegt Winnie: ‘Miauw bijt de 
loten af en Kwibus en de koolmezen vliegen heen 
en weer met geld en loten. Euras bewaakt het geld.’ 
‘Ach, wat een wonder, pratende dieren. Ik kom 
straks het rad brengen en morgenmiddag kom ik 
met een heleboel kinderen en hun ouders. Ik koop 
ook loten. Iedereen zal loten willen kopen, tot 
morgen,’ lacht ze. Zij groet iedereen en loopt weg. 
Lampenkees is dolgelukkig, iedereen wil hem 
helpen zelfs de dieren.
 
Lampenkees zijn magazijn wordt die middag steeds 
voller. Alle winkeliers komen spullen brengen om te 
verloten bij het rad van avontuur. De directrice van 
de basis school ‘de Springplank’ komt klapstoelen 
brengen en het rad. ‘Hij moet opgehangen worden 
want er staan geen pootjes onder,’ zegt zij: ‘tot 
morgen Lampenkees.’  Lampenkees is nieuwsgierig 
of er veel mensen komen. Hij kijkt tevreden naar 
alle spullen en sluit dan zijn winkel af. Onderweg 
naar huis denkt hij aan Aartje, Winnie en Euras.
‘Dat zijn nog eens geweldige dieren,’ denkt hij.
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HOOFDSTUK 3
HET FEEST VOOR LAMPENKEES.

‘s Morgens is iedereen in de weer voor 
Lampenkeesje. Er wordt een enorme tent op het 
plein voor het winkelcentrum opgezet. 
Alle klapstoelen worden netjes neer gezet en het 
rad van avontuur wordt opgehangen. Alle prijzen 
worden op lange tafels neergezet. Langzaamaan 
wordt het hele plein versierd en komen 
nieuwsgierige mensen kijken. Allen zijn benieuwd 
naar de pratende lootjesverkopende dieren. 
Deze mensen zijn voor niets gekomen want de 
dieren zijn er nog niet. Zij zoeken vast een plaatsje 
uit en blijven geduldig wachten totdat het feest 
begint. 

Het is halftwee. Er klinkt muziek door de enorme 
luidsprekers. Alle stoelen zijn inmiddels bezet. 
In alle haast worden er stoelen en bankjes geregeld. 
Alle kinderen van ‘de Springplank’ met hun ouders 
mogen daarop plaatsnemen. Iedereen is 
nieuwsgierig, zij willen nu snel  de dieren zien. 
De chef van Hoog Vaart vertelt door de luidsprekers 
dat Lampenkees op een mooie versierde stoel moet 
gaan zitten. Hij hoeft zelf niets te doen. De chef van 
Media kraampje gaat het rad van avontuur draaien. 
Dan verschijnen de dieren op het grote podium. 
Aartje en Winnie zitten op de rug van Euras. 
Hij loopt naar de microfoon die meteen in de laagste 
stand wordt geplaatst. Alle mensen lachen en 
klappen. ‘Ssstt!’ zegt de chef van Hoog Vaart.
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Aartje schraapt zijn 
keel: ‘ahum…lieve 
dames en heren, 
jongens en meisjes 
vandaag gaan wij een 
heleboel mooie dingen 
verloten. Al het geld 
dat verdiend wordt is 
voor Lampenkees.
 Wij gaan hem helpen 

omdat hij de mooiste winkel heeft 
en het erg moeilijk heeft. Ik wil 
jullie kennis laten maken met mijn 
vrienden, zij gaan de loten 
verkopen en halen het geld op. 
Dit is Trees en Kees en hun 
nichtje Floor Koolmees.’ De 
koolmezen roepen allemaal: 
‘twiet, twiet,’ in de microfoon. ‘Dat 
betekent tot zo,’ legt Aartje uit. Hij 
wendt zich naar het musje. ‘Dit is 
Kwibus mus hij brengt u uw 
wisselgeld. Kwibus begint luid te 
tsjilpen. ‘Ik wil u nu voorstellen 
aan mijn allerbeste vriend. 

Hier is Winnie
Spinnie! Hij is te klein om iets te 
kunnen tillen dus noemt hij de 
winnende cijfers op. Hij spreekt 
duidelijk Nederlands, let u maar op. 
Hij kijkt ook de loten na en kan goed 
rekenen en lezen. Winnie spinnie is 
erg bijdehand. Een applaus voor 
Winnie!’
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En dan nu dames en heren  de hond waar ik op zit. 
Deze goeierd heet Euras. Hij zal op al het geld 
passen. De grote rottweiler blaft hard door de 

microfoon. ‘Hij 
zegt dat hij goed 
op het geld zal 
letten. Dan wil ik 
u nu voorstellen 
aan Miauw de 
grijze kat van de 
dierenwinkel. 
Kom Miauw klim 
op Euras en zeg 
eens wat.’ Miauw 
doet wat er van 
hem verwacht 

wordt en zegt: ‘dames en heren ik ga de loten 
scheuren en de vogels komen ze daarna brengen.’ 
Alle mensen klappen voor de pratende dieren.
Als het weer stil is zegt Aartje: ik heb ook nog 
andere vrienden die hier zijn, geeft u een warm 
applaus voor Bokkie tor en Tak naaktslak.’ Weer 
klappen al de mensen. ‘De kaartverkoop begint. 
Over een kwartier gaan wij het rad draaien, dat doet 
meneer Media kraampje. Meneer Hoog Vaart deelt 
de mooie prijzen uit. Voor de kinderen wordt het rad 
apart gedraaid met prijzen van Bart Smeets en de 
Gema. Dat was het, laten wij nu beginnen.’ Miauw 
heeft het druk met het afscheuren van de loten. 
De vogels vliegen heen en weer met geld en loten. 
Winnie houdt alles goed in de gaten. Zodat de 
vogels met het juiste wisselgeld terugvliegen. Het is 
een geroezemoes van jewelste, iedereen wil loten 
kopen.
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Eindelijk zijn de loten 
voor de eerste ronde 
verkocht. Nu mag er 
aan het rad van 
avontuur gedraaid 
worden. Meneer 
Media kraampje geeft 
een haal aan het rad, 
twee schijven met 
nummers beginnen te 
draaien. Winnie let 
goed op welk nummer 

er verschijnt. ‘Nummer 151 roept hij door de 
microfoon. Een mevrouw staat op, zij heeft een 
lamp gewonnen. Zij is erg blij en gaat weer zitten. 
Zo draait het rad totdat er een heleboel prijzen zijn 
gevallen. Nu mag iedereen een nieuw lot kopen 
voor de volgende ronde, maar eerst zijn de kinderen 
aan de beurt. Zij zitten gespannen te kijken en 
controleren aldoor het cijfer van hun lot.
 
Als het halfvier is staan er nog steeds prijzen op de 
tafels. Euras vindt dat er pauze gehouden moet 
worden, want alle dieren hebben dorst. De doos 
waar hij bij waakt zit vol geld, er moet een andere 
komen. Dat moet Lampenkees maar doen. Hij kijkt 
heel blij als hij al het geld ziet. 

Ondertussen wordt het hoe langer hoe drukker op 
het plein. Overal staan kraampjes waar mensen 
hapjes en een drankje kunnen kopen. Het is erg 
gezellig. De chef van Hoog Vaart geeft de dieren te 
eten en drinken. Iedereen is tevreden en iedereen 
hoopt dat zij een prijs zullen winnen.
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Als iedereen weer zit, 
begint de lotenverkoop 
weer. De vogels vliegen 
weer af en aan. Miauw bijt 
de loten van de rol en 
Euras zit bij het geld. 
Aartje heeft het 
makkelijker dan de vogels 
en Miauw. Hij voelt zich 
schuldig nu de andere 

dieren het zware werk doen. Hij besluit een 
stroopwafel in stukjes te bijten en dat voor de 
koolmezen en Kwibus te bewaren.

Om zes uur is het feest afgelopen. De loten zijn op 
en de tafels zijn leeg. Sommige mensen hebben wel 
drie prijzen gewonnen, anderen vertrekken met lege 
handen. De kinderen die niets gewonnen hebben 
krijgen allemaal  bellenblaas van Bart Smeets. 
De spullen worden van het plein gehaald en de 
rommel opgeruimd. 
Lampenkees heeft drie dozen vol geld en Aartje 
heeft er ook een doos vol met levensmiddelen naast 
laten zetten. Hij had het gevraagd aan meneer 
Hoog Vaart. Lampenkees is blij met alles, hij wil zo 
snel mogelijk zijn geld gaan tellen. Hij klopt op 
Euras zijn kop: ‘brave geweldige hond, dank je wel.’ 
Euras schudt zich uit en begint hevig te kwispelen. 
Lampenkees loopt naar de microfoon waarop 
Winnie zit, hij laat hem op zijn hand lopen. ‘Dank je 
wel, Winnie. Waar moet ik je naartoe brengen?’ ‘Zet 
mij maar op de rug van Euras. Waar is Aartje?’ 
‘Die is al bij Euras.’ Hij zet Winnie ook op de rug van 
Euras. Miauw is al naar  de dierenwinkel gelopen.
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De koolmezen zijn samen met Kwibus naar hun 
struik gevlogen, zij hadden geen trek in een 
stroopwafel.

De nieuwe dag is begonnen. De zon straalt gezellig 
aan de hemel. Euras loopt de winkel uit, hij wil nog 
even slapen buiten op de mat. Miauw is ook buiten 
hij zit op de vensterbank. Hij is blij dat hij geen 
lootjes hoeft af te scheuren. Hij is er nog moe van. 
Zijn oogjes vallen zomaar ineens dicht. Winnie is 
ook wakker en Aartje Langstaartje krabbelt van de 
stelling af. Hij is benieuwd of Lampenkees in zijn 
winkel is. Hij trippelt de winkel uit en loopt langs de 
muren  naar de winkel van Lampenkeesje. De deur 
is dicht. ‘Jammer,’ denkt Aartje. Vlug trippelt hij naar 
het groenperkje. Tak naaktslak slaapt nog en 
Bokkie tor is zich aan het wassen. ‘Hallo jongens, 
goedemorgen,’ groet hij. Tak doet zijn ogen open en 
geeuwt: ‘o, Aartje wat ben jij vroeg wakker!’ 
‘Het is helemaal niet vroeg, de winkels zijn al open. 
Alleen Lampenkees is er nog niet.’ ‘Zie ik daar geen 
brief hangen op zijn winkelruit?’ zucht Tak. 
‘Je hebt gelijk Tak, hij heeft gisteren alle spullen 
verloot. De winkel is leeg, er hangen geen lampen 
meer boven de toonbank.’
‘Tja, ik vind je wel een beetje dom hoor, Aart. Als je 
geen spullen hebt om te verkopen, hoef je ook niet 
naar je winkel te gaan. Hij is zijn geld aan het tellen, 
ik hoop dat hij een heleboel heeft,’ vult Tak 
naaktslak aan. ‘Ik hoop het ook want dan kan hij 
alles betalen en komt hij hier weer lampen 
verkopen. Misschien mogen Winnie en ik dan weer 
in zijn magazijn wonen,’ gniffelt Aartje blij. Hij ziet 
zijn knusse plekje weer voor zich.
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HOOFDSTUK 4
EURAS EN MIAUW KRIJGEN STRAF.

Het bazinnetje van Euras veegt haar winkel. Zij 
veegt het hoopje vuil op en ziet hagelslag tussen 
het stof. ‘Hagelslag? Muizenkeutels!’ Zij loopt naar 
een kooitje waar twee muisjes in verblijven, zij 
slapen in hun warme nest. ‘Niet van hen,’ mompelt 
zij. Dan loopt ze naar een grote bak waar veertien 
muizen in moeten zitten. Zij begint hen te tellen. De 
muisjes hebben het druk zij hollen door tunneltjes 
en huisjes. ‘Hè wat vervelend,’ moppert zij. 
Ze tilt de huisjes en de tunneltjes op en schud ze 
leeg. Daarna haalt zij ze uit de bak. ‘Zo nu kan ik 
jullie makkelijker tellen. Een, twee, drie, vier en dat 
is vijf, zes, zeven wacht eens, acht, negen, tien, elf. 
Ja ik zie er nog drie, veertien! Dat klopt precies, hier 
is geen muis uitgeklommen. Dan lopen hier 
buitenmuizen rond. Bah nu moet ik ook het 
vogelzaad nakijken, misschien hebben de muizen 
van alles kapot geknaagd.’ Zij kijkt of zij nog meer 
muizenkeutels ziet liggen. Op de stelling bij het 
vogelzaad liggen inderdaad muizenkeutels. 
‘Miauw, stomme kat!’ gilt zij. Zij grijpt Miauw beet en 
laat hem de keutels ruiken. Miauw maakt een 
sissend geluid en gromt erbij. ‘Waarom ben jij hier?’ 
Miauw steekt van bangigheid zijn nagels ver uit en 
omklemt de arm van zijn bazinnetje. ‘Au,’ gilt zij. 
Ze laat Miauw uit haar armen ontglippen. Op dat 
moment begint zij tegen Euras te schreeuwen: ‘en 
van jou deugt ook niks. Jij had ook wel die muizen 
kunnen verjagen. Waarom heb ik jullie eigenlijk, 
stelletje niksnutten?’ 
Zij draait zich woest om en begint de schappen leeg 
te halen.
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Veel zakken vogelzaad zijn aangevreten, door de 
hongerige muizen. Op de pas geveegde vloer 
spreiden zich algauw duizenden zaadkorrels uit. 
Overal op de stelling liggen muizenkeutels. Zij loopt 
naar achteren om een emmer sop en een ladder te 
halen. Zij schuift de ladder tegen de stelling en 
begint verwoed te soppen. ‘Er zitten hier ook 
spinnen, jakkes wat een joekel. Zo’n grote spin durf 
ik niet weg te halen. Ik loop wel even naar de 
overkant, Loes van de bakkerij is niet bang voor 
spinnen.’ Zij komt de ladder af en loopt de winkel 
uit. ‘Let op de zaak Euras!’ 
Het meisje van de bakkerij heeft geen tijd. Er zijn 
een heleboel klanten in haar bakkerswinkel. 
Zij belooft wel te komen. Als zij weer in haar zaak 
komt is Euras nergens te vinden, ook Miauw heeft 
het hazenpad gekozen. Boos loopt zij naar de 
toonbank, de kassa staat open. Al het geld is weg. 
Nu begint zij te huilen. ‘Rot hond!’
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Euras had op de winkel moeten passen, maar hij is 
nergens te vinden. Zij belt de politie, maar die 
kunnen niets anders voor haar doen dan alles 
noteren. Zij gaat weer verder met het schoonmaken 
van haar winkel. Euras staat buiten te blaffen, hij 
heeft honger en wil naar binnen. Als hij binnen 
wordt gelaten glipt Miauw er achteraan in de hoop 
wat lekkers te krijgen. Snel sluit zij de deur. 
‘Zo, jullie mogen niet meer naar buiten. Hup in je 
mand Euras! En jij Miauw, ook in je mandje!’ Euras 
loopt langzaam zijn mand in, maar Miauw weet niet 
wat luisteren is en jammert bij haar etensbak. 
Hij wordt hardhandig in zijn mandje gezet. 
‘Wat denken jullie wel!’ Zij staat voor haar toonbank 
met haar handen in haar zij en trekt een niet 
alleraardigst gezicht. ‘Had jij niet op de winkel 
moeten passen, Euras? En kon jij’ die muizen niet 
vangen, Miauw! Geen eten voorlopig en helemaal 
geen snoep!’ Euras kijkt schuldbewust en Miauw 
durft haar mand niet meer uit te komen.
Het geschreeuw van zijn bazinnetje maakt hem 
bang. ‘Zo,’ zegt opeens een mannenstem: ‘u heeft 
het er maar druk mee.’ Hij kijkt naar de hond en de 
kater. Euras gromt vervaarlijk. ‘Is dat soms een 
boef? Dan moet hij weggejaagd worden!’ Langzaam 
komt hij uit zijn mand. ‘Technische recherche, 
mevrouw, ik kom de kassa onderzoeken en u moet 
enkele vragen beantwoorden.’ Euras blaft luid en 
laat zijn gebit zien. Hij kijkt erg boos, op zijn snoet 
verschijnen diepe rimpels. Zijn bazin grijpt hem beet 
en slingert hem naar buiten. 
‘Dit is voor de afwisseling  goed volk!’ schreeuwt zij.
Geschrokken gaat Euras buiten op de mat liggen. 
Aartje komt aangetrippeld, hij wil naar binnen. 
‘Vergeet het maar,’ zucht Euras: ‘jouw logeerpartij is 
voorbij.’
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Aartje kijkt teleurgesteld. ‘Hoe komt dat zo opeens?’ 
vraagt hij. ‘Luister eens, dat weet jij toch zelf wel te 
bedenken!’ reageert Euras boos.
Aartje kijkt hem verbaasd aan. ‘Wat is er aan de 
hand Euras, heb ik soms iets fouts gedaan?’ 
‘Ja, jij hebt zowat alle vogelzaad zakken kapot 
gevreten en mijn bazin vond overal muizenpoep, 
bah Aartje!’ ‘Echt Euras, dat heb ik niet gedaan. 
Ik heb helemaal niet aan het vogelvoer gezeten, ook 
niet aan al het andere voer in jullie winkel. Echt, 
geloof me nou.’ 
‘Ik geloof je niet Aartje, muizen poepen overal en ze 
knagen aan alles. Had ik je maar niet in onze winkel 
laten logeren. Ik ben boos op jou!’ Aartje kijkt 
verdrietig hij vraagt: ‘en Winnie dan? Mag hij nog 
wel logeren?’ ‘Och grutjes Winnie, daar heb ik niet 
meer aan gedacht. Hij loopt groot gevaar want mijn 
bazin heeft hem ontdekt. Dadelijk slaat zij hem plat 
met de veger. Zij is trouwens ook kwaad op mij. 
De kassa is leeggeroofd terwijl ik naar mijn vriendin 
Donna ben gerent. Ik zag haar toevallig lopen.
Ik moest wel snap je. Ik ben namelijk verliefd op 
haar. Overigens, jij mag van Miauw de winkel niet 
meer in. Hij is bang naar het asiel terug te moeten 
als hij jou niet vangt. Hij is hier komen wonen omdat 
hij muizen moest verjagen. Dat begrijp je toch wel?
Miauw is een kat en katten jagen nu eenmaal op 
muizen. Behalve Miauw dan,’ mijmert Euras.
‘Je moet Winnie redden, Euras. Ga naar binnen en 
voorkom dat hij platgeslagen wordt. ‘ 
‘Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, de deur is 
dicht. Ik zal wel een heleboel kabaal maken dan laat 
zij mij wel binnen. Blijf jij hier wachten?’ ‘Nee dat is 
te gevaarlijk ik ga terug naar het groenperkje 
tegenover Vaatje Kruiden.’
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HOOFDSTUK 5
OP ZOEK NAAR EEN SLAAPPLAATS.

Als de deur van de dierenwinkel wordt opengedaan 
rent Euras naar binnen. Tegelijkertijd wandelt 
Winnie spinnie naar buiten. Hij wil naar het 
groenperkje omdat daar zijn vrienden wonen. Het is 
erg druk in het winkelcentrum talloze mensen lopen 
rakelings voorbij. Winnie durft niet te gaan lopen. 
Gelukkig zit Miauw op de vensterbank. ‘Miauw zou 
jij mij alsjeblieft naar het groenperkje willen 
brengen?’ Miauw kijkt bedenkelijk hij heeft er geen 
zin in, hij wil ook geen spinnenpoten in zijn nek 
voelen. ‘Ik heb geen zin,’ laat hij weten. ‘Ach toe 
nou,’ smeekt Winnie: ‘ik durf niet naar de overkant, 
straks stapt men boven op mij.’ Nou goed dan maar 
jij mag niet op mijn rug zitten, ook niet op mijn kop. 
Maak een draadje en ga aan mijn staart hangen, 
dan heb ik geen last van jou,’ gebiedt Miauw. 
Vliegensvlug maakt Winnie een draadje en laat zich 
door de kat meevoeren naar het groenperkje. 

Aartje loopt ongeduldig heen en weer. Opeens 
ontdekt hij tussen de menigte Miauw. ‘Hallo Miauw, 
ik ben hier. Waar is Winnie? Is het goed met hem?’ 
Miauw springt over het muurtje het groenperkje in. 
Aartje is blij als hij bij Miauw zijn grote vriend 
ontdekt. ‘Jullie mogen niet meer in de dierenwinkel 
wonen,’ zegt Miauw: ‘waarschijnlijk omdat jullie 
zaad gegeten hebben en keutels hebben 
achtergelaten. Ik moet altijd op de kattenbak, ik kan 
toch ook niet overal mijn behoefte doen?’ ‘Miauw, ik 
heb al tegen Euras gezegd dat ik niet gesnoept heb 
van het zaad er moeten bij jullie andere muizen 
rondlopen.’ Miauw haalt zijn schouders op en loopt 
weg.
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‘Miauw, wacht nog even, kun jij ons niet helpen met 
het vinden van een slaapplaats?’ 
‘Geen zin, ik heb al genoeg aan mijn kop,’ miauwt 
Miauw. Hij verdwijnt tussen talloze mensenbenen. 
Aartje loopt naar Bokkie tor. ‘Bokkie, ik weet het niet 
meer, waar moet ik een warme slaapplek vinden? 
Hier is het ’s avonds te koud.’ ‘Weet ik veel,’ zegt 
Bokkie knorrig: dat gezeur altijd van jou. Dan is het 
dit dan is het dat.’  ‘O jee, Bokkie heeft een boze 
bui,’ denkt Aartje en hij trippelt verder.
Winnie slingert met zijn draad achter hem aan.
Tussen de bessenstruik zit Tak naaktslak. Hij eet 
een blad. 
‘Tak waar moet ik vannacht slapen? Weet jij 
misschien een oplossing?’ 
‘Aan de overkant natuurlijk, voor een poosje dat zal 
toch wel gaan?’ Aartje kijkt bedenkelijk: ‘weer bij 
Vaatje Kruiden? Ik kan daar niet zomaar naar buiten 
lopen, zij hebben daar alles potdicht gemaakt.’ 
‘Ik weet niets beters te bedenken. Jij moet snel naar 
binnen zonder dat je ontdekt wordt,’ zucht Tak en 
smikkelt verder aan het blad.
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‘Kom Winnie ga op mijn rug zitten dan rennen wij de 
drogisterij in.’ Winnie houdt zich goed aan Winnie 
vast. Snel rent Aartje de winkel in. Hij rent meteen 
door naar de vitrinekast waar hij ooit opgezeten 
had.  

Niks, geen vitrinekast. In de hoek naast het 
magazijn staat een rek met wc rollen. 
‘Wat nu?’ schrikt Winnie. 
‘Ik weet het niet, hier overzie ik niets. Klim jij eens 
tegen de muur omhoog, misschien zie jij een 
geschikte plek,’ stelt Aartje voor.
Winnie klimt tegen de muur omhoog en Aartje wacht 
onder een stelling op zijn terugkeer. Na een poos 
komt hij weer aangelopen. 
‘Ik heb geen plek voor jou gevonden. Voor mij zijn 
hier plekken genoeg, maar ik wil hier niet alleen 
blijven. Ik ga dus weer met jou naar buiten. Wij 
moeten maar wat anders verzinnen,’ zegt hij wijs.
Hij gaat weer op de rug van Aartje zitten en zij 
rennen pijlsnel naar buiten. ‘Zijn jullie daar alweer, ik 
heb net bezoek,’ zegt Tak naaktslak. Boven in de 
bessenstruik zit Kwibus mus. Winnie krijgt opeens 
een supergoed idee, hij vraagt: ‘Kwibus, mag Aartje 
vannacht in jouw nest slapen?’ 
‘Mij best,’ zegt Kwibus: ‘ik kom jullie vanavond 
halen.’ Opgelucht omdat zij niet verder hoeven te 
zoeken, gaan de twee nu op zoek naar eten.
Winnie heeft al snel een vliegje gevangen en Aartje 
snuffelt in de avalbak
Hij vindt niets en klautert de bak weer uit. Hij heeft 
honger en piekert hoe hij aan eten moet komen. 
Weer kijkt hij in de afvalbak. ‘Hij is net geleegd,’ 
schalt een stem.  
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De afvalbak is net geleegd Aartje!’ schalt de stem 
weer. Aartje zakt door zijn pootjes uit angst.
‘Van mij heb je niks te vrezen hoor!’ Aartje kijkt 
voorzichtig omhoog. ‘O gelukkig, jij bent het maar 
Aaf raaf.’ De grote zwarte vogel kijkt met een 
schuine kop naar Aartje. Zit jij in de problemen 
beste vriend?’ 
Aartje verteld Aaf over Lampenkeesje.
Hij verteld haar ook over de muizenkeuteltjes en de 
aangevreten vogelzaad zakken. ‘Och, och, wat heb 
jij een pech. Verderop ligt een korst brood. Ik zal 
even kijken of het er nog ligt, tot zo.’ Aaf vliegt weg. 
Nog voor dat Aartje van de afvalbak is geklauterd, is 
Aaf al terug. ‘Hier,’ zegt zij en gooit de broodkorst 
voor Aartje in het groenperkje neer. Meteen vliegt zij 
weer weg. Aartje begint te knabbelen aan de oude 
harde broodkorst. ‘Mmm lekker, ik heb Aaf niet eens 
kunnen bedanken.’ Opeens verschijnt de snoet van 
Euras tussen het groen. ‘Heb jij al een lekkere 
warme mand voor vannacht?’
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‘Hallo Euras, ik slaap vannacht bij Kwibus.’ 
‘Dat vind ik niks, jij hoort in een warm huis. Ik neem 
je mee naar de winkel en daar slaap jij naast mij in 
mijn mand. Wat denk jij ervan?’ ‘Ik kan niet met je 
mee want Kwibus komt mij dadelijk halen. Hij zal mij 
misschien gaan zoeken.’ ‘Dan zie ik een oplossing, 

kijk daar zit Kees 
koolmees. ‘Kees!’ 
roept Euras. Kees 
komt aanvliegen. 
‘Wat is er Euras?’ 
‘Zou jij aan Kwibus 
willen doorgeven dat 
Aartje een nachtje 
bij mij slaapt. Hij zou 
bij hem in zijn nest 
slapen.’ ‘Goed 
Euras ik zal het hem 
meteen zeggen.’ 

‘Dank je wel Kees.’ Kees koolmees vliegt weg. 
‘Kom Aartje, kom Winnie wij gaan naar de 
dierwinkel terug.’ ‘Dat is een goed idee, dan kunnen 
wij vannacht kijken wie de zakken openbijt,’ stelt 
Aartje voor. Gedrieen lopen zij naar de 
dierenwinkel. De deur staat open maar Miauw staat 
in de weg. Zij strekt haar poot en krabbelt gemeen 
over de neus van Euras. Hij laat meteen zijn 
scherpe tanden zien en gromt boos: ‘dit zijn mijn 
vrienden en die slapen niet op straat. Trouwens, wij 
gaan waken, want vannacht komen hier vreemden 
de zakken open knagen. En als je een echte vent 
bent waak je met ons mee en grijpen wij met zijn 
allen de boosdoeners.’ Miauw stemt ermee in en die 
avond liggen alle vrienden bij elkaar in de 
hondenmand.
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HOOFDSTUK 6
DIEVEN IN DE DIERENWINKEL.

Euras is net eventjes in slaap gevallen of hij wordt 
wakker gemaakt door Winnie die vlak bij zijn oor zit. 
‘Pst Euras, ik hoor voetstappen, maar ik zie niks in 
het donker.’ 
Euras spitst zijn oren en fluistert: ‘Miauw opgelet, jij 
kunt goed zien in het duister. Zeg meteen als je iets 
ziet en zeg wat je ziet.’ 
Miauw kijkt met opengesperde ogen naar links en 
rechts. ‘Ik zie geen muizen, ik zie ratten! Eropaf 
jongens, grijp ze!’ Euras rent zijn neus achterna 
want in het donker kan hij des te makkelijker 
snuffelen. Hij ruikt een zware plaslucht van de vieze 
ratten. Er wordt gebeten, gegromd, geblaft en 
gemiauwd. Daarna is het stil. Heel erg stil. 
Langzaam loopt Euras zijn mand weer in.’ Winnie 
waar ben je?’ roept hij. ‘Op je kop suffie, ik was 
bijna verslonden door die ratten. Gelukkig kon ik me 
goed vast houden aan jouw oor.’ ‘Waar ben je 
Aartje?’  ‘Hie- ier!’ roept Aartje. Waar is hier?’ blaft 
Euras vertwijfelt.  ‘Ik weet het niet, het is te donker. 
Ik loop over iets warms.‘ Miauw ziet Aartje en pakt 
hem bij zijn nekvel alsof het een jong is. Hij draagt 
hem naar de hondenmand en laat hem erin vallen. 
‘Slaap lekker Aartje, ik geloof nou dat jij niet aan de 
zaadzakken hebt geknaagd. Ik ga boven op de 
toonbank slapen, welterusten allemaal. Zodra de 
vogels zingen maak ik jullie wakker, want jullie 
moeten je verstoppen voor de bazin.’ Miauw slentert 
weg in het donker. Vannacht slaapt Aartje bij Euras. 
Morgen ziet hij wel weer. Zij vallen in slaap.
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Als de  vogels hun eerste lied gaan zingen, springt 
Miauw van de toonbank af. Bij de hondenmand 
fluistert hij: ‘wakker worden de bazin komt zo, jullie 
moeten je gaan verstoppen.’ Winnie rekt zich uit: 
‘waar dan, waar dan?’ Aartje wordt ook wakker. 
Jullie moeten je tussen de zakken kattenbakkorrels 
verstoppen, die staan naast de buitendeur. Als 
straks de deur opengaat moeten jullie naar buiten. 
Aartje klautert de mand uit en verstopt zich samen 
met Winnie tussen de grote zakken 
kattenbakkorrels. Niet lang daarna gaat de deur 
open. Aartje kijkt angstig, hij is bang ontdekt te 
worden. De bazin komt binnen en gooit haar tas op 
de toonbank. Ze kijkt naar de vloer die bezaait ligt 
met knaagdierenvoer. Zij draait zich om naar Euras 
en begint weer tegen hem te schreeuwen. Euras 
loopt met zijn staart tussen zijn poten naar buiten. 
Hij gaat zuchtend op de mat liggen. Miauw holt ook 
snel naar buiten. Zij denkt ook dat zij stout is 
geweest. Aartje en Winnie zijn al buiten zij vragen 
Euras of hij meegaat een nieuw huis voor hen te 
vinden. Euras sjokt met de muis en de spin langs 
alle winkels. Geen deur en geen rooster blijken 
open te zijn. ‘Laat maar Euras, ik slaap vannacht 
wel bij Kwibus. Ik wil niet dat jij iedere dag standjes 
krijgt.’ De grote zwarte rottweiler sjokt weer naar de 
mat terug. Zijn bazin staat in de deuropening, zij ziet 
hem aankomen. Zij wil hem troosten en over zijn 
vacht aaien. Opeens ziet zij de dieren op zijn rug en 
roept: ‘kom eens hier Euras!’ Euras zet het meteen 
op een hollen. Hij holt rechtstreeks naar het 
groenperkje. ‘Stap af Aartje, jij ook Winnie 
misschien heeft zij jullie niet gezien. Tjonge, tjonge 
straks krijg ik dadelijk weer straf.’
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Hij loopt langzaam naar de dierenwinkel terug.
Hier en daar snuffelt hij naar lekkere geurtjes. Als hij 
de winkel binnen wandelt gaat hij rustig zijn mand 
in. Hij hoopt dat de bazin hem niet opmerkt. 
‘Brave hond,’ roept zijn bazin. Zij heeft drie dode 
ratten in haar handen.  ‘Dit zijn dus de boosdoeners, 
de dieven in de dierenwinkel. Ik zal ieder hoekje en 
gaatje dichtmaken zodat er geen ratten meer 
kunnen binnenwandelen. Miauw heeft als beloning 
een vis gehad. Wil jij ook wat lekkers?’ 
Euras denkt aan een lekker kauwbot of 
chocoladekluifjes aan hondenkoek of een plak 
hondenworst. Hij stapt uit zijn mand en kwispelt 
vrolijk. Zijn bazin pakt een worst uit het schap en 
vraagt: ‘wil jij worst?’ 
‘Ja, ja ik wil de hele worst,’ denkt Euras. Zij snijd 
enkele stukken van de hondenworst. Euras slikt ze 
gulzig naar binnen. ‘Straks krijg je nog een beetje. 
Jij eet zo snel, dadelijk word jij misselijk. Het is hier 
al genoeg troep.’ Euras kijkt de winkel rond. 
Heeft hij nou al die rommel gemaakt of de ratten? 
Overal ligt zaad over de vloer. Het lijkt wel of 

iemand alle zakken zaad erover heeft gestrooid. 
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HOOFDSTUK 7
WAAR WOONT LAMPENKEES?

Euras wordt naar buiten gestuurd want de bazin 
gaat vegen. Af en toe komt zij naar buiten om 
Miauw en hem te aaien, zo blij is zij.
Als verrassing krijgt hij een kluif. 

Buiten begint het te miezeren. 
Kleine regendruppeltjes zorgen dat alles nat wordt. 
Aartje kijkt rond of hij geen droog plekje kan vinden.
Dan ziet hij dat de winkeldeur van Lampenkeesje 
wijd open staat. Vlug trippelt hij naar binnen. 
Hij hoopt daar Lampenkees aan te treffen maar er 
lopen alleen werkmannen heen en weer. Zij halen 
alle rekken van de muren af en slepen de toonbank 
naar buiten. De tl buizen worden van het plafond 
gehaald en de naam van Lampenkees verdwijnt van 
de deur en het raam. ‘Och jeetje,’ denkt Aartje: 
‘waar is Lampenkees? Is zijn winkel niet meer van 
hem? Waar kan ik hem dan vinden? Ik weet niet 
waar hij woont, alleen de kerstman weet dat want hij 
had hem weggebracht. Ik ga niet naar de noordpool 
hoor, dat is mij te koud. Wacht eens, het rendier uit 
de dierentuin weet het misschien, want hij 
bestuurde de arrenslee.’ Aartje trippelt weer naar 
buiten en gaat op zoek naar Kwibus. Die zit in de 
bessenstruik te tsjilpen. ‘Kwibus, wil jij mij alsjeblieft 
naar de dierentuin brengen?’ 
‘Ik niet, dat is mij te ver en jij bent te zwaar,’ tjilpt hij. 
Kwibus vliegt snel weg. 
‘Ach,’ jammert Aartje en kijkt verdrietig voor zich uit 
en piekert hoe hij anders in de dierentuin moet 
komen. De ganzen zijn niet meer in de buurt. Maar 
wie kan hem brengen?
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Opeens klinkt het hese gekras van Aaf in de buurt. 
‘Zij moet ergens op een dak zitten,’ denkt Aartje. Hij 
vraagt Trees koolmees of zij Aaf wil halen. Aaf 
roept: ‘pap, pap, pap.’ Trees weet haar meteen te 
vinden. Zij vraagt haar om naar beneden te vliegen. 
‘Heeft Aartje mij nodig?’ krast zij verbaast. 
Aaf vliegt naar het groenperkje en vraagt Aartje wat 
er aan de hand is. ‘Ik moet naar de dierentuin daar 
woont een rendier dat de kerstman geholpen heeft,’ 
zegt Aartje. Aaf krast: ‘is het een zaak van leven of 
dood?’ Aartje kijkt haar niet begrijpend aan. 
‘Is het zo belangrijk?’ vraagt Aaf. ‘Lampenkeesje 
woont ergens op deze wereld, ik weet alleen niet 
waar.’ Aaf denkt dat Aartje zijn hoofd heeft gestoten 
en niet weet waar hij het over heeft zij vraagt: ‘ben 
je ziek?’ Dan valt Bokkie tor in de rede: ‘luister eens 
Aaf, Aartje wil van het rendier weten waar 
Lampenkees woont. Aartje heeft namelijk geen 
woning meer. Het is eigenbelang, weet je!’ Bokkie 
kijkt Aartje kwaadaardig aan: ‘jij kunt toch ook hier 
wonen? Is het hier soms te minderwaardig? Ja, ja 
alles is meneer beneden zijn stand!’
Nu begrijpt Aaf het verhaal: ‘dus je wilt naar de 
dierentuin? Ik weet alleen niet hoe ik je moet 
vervoeren. Ik ben bang dat ik jou per ongeluk inslik.’ 
‘Winnie heeft in een sok gezeten en daarna in een 
nylon kousje. Hij heeft ook in een plastic zakje 
gezeten,’ weet Aartje te vertellen. Aaf kijkt om zich 
heen. ‘Ik zie in de afvalbak een mandarijnennetje 
liggen, is dat wat?’ Zij vliegt op de afvalbak en 
probeert het netje eruit te halen. Het lukt niet. 
Nu moet Aartje de afvalbak in om het netje te 
pakken. Als hij het net met pijn en moeite uit de bak 
heeft weten te halen, pikt Aaf het van hem af.
Zij spreid het net open en kijkt of het geschikt is.
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‘Wil jij vandaag nog?’ vraagt zij aan Aartje. 
‘Graag,’ juicht Aartje. 
‘Goed stap dan in het net. Denk erom ik vlieg hoog 
en daar is het flink koud. Aartje stapt in het net. 
‘Weet jij de weg Aaf?’ ‘Ja hoor, ik vind het leuk in de 
dieren tuin. Ik plaag daar vaak vogels die in kooien 
zitten. Zij zijn jaloers op mij omdat ik vrij ben,’ krast 
Aaf.  
Aartje kijkt ineens treurig: ‘ik vind hen zielig, het zou 
je toch maar gebeuren. Je wordt in een kooi gestopt 
en je mag er nooit meer uit. Wij kunnen hen toch 
bevrijden, Aaf?’
‘Ben jij mal, het zijn grote roofvogels, die eten maar 
wat graag muizen! Zelfs ik’ lust wel een 
muizenboutje,’ zucht zij verlekkerd. Aartje krabbelt 
het mandarijnennetje in en Aaf neemt het tussen 
haar snavel. ‘Daar gaan we,’ krast zij. Aaf stijgt 
langer hoe hoger de lucht in. Ze zijn bijna tussen de 
wolken. Beneden lijkt alles heel erg klein. Aartje kijkt 
zijn ogen uit. Boven is het enorm koud. Aartje maakt 
zich zo klein mogelijk in het netje.
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HOOFDSTUK 8
 HET RENDIER WEET DE WEG.

Na een kwartier vliegen belanden zij in de 
dierentuin. De hekken zijn al dicht er zijn geen 
bezoekers meer. Dierenverzorgers lopen heen en 
weer om dieren naar hun nachthokken te leiden en 
voedsel te geven. Aaf zit boven op de kooi van een 
arendbuizerd. ‘Pieuw, pieuw,’ roept hij: ‘ik zie een 
lekkerrr muisssje. ‘Niks daarvan jij hebt genoeg te 
eten gehad. Jij hoeft er ook niets voor te doen hè? 
Neem dan mij, ik moet mijn eigen eten zoeken. 
Denk je soms dat ik iedere dag te eten heb, echt 
niet!' krast Aaf en vliegt naar het midden van het 
dierenpark. ‘Daar Aaf, daar links van je. Ik zie de 
rendieren, daar moeten wij landen.’ Aaf strijkt netjes 
op het hek neer. ‘Weet je het zeker? Volgens mij 
zijn dit herten.’ ‘Nee, die zien er anders uit, kijk, daar 
loopt hij,’ zegt Aartje. ‘Glitter, Glittertje!’ roept hij. 
Glittertje komt nieuwsgierig naar het hek toelopen, 
hij denkt dat hij iets lekkers krijgt. Hij is teleurgesteld 
dat hij alleen een raaf en een muis ziet, zonder 
lekkers. ‘Glitter, weet jij nog waar Lampenkeesje 
woont?’ Aartje kijkt Glittertje vragend aan. 
‘Ja,‘ zegt Glitter. ‘Waar woont hij dan, in welke straat 
en welk nummer?’ vraagt Aartje. ‘Dat weet ik niet, ik 
weet alleen zijn deur te vinden,’ zegt Glitter. Aartje 
zegt onthutst: ‘maar, dan vindt ik hem nooit.’ Aaf 
weet raad, Glitter moet de weg wijzen. ‘Dat kan ik 
nog niet,’ concludeert Glitter: ‘het is nog niet donker 
genoeg. Iedereen moet naar huis zijn, dan durf ik 
pas te vliegen.’ ‘Rennen,’ verbetert Aaf hem: ‘een 
rendier rent, ze heten niet voor niets zo.’ ‘Nee hoor, 
je hebt het mis, Glitter is een echt kerstrendier die 
kunnen vliegen.’ Aartje kijkt trots naar Glitter.
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‘Ga even in de struiken zitten. Zodra het donker is 
breng ik jullie naar Lampenkees,’ zegt Glitter. 
Hij wandelt naar zijn familie om te vertellen dat hij 
even weg moet. De twee zitten in de struiken het 

donker af te wachten. 
‘Luister eens Aartje ik 
vlieg eigenlijk nooit in het 
pikkedonker.’ ‘Dat hoeft 
ook niet, jij gaat dadelijk 
op zijn rug zitten, jij moet 
je dan wel goed 
vasthouden,’ grinnikt 
Aartje. Het rendier komt 
eindelijk naar het hek 
toelopen. ‘Ach wat, het is 
nog niet donker, stap toch 
op mijn rug. Ik heb geen 

zin om tijd te verknoeien. We gaan!’ Aaf raaf vliegt 
op de rug van het rendier en houdt zich stevig vast. 
Er verschijnen een heleboel gekleurde kleine 
lichtjes om Glitter als hij opvliegt. Aaf geniet, zij 
hoeft niet eens zelf te vliegen. Het rendier kan zelfs 
sneller vliegen. Na luttele ogenblikken komt het 
rendier in de straat aan waar Lampenkees woont. 
Lampenkees woont in een flat. Gelukkig kan het 
rendier op de galerij landen. Met zijn grote neus 
drukt hij op de bel. ‘Tring, tring.’ 
Lampenkees doet de deur open en ziet het drietal, 
hij laat hen vlug binnen uit angst dat de buren hen 
zien. Hij rent naar zijn keuken om iets lekkers te 
zoeken voor zijn bezoek. Hij neemt een krop sla en 
enkele stukjes kaas mee naar binnen. Luid 
smakkend vertelt Aartje dat hij nergens woont. Hij 
vraagt ook of Lampenkees nu uit de zorgen is.
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Lampenkees trekt een vrolijk gezicht: ‘ik ben uit de 
zorgen. Ik wil nooit meer lampen verkopen.’ 
Aartje schrikt, want als Lampenkees geen lampen 
meer gaat verkopen heeft hij geen warme 
slaapplaats.
‘Ik ga een cadeauwinkel beginnen,’ lacht 
Lampenkees. Maar niet op de plek waar mijn 
lampenwinkel was. Ik ga in het midden van het 
winkelcentrum mijn nieuwe winkel openen. 
Vlak bij de dierenwinkel, vlak bij die zwarte hond 
weet je wel?’ 
‘Mag ik dan weer in uw magazijn wonen?’ vraagt 
Aartje. ‘Natuurlijk,’ glimlacht Lampenkees.  
Aartje kan nu ook lachen. 
Het rendier eet van de krop sla en zegt dan: ‘dank u 
wel voor de sla maar ik moet nu echt terug naar 
mijn vader en moeder. Zij zijn vast al ongerust.’ 
Hij wandelt de gang in naar de voordeur. 
Lampenkees kijkt eerst of er niemand kijkt, dan laat 
hij Glittertje uit. Aartje roept hem na: ‘dank je wel 
Glitter, dank je wel dat jij mij hebt geholpen en jij 
ook Aaf.’ ‘Daar zijn vrienden voor zegt Glittertje, tot 
ziens!’ Hij vliegt snel weg. ‘Ik ga ook maar,’ zegt 
Aaf: ‘bedankt voor de heerlijke kaas meneer 
Lampenkees, tot kijk.’ Hij klapwiekt weg. Nu is 
Aartje alleen met Lampenkees. ‘Waar wil je slapen?’ 
vraagt hij. ‘Heeft u misschien een klein doosje met 
wat zachte lapjes erin?’ Lampenkees zoekt en zoekt 
hij vind alleen een oude sok en een soepkom. Hij 
knipt de sok in kleine stukjes en stopt ze in de kom. 
‘Is dit ook goed?’ vraagt hij. Aartje is blij met zijn 
bedje. Hij klimt snel in de kom en frunnikt aan de 
kleine dekentjes. 
‘Lampenkees?’  
‘Ja?’ 
‘Gaat u morgen naar het winkelcentrum?’  
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‘Ja zeker.’ 
‘Weet u, Winnie zit nu alleen in het groenperkje. Ik 
weet zeker dat hij ongerust is,’ klaagt Aartje.‘
Arme Winnie,’ schrikt Lampenkees: ‘kom we gaan 
hem halen.’ 
Aartje kijkt verrast op. 
‘Klim in mijn jaszak Aartje, we gaan met de auto. 
Aartje laat zich in de jaszak van Lampenkeesje 
glijden. Met grote stappen verlaat Lampenkees de 
flat en stapt in zijn auto. ‘Kom even uit mijn jaszak, 
ik moet mijn veiligheidsgordel aandoen.’
Aartje gehoorzaamt meteen. De auto start en ze 
rijden weg. ‘Vlak naast het winkelcentrum is een 
parkeerterrein, daar zet ik mijn auto neer,’ laat 
Lampenkees weten. Even later parkeert hij de auto 
en haast zich naar het groenperkje. Hij laat Aartje 
tussen de struiken naar zijn vriendje zoeken. 
‘Winnie, Winnie waar ben je?’ 
‘Hier,’ hoort Aartje zeggen. ‘Vlug Winnie, we gaan 
vannacht bij Lampenkees logeren.’ Winnie kijkt 
omhoog en ontwaart het gezicht van Lampenkeesje. 
‘Hallo Lampenkees, wat aardig dat wij bij u mogen 
logeren.’ Hij klimt omhoog om Lampenkees beter te 
zien. ‘Mag ik je beetpakken Winnie?’ vraagt 
Lampenkees. ‘Als u maar heel voorzichtig bent, ik 
heb eigenlijk teveel pootjes,’ lacht Winnie. 
Lampenkees neemt beiden op en loopt dan snel 
naar zijn auto terug. Even later is iedereen in de 
warme flat. Winnie maakt snel een webje en Aartje 
klimt de kom weer in.  
‘Welterusten,’ zegt Lampenkees: ‘morgen ga ik jullie 
mijn nieuwe winkel laten zien.’ 
‘Slaapt u ook maar lekker, bedankt voor alles zegt 
Aartje dankbaar.’
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HOOFDSTUK 9
EEN NIEUW PLEKJE.

Lampenkees is heel vroeg wakker. Aartje en Winnie 
slapen nog. Hij doet zo zachtjes mogelijk. Hij wil iets 
speciaals doen voor zijn nieuwe vrienden. Stilletjes 
loopt hij zijn huis uit en loopt naar zijn berging. 
Er staat een heleboel gereedschap in de berging. 
Lampenkees kijkt tussen de spullen die er al jaren 
staan. Hij ziet mooie plankjes, hij wil er een 
poppenbedje van maken. Een bed voor Aartje. 
Lampenkees wil geen herrie maken. Hij moet 
zonder te hoeven zagen een bed in elkaar zetten. 
Overal haalt hij dingen tevoorschijn die hij kan 
gebruiken. Hij begint te lijmen en te schroeven. 
Daarna ziet hij in een hoek een pot verf staan. Hij 
kijkt of de verf nog vloeibaar is en wat voor een 
kleur het heeft. Het is gele verf. Hij verft het bed en 
föhnt het droog. Daarna  knutselt hij er een hemeltje 
aan van ijzerdraad. Op de vensterbank ligt een oud 
vitrage gordijn. Met paperclips maakt hij het vast 
aan het ijzerdraadje en bewaart een stukje als sprei. 
Er staat een koffer in de berging met oude kleding. 
Hij kiest er een gestreepte trui uit en knipt er kleine 
lapjes van. Van een spons maakt hij een matras en 
begint het bedje op te maken. Het is acht uur als 
zijn karwei erop zit. Hij loopt weer naar zijn woning. 
Aartje slaapt nog steeds maar Winnie is wakker. 
‘Kijk eens?’ fluistert Lampenkees heel zacht: ‘dit is 
voor Aartje.’  Winnie vindt het mooi maar is blij dat 
hij niet in zo’n gek ding hoeft te slapen. Door het 
gefluister wordt Aartje toch wakker. Hij weet niet dat 
hij een cadeau zal krijgen, hij is alleen benieuwd 
naar de winkel. Lampenkees neemt het bedje mee 
naar de keuken en doet er een krant omheen als 
cadeaupapier. Hij verstopt het onderin een tas.
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Daarna maakt hij een lekker ontbijt voor zichzelf en 
Aartje. Voor Winnie heeft hij niets in huis. Gelukkig 
interesseert dat Winnie niet. Hij vangt liever zijn 
eigen voedsel. Aartje smikkelt van brood met jam. 
Zijn snoet plakt er van. Na het eten wast hij zijn 
snuitje. Lampenkees doet andere kleding aan en 
pakt wat tassen bij elkaar. ‘Kom Aartje en Winnie 
we gaan. Kruipen jullie maar weer in mijn jaszak.’
Beide kruipen in de jaszak van Lampenkees.
Een tijdje later zitten zij allemaal in de auto. 
‘Broem, broem,’ doet de motor en de auto rijdt snel 
de straat uit. Als zij in het winkelcentrum zijn, lopen 
er alweer mensen te winkelen. Lampenkees loopt 
langs zijn oude winkel, hij kijkt naar binnen. In de 
winkel lopen werklieden heen en weer met plastic 
buizen en stopcontacten. ‘Tja,’ mompelt 
Lampenkees en wandelt weer verder. Hij komt in 
het midden van het winkelcentrum en ziet Euras al 
op de mat liggen. ‘Die is ook al wakker,’ denkt 
Lampenkees. Hij loopt naar zijn nieuwe lege winkel 
en opent de deur. Meteen haalt hij voorzichtig 
Winnie en Aartje uit zijn jaszak. Hij zet ze op de 
grond. ‘Ga maar op onderzoek,’ zegt hij: ‘loop maar 
naar het magazijn. Zien jullie al die dozen? Die ga ik 
op mijn gemak uitpakken. O ja, voor ik het vergeet 
te zeggen: ‘ik heet geen Lampenkees meer, 
voortaan heet ik ‘Een cadeau van Keesje’. Noemen 
jullie mij maar gewoon Kees. Alleen maar Kees!’
‘Ja Kees,’ zegt Winnie: mag ik al een web maken?’ 
Kees zegt: ‘het liefst aan het plafond, daar ben jij 
voorlopig veiliger dan op de grond.’ 
Aartje kijkt rond, hij ziet ook geen veilig plekje voor 
zichzelf. 
‘Laat mij even uit, Lampenkees, ik bedoel Kees, ik 
ga naar Euras en mijn vrienden.’
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Kees doet de deur open en Aartje trippelt naar 
buiten. Meteen holt hij naar Euras.
‘Kom kijken Euras ik heb een nieuwe plek om in te 
wonen.’ Euras is nieuwsgierig en loopt meteen mee. 

Zij kunnen zo naar binnen lopen. 
‘En?’ vraagt Aartje: ‘wat vindt jij er van?’ 
Euras snuffelt wat rond, hij kijkt verbaasd. ‘Hier 
staat niks. Het is hier erg geel. Het lijkt wel de 
binnenkant van een ei. Het is wel een vrolijke kleur,’ 
Hij begint te schateren: ‘ik voel mij hier net een 
kuiken.’ Hij loopt het magazijn in, daar is de muur en 
de vloer niet vrolijk gekleurd. Het staat er vol dozen 
en rekken. ‘Moet Lampenkees dat alleen in de 
winkel zetten?’ vraagt hij aan Aartje. ‘Ik geloof het 
wel,’ zucht Aartje. ‘Dat is erg veel werk, hij moet 
hulp krijgen. Kom Aart spring op mijn rug we gaan 
hulp halen.’ Euras loopt naar de ex winkel van 
Lampenkees. Daar lopen een heleboel mannen van 
alles te doen. 
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‘Kom we lopen naar binnen en jij gaat een lied 
zingen,’ gebiedt Euras. Als Euras binnen staat zingt 
Aartje een liedje. 

Wie is er bang voor de grote hond
De grote hond, de grote hond

Wie is er bang voor de grote hond
Deze hond heet Euras.

Aartje maakt een buiging. De mannen kijken 
verbaasd naar de zingende muis. Toch klapt er een 
enkeling. Aartje begint weer te zingen:

Wie helpt  Lampenkees met sjouwen 
Kom steek jullie handen uit de mouwen

Kom met ons mee, hatsiekadee
Het zal jullie niet berouwen.

Nu klappen de mannen allemaal. Aartje vertelt hen 
dat hun hulp echt eventjes nodig is. De mannen 
overleggen met elkaar. Ze vinden dat zij wel even 
tijd hebben en lopen achter Euras aan naar de 
nieuwe winkel van Kees. 
Kees kijkt er niet meer van op als de mannen 
vertellen dat zij door een zingende muis naar zijn 
winkel zijn gelokt. Heel snel zetten de mannen al de 
zware rekken en kasten en een nieuwe toonbank in 
de winkel. Kees is erg dankbaar en biedt hen een 
drankje aan. Zij slokken het naar binnen en lopen 
snel naar hun eigen werkplek terug. Euras loopt 
alweer buiten met Aartje op zijn rug. ‘Wij gaan nu 
mijn bazinnetje vragen of zij Lampenkees wil 
helpen.‘ ‘Maar, maar,’ stottert Aartje. Hij is bang 
voor het bazinnetje van Euras. 
‘Jij gaat weer zingenen alles komt goed.’
Euras stapt de dierenwinkel in. Miauw zit op de 
toonbank en het bazinnetje staat er achter.
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Aartje zingt:

‘Zeg vies muisje leef je nog, ie ja dee ja
Ja mevrouw ik ben er nog, ie ja dee ja

Ik heb mijn eten opgegeten 
En mijn drinken laten staan 

ie ja dee ja… poef!
De bazin van Euras schatert het uit. Ze houdt niet 
op met lachen. Dan zegt ze: ‘ben jij die sprekende 
muis.’ Zij pakt een krant en bladert erin. ‘Kijk, hier 
staan foto’s bekijk die maar eens. Ik dacht dat het 
nep was,’ zucht ze. Aartje kijkt vluchtig naar de 
foto’s. Hij vindt het helemaal niet gek dat hij kan 
praten. ‘Ik kom hier eigenlijk om te vragen of u 
Lampenkees wilt helpen. Een uur of zo.’ 
‘Lampenkees?’
Hij heeft een nieuwe cadeauwinkel hier vlakbij.
 ‘Ach, ik heb toch geen klant, een uurtje kan ik wel 
missen.’ Zij sluit haar winkel af en loopt achter 
Euras aan de nieuwe winkel in. 
‘Ik moet u komen helpen, heb ik gehoord, meneer 
Lampenkees.’ Hij lacht en zegt: noem mij maar 
Kees, mijn winkel heette Lampenkeesje. Hij wijst 
naar de etalageruit: ‘kijk.’ Op de winkelruit staat in 
bonte letters: ‘een cadeau van Keesje.’ ‘Ik heet 
geen cadeau,’ lacht hij: ‘ik heet Kees Kornet.’ 
De bazin van Euras geeft hem een hand. ‘Ik heet 
Karin.’ Dan pakt zij vliegensvlug spullen uit en zet 
alles netjes op de rekken en kasten. Als het uur 
erop zit loopt zij snel terug naar haar eigen 
winkeltje.
Tegen de avond is de winkel ingericht en met 
kleurige lampen verlicht. Voorbijgangers kijken 
nieuwsgierig naar binnen. Zij hopen dat de winkel 
snel open gaat.
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Lampenkees knutselt nu in zijn magazijn. Hij maakt 
een slaapkamer voor Aartje. Hij heeft een houten 
krat getimmerd en plakt er vrolijk behang in. 
Daarna plakt hij er een foto van Winnie uit de krant 
in, als schilderij. Dan zet hij het bedje erin en 
monteert een fietslampje tegen de zijkant van het 
krat. ‘Kom eens Aartje?’ roept hij: ‘ik heb wat moois 
voor je.’ Aartje komt meteen aanhollen en kijkt 
verrast als hij zijn nieuwe slaapkamer ziet. 
Hij springt meteen in het bedje om te voelen of het 
lekker ligt.
Het ligt prima. Aartje is erg blij. Hij wil zijn 
slaapkamer niet meer uit. Winnie komt ook kijken, 
hij denkt dat hij zijn web aan de buitenkant van het 
krat zal vastmaken, zodat hij dicht bij Aartje is.

Aartje kijkt dankbaar naar Lampenkees en zegt: 
‘dank u wel meneer Kees. Zonder u had ik geen 
slaapplek gehad.’ Kees lacht: zonder hulp van jou 
en de andere dieren had ik geen huis meer gehad, 
dank je wel, Aartje. Jij bent een bijzondere vriend.’ 

EINDE
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