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HOOFDSTUK 1
WAAR BLIJFT DE KERSTMAN.

Aartje trippelt heen en weer voor de winkelruit.
 ‘Waar blijft hij toch, waar blijft hij toch.’ piept hij. 
Parel de kat rekt zich uit en merkt op: ‘miauw, het is zondag 
Aartje. Daarom werkt meneer Siem niet. 
Hij laat alleen de hond uit en wij krijgen voer. 
Zondags is deze dierenwinkel gesloten. 
Slaap nog wat, jij kunt toch bij mij komen liggen? 
Mijn kussentje is heerlijk warm, miauw.’
Aartje piept: ‘ik weet heus wel dat de dierenwinkel dicht is. 
Ik wacht niet op meneer Siem, ik wacht op de kerstman. 
Het is de eerste Kerstdag.’
 ‘Miauw, de kerstman bestaat helemaal niet.’
 ‘Wel waar, ik ben bij hem op visite geweest!’
 ‘Ha, ha, wat kun jij jokken muisje, eet liever de kauwgombal 
die jij van meneer Siem voor de Kerst hebt gehad. 
Er ligt hier ook een stukje kaas, lekker hè?
Miauw, ik heb al van mijn zalmpaté gesnoept. 
(zalm- paatee)
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Tjonge, dat was toch lekker!’ Parel likt zijn bek af.
 ‘Ik ben verdrietig,’ jammert Aartje: ‘de kerstman komt niet.’  
 ‘Malle muis kom hier dan zal ik je troosten.’
 ‘Glittertje is er ook niet!’ snikt Aartje.
Aartje begint heel hard te huilen.
 ‘Miauw, wie is Glittertje nou weer. Ken ik die?’
 ‘Nee, jij hebt, snik, hem nog nooit gezien, snik. 
Het is het rendier van de kerstman. 
Glittertje woont niet in Lapland of op de Noordpool. 
Hij woont hier vlakbij, snik, in dierenpark Blijdorp dat is in 
Rotterdam.’
 ‘Miauw, ik weet niet eens wat een rendier is. 
Worden die in dierenwinkels verkocht? 
Hoe zien die er eigenlijk uit?’
 ‘Groot, Glittertje kan vliegen en hij heeft een gewei.’
 ‘Gek zeg, hij lijkt dus op Lorretje maar dan met een gewei 
en hij woont in een dorp waar iedereen blij is.’

Lorretje hoort zijn naam en komt nieuwsgierig zijn kooi uit.
 ‘Lorretje lief!’ krijst hij en strijkt neer in de hondenmand. 
Waf-waf zucht, hij is wakker geworden door de krijsende 
papegaai. 
Hij stapt geeuwend zijn mand uit en kijkt naar de muis. 
 ‘Waf, woef, wat is er met jou aan de hand, heb jij gehuild?’ 
 ‘Het is Kerstmis en de kerstman is nog niet geweest. 
De kerstman brengt altijd cadeautjes.’ (kadootjes)  
Waf-waf blaft: ‘jij hebt toch al een kerstcadeau gehad? 
(kerstkado) Meneer Siem heeft ons allemaal lekkere 
dingen gegeven. Ik had een kluif en een hondenkoek maar 
dat is al op. Parel heeft zalmpaté en kattensnoepjes gehad. 
Lorretje een mandarijntje en snoepzaad en jij had een 
kauwgombal en kaas. Mag ik jouw kaas Aartje?  
Heb jij nog paté (paatee) over Parel, dat lust ik ook, het ruikt 
zo lekker.’
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 ‘Blijf van mijn paté af en van Aartjes kaas ook! 
Ga in je mand gulzigaard! Jij ziet toch wel dat Aartje 
verdrietig is?’ miauwt Parel boos.
 ‘Ik lust ook kauwgomballen,’ smakt Waf-waf jaloers: 
‘waarom heb ik geen kauwgombal gehad?’
 ‘Miauw, jij lust alles! Blijf van onze cadeaus af Waf-waf!’ 

De hond is niet bang voor de kat en schrokt alle zalmpaté in 
twee tellen op. Dan schrokt hij de kaas naar binnen en 
daarna is de kauwgombal aan de beurt. 
Die lastige roze kauwgombal kan hij niet doorslikken. 
Het kauwgom plakt tussen zijn kiezen. Hij kauwt en kauwt.
Op laatst doet hij zijn poot in zijn bek en probeert het 
kauwgom eruit te pulken. 

Parel loopt kwaad het keukentje in en gaat op de 
vensterbank verder slapen. 
Hij schrikt wakker van gebons op de keukendeur. Doezelig 
kijkt hij achterom. 
 ‘Miauw, Waf- waf kom je hier? Er staat iemand voor de 
keukendeur!’ De kat slaapt weer verder.

Waf-waf rent als een dolle naar de keukendeur en begint als 
een waakhond te blaffen. ‘Woef, blaf! Er staat een hond 
buiten. Dit is mijn tuin, ga weg!’
 ‘Bonk, bonk!’ De vreemde hond trapt weer tegen de deur. 
Waf-waf blaft nog harder want die vreemde hond moet weg.

Aartje komt op de herrie af.
Hij ziet een bekende kop voor het raam, alleen ietsje ouder.
 ‘Glittertje! Glittertje is gekomen. Nu ga ik vast naar de 
kerstman!’
 ‘Glittertje?’ blaft Waf-waf. ‘Wat doet die hier in mijn tuin?
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Ik wil geen vreemde honden in mijn tuin, woef, woef.’
 ‘Glittertje is geen hond, Glittertje is een rendier. 
Hij kan vliegen,’ legt Aartje uit: ‘hij trekt de arrenslee.’
 ‘Woef, blaf, er mogen ook geen vliegen in mijn tuin!’
Aartje vraagt: ‘kun jij de deur opendoen Waf- waf?’
 ‘Ja fijn, dan kan ik naar buiten, dan jaag ik die vlieg wel 
eventjes weg!’
 ‘Het sneeuwt, geloof ik,’ ziet Aartje: ‘dat hoort bij de Kerst.’

De hond springt omhoog tegen de keukendeur. 
De hond kan niet bij de deurkruk. 
 ‘Jammer,’ blaft hij: ‘de deur kan niet open Aartje!’

‘Ach,’ treurt Aartje: ‘nou 
staat Glittertje daar voor 
niets! Kun je echt niet bij 
de deurkruk?’

 ‘Misschien is het een 
aardige vlieg want hij 
lacht naar ons,’ blaft Waf- 
waf: ‘wat een gekke 
vlieg! Dat beest lijkt wel 
op een hond.

Glittertje kijkt naar binnen 
hij roept: ‘Aartje, waar 
ben je. Ik zie je niet 
muisje! Ik kom je halen, 
vandaag zie je Euras en 
Miauw weer!’ 

In het keukentje horen zij 
Glittertje niet, daarom word Aartje erg verdrietig. 
Hij wordt nog verdrietiger als het rendier wegvliegt.
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HOOFDSTUK 2
DE KERST IS VOORBIJ.

De Kerstdagen zijn voorbij, het is dinsdag 27 december. 
Vandaag gaat de winkel vroeg open. 
Meneer Siem verzorgt eerst alle dieren en lijnt dan Waf- waf 
aan. ‘Kom we gaan uit!’
Waf- waf kwispelt vrolijk, hij is blij dat hij naar buiten mag.  

Na een kwartier zijn zij terug. 
Meneer Siem ziet de muis op de toonbank.  

‘Aartje, vond jij jouw cadeautjes niet 
lekker? Nee zeker. 
Ik zie dat jij niet tevreden bent. 
Wilde jij liever iets anders?’ 

‘Waf- waf heeft alles gepikt, hij heeft ook 
Parels eten opgeslokt.’

‘Dan krijg je van mij een nieuwe groene kauwgombal, lust jij 
die ook?’  
 ‘Ik hoef geen lekkers meer, ik ben gewoon erg verdrietig.’
 ‘Waarom dan kleine muis?’
Aartje huilt: ‘ik had mij zo verheugd op Kerstmis maar dat is 
voorbij. De kerstman is ons helemaal vergeten.’ 
 ‘Malle muis, de kerstman bestaat niet, het zijn gewoon 
verklede mensen. Ik had je toch een kerstcadeau gegeven?’ 
 ‘Parel zei ook al dat er geen kerstman bestaat maar de 
kerstman bestaat wel, ik heb bij hem gelogeerd. 
(ge-loos-jeert) 
Hij heeft zelfs een koelkast gehad, daar had Euras voor 
gezorgd. Ik was in Lapland en op de Noordpool.’
 ‘Hi, hi,’ lacht meneer Siem: ‘in jouw droom Aartje!’ 
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Hij gaat verder met zijn werk want zijn klanten kunnen elk 
ogenblik de winkel binnenkomen. 
 ‘Ik heb nog nooit kerstcadeaus gehad,’ zegt hij: ‘als ik wat 
zou kunnen krijgen, wil ik een nieuw polshorloge. 
(pols-hor-loosje) 
Dit onding loopt achter.’ Hij tikt ertegen.
Dan lacht hij weer: ‘ha, ha ik zal hem zelf moeten kopen. 
Ik weet al wat, ik vraag er één voor mijn verjaardag.’ 
 ‘Hij bestaat echt hoor, meneer Siem! 
De kerstman bestaat echt!
Misschien mag u volgende keer ook mee in de arrenslee. 
Dat vind hij heus wel goed, hij is erg aardig.’
 ‘Ha, ha,’ lacht meneer Siem: ‘ik geloof niet in de kerstman!’ 

Op dat moment wordt er weer gebonkt op de keukendeur. 
Meneer Siem rent snel naar het keukentje, hij denkt dat er 
iets gevallen is. 
Maar wat schrikt hij als hij Glittertje ontdekt.
 ‘Hoe komt dat hert in mijn tuintje!’ 

De dieren rennen meteen naar het keukentje.
Waf-waf begint weer onbedaarlijk te blaffen en Parel kijkt 
onthutst naar buiten.
Aartje roept: ‘Glittertje is er weer! Hij heeft mij niet vergeten! 
Doe gauw de deur open meneer Siem, Glittertje is geen 
hert, het is een kerstrendier.’

Meneer Siem opent de deur.
Aartje rent rondjes om de poten van het rendier.
 ‘Glittertje wat zie jij er lief uit. Kom jij mij halen? Mogen 
meneer Siem, Lorretje en Parel en Waf-waf ook mee? 
Gaan wij nu naar de Noordpool of strakjes.’
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Meneer Siem kan zijn ogen niet geloven er staat een echt 
rendier in zijn tuintje. 
Het beest heeft een rood lint met een belletje om zijn nek.
Hij stamelt: ‘w, waar komt die v, vandaan? 
Ie, iemand heeft dat beest in mijn tuin gezet. Maar hoe?’ 

Waf- waf besnuffeld de vreemde vlieg.
 ‘Ik heb nog nooit zo een grote vlieg gezien!’ blaft hij.
 ‘Het is geen vlieg, het is een rendier Waf- waf!’ verbeterd 
Aartje. De muis kijkt hoopvol naar Glittertje. 
 ‘Waar is de arrenslee?’
 ‘Ik moet weer terug Aartje, ik moet de kerstman vertellen 
dat jij thuis bent en dat er een meneer mee moet.’ 

Glittertje vliegt omhoog. 
Meneer Siem kijkt hem na. ‘Verhip!’ reageert die verbaasd.
Verdwaasd loopt hij zijn winkel in en begint met het 
weghalen van alle kerstversieringen.

Dan komt er een dame binnen, zij praat over de kerstdagen 
en over haar parkiet.
Zij praat zoveel dat meneer Siem niet ziet dat de kerstman 
de keuken binnenloopt.
De kerstman wacht netjes totdat de dame de winkel uitgaat, 
dan loopt hij de winkel in.
Waf-waf blaft niet, die blijft heel rustig.
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HOOFDSTUK 3
NAAR LAPLAND.

 ‘Dag meneer Siem!’ grinnikt de kerstman.

 ‘Ach ik droom,’ reageert meneer Siem: ‘de kerstman 
bestaat helemaal niet. 
Wat staat daar een gek ventje! Ik slaap zeker nog. 
Ik wil nu wakker worden want ik moet naar mijn werk. 
Hoe laat is het, misschien verslaap ik me wel. 
Tjonge, ik moet nu toch echt wakker worden!
Och die arme Waf-waf die moet ook nog uit. 
Ha, ha, wat een raar klein mannetje is die kerstman.’  
 ‘Meneer Siem, ik ben hier echt hoor!’ schreeuwt de 
kerstman. ‘Ik besta echt en jij bent echt wakker!’
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Meneer Siem knijpt heel hard in zijn eigen wang. 
 ‘Ben ik echt wakker? Dit is toch niet echt?
Waarom heb ik dan nooit bezoek gehad van de kerstman?’

 ‘Tja, als jij niet in mij gelooft meneer Siem! 
Waarom zou ik moeite doen om bij jou op visite te komen?
Als jij niet in mij gelooft, waarom zou ik dan cadeautjes 
geven? Daar heb ik geen zin in. Daar voel ik niks voor.
Dan moet ik jou telkens uitleggen dat ik echt besta. 
Ik kom niet voor jou, ik kom voor Aartje. 
Ik kom hem halen, dat hebben wij zo afgesproken. 
Jij noemt mij een raar mannetje, poeh, ik ben geen raar 
mannetje en helemaal geen klein gek ventje.’
 ‘Sorry meneertje, ik wist niet dat u een klant was en dat u 
hier iets kwam kopen. Ik dacht dat ik sliep. Kan ik u helpen?’
 ‘Ik kom geen boodschappen doen meneer Siem, ik wil 
alleen weten waar die grijze muis is.’

 ‘Ik zit hier kerstman, ik zit op de kerstdoos.’
 ‘Aartje, klein muisje, hoe is het met jou! Jammer dat jullie 
de kerstboom hebben opgeruimd. 
Het was leuk geweest om alles onder de kerstboom uit te 
pakken maar die ligt kaal op de vloer. 
Hier zijn jullie cadeaus, pak ze uit!’
 ‘Krijgt meneer Siem geen cadeau?’ vraagt Aartje.
 ‘Natuurlijk wel, ik heb zelfs aan meneer Siem gedacht.

De kerstman geeft Parel als eerst een cadeautje, het is een 
kerstlint voor om zijn nek en een vis.
Dan is Waf-waf aan de beurt, hij krijgt een super grote 
lekkere kluif en een kerstlint.
Daarna krijgt Lorretje een kerstbel voor in zijn kooi en 
pinda’s.
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Aartje krijgt een roze kauwgombal en een rood lintje.
En meneer Siem krijgt…?
Meneer Siem kijkt naar het kleine pakje dat overblijft.
 ‘Ach mannetje dat had u niet moeten doen! 
Hoe wist u dat ik een nieuw polshorloge wilde? 
Wat aardig, dank u wel en wat een mooie!’

 ‘Ik ben de kerstman, ik heet geen mannetje! 
Natuurlijk ben ik wel een man maar men noemt mij de 
kerstman. Sante Claus mag ook. (Klaus)

De kerstman klapt in zijn handen. 
 ‘Het is tijd, we gaan. Ik heb de grootste arrenslee 
meegenomen, daar kunnen wij allemaal in.
Meneer Siem, heb jij hier jouw warme jas? 
Doe jij de winkel op slot?’
 ‘Ik…, ik ben toch morgenochtend wel terug?’
 ‘Nee, we vieren mijn verjaardag drie dagen lang want er 
komt veel bezoek.’
 ‘Sorry kerstman, ik kan niet mee,’ sputtert meneer Siem: 
‘mijn dieren moeten elke dag verzorgd worden.’ 

 ‘Glittertje haal jij Werkgraag even?’ vraagt de kerstman.

Glittertje vliegt weer omhoog en komt even later met een 
klein mannetje de tuin in.
 ‘Hallo,’ zegt die: ‘is het leuk werk?’ 
 ‘Ja Werkgraag, je mag drie dagen de dieren verzorgen en 
de winkel vegen. Je mag zelfs klanten helpen en ‘s nachts 
in het huis van meneer Siem slapen, nietwaar meneer 
Siem?’
Meneer Siem sputtert: ‘hij weet toch niet waar ik woon? 
Vind hij het niet erg om alleen in mijn huis te zijn?
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Lust hij het eten dat ik in huis heb? Er is genoeg.
Laat hij dan ook mijn twee hondjes uit? 
Overdag worden mijn hondjes door de uitlaatdienst 
opgehaald. Moet hij mijn sleutels? 
Kijkt hij ook in de brievenbus?’

 ‘Ha, ha,’ lacht de kerstman: ‘wat een boel vragen. 
Natuurlijk weet ik jouw adres, ik weet alles. 
Leg jouw sleutels maar neer, alles komt piekfijn in orde. 
Jij hoeft je echt geen zorgen te maken. 
Nietwaar Werkgraag?’
 ‘Nee echt niet, ha, ha, ik werk graag.’ lacht Werkgraag.
 ‘Glittertje,’ zegt de kerstman: ‘je zult een paar keer heen en 
weer moeten vliegen. Wij moeten allemaal in de arrenslee.’ 

Meneer Siem legt Werkgraag uit hoe, wat en hoeveel de 
dieren in de dierenwinkel moeten eten.
Hij geeft toch een briefje, hij schrijft waar zijn huis is.  
Dat er telefoon is en de belangrijke nummers.
 ‘Ik kan mee.’ zegt hij tegen de kerstman. 
Hij trekt zijn jas aan en wacht op Glittertje. 
Het rendier vliegt op en neer als een lift voor één persoon 
naar de arrenslee.
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HOOFDSTUK 4
ALLEMAAL IN DE ARRENSLEE.

Meneer Siem zit onwennig in de arrenslee.
Als hij naar beneden kijkt ziet hij de daken van de winkels in 
het winkelcentrum, hij is een beetje bang.
 ‘U hoeft niet bang te zijn meneer Siem,’ piept Aartje: ‘ik heb 
al een paar keer in een arrenslee gezeten.’
Meneer Siem vraagt angstig: ‘in deze?’ 
 ‘Nee in een kleinere.’
 ‘Kan dit ding niet neerstorten?’
 ‘Maak je geen zorgen,’ zegt de kerstman: ‘mijn rendieren 
houden de slee in de lucht. 
Het is een speciale kerstslee net zoals ik speciaal ben.
Ho, ho, ho, Dasher (Dasjer) en Dancer (Danser), Prancer 
(Pranser) en Vixen (Viksen), Comet (Komet) en Cupid, 
(Kju pit) en Donder en Blitzen!  
Rudolf Roodneus en Glittertje optrekken!’

 ‘Zoef!!!’ De arrenslee schiet sneller dan een vliegtuig door 
de lucht.
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 ‘Heb jij zo al eens de wereld gezien?’ vraagt de kerstman.
 ‘W, wel vanachter een raampje in een vliegtuig.’ siddert 
meneer Siem.
 ‘Ik geniet van de lucht,’ zucht de kerstman: ‘de wolken 
lijken op enorme sneeuwbergen.’

Aartje beklimt de kerstman, hij piept: ‘ik vind het ook mooi!’
 ‘Aartje ga van mijn hoofd af, je krabbelt mij met jouw 
scherpe nageltjes. 
Ga op de achterbank zitten! 
Het is veel te gevaarlijk op mijn hoofd! 
Jij zou uit de slee kunnen vallen.’
Meneer Siem lacht: ‘ha, ha, hij is gewend om op de ruggen 
van de kat en de hond te zitten meneer de kerstman. 
Kom bij mij muis dan mag jij in mijn jaszak. 
Dat was ook geen goed plekje om uit te rusten, ha, ha!’

De kerstman lacht ook.
 ‘Ha, ha, ja, ja, we zijn er bijna, laten wij iets gaan dalen 
Glittertje! We gaan hier een tussenlanding maken.’
 ‘Ik ben blij dat ik in Holland woon.’ bibbert meneer Siem.
 ‘Hier is de lucht lekker schoon.’ rijmt de kerstman.
‘We gaan ons straks heerlijk verwarmen bij de haard en dan 
krijg jij een heerlijke beker warme chocolademelk. 

De slee landt en de rendieren worden losgekoppeld. 
Zij rennen meteen naar een plek waar veel gras is en Aartje 
ontdekt zijn oude vriendjes Euras en Miauw. 
Meneer Siem en de kerstman gaan een huisje binnen.
 ‘Vanavond begint mijn feest,’ zegt de kerstman: ‘dan zul jij 
ook moeten dansen meneer Siem, dan word jij wel warm.’
‘Ha, ha,’ lacht meneer Siem: ‘ik ben dol op feestjes.’  
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 ‘Ik vier het niet hier, hier is het te klein.
We gaan straks naar Lapland maar eerst moeten wij ons 
hier ietsje opwarmen. Moet u die dieren buiten eens zien, zij 
hebben pret. 
Ik geloof niet dat zij het koud hebben.’

De dieren hebben geen last van de kou behalve Lorretje 
omdat hij een tropische vogel is. (tro-pie-se)

Aartje is blij dat hij zijn oude vriendjes weer ziet, hij kwebbelt 
aan één stuk door. 
Waf- waf vindt Euras eng maar Parel vindt Miauw erg lief.
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HOOFDSTUK 5
LORRETJE IS ZIEK. 

Meneer Siem is lekker warm geworden door de warme 
chocolademelk.

 ‘Ik pak wat dekens uit de kist die houden jou straks wel 
warm meneer Siem.’ zegt de kerstman. 
Hij brengt de dekens naar de arrenslee.
 ‘Komen jullie?’ roept hij naar de rendieren.
De rendieren rennen meteen naar de arrenslee en gaan er 
netjes twee aan twee voor staan. 
De kerstman spant hen ervoor en loopt dan weer naar 
binnen. 
 ‘Wij moeten nu echt gaan meneer Siem, misschien is er al 
visite. Het is niet netjes om het bezoek te laten wachten. 
Kom je meneer Siem? Komen jullie dieren?’ 
De dieren klimmen in de arrenslee, zij zijn erg blij dat zij 
weer gaan vliegen.

Deze reis liggen zij heerlijk onder de warme dekens. 
Hoe verder de arrenslee vliegt hoe kouder het wordt. 
Omdat de slee pijlsnel door de lucht suist zijn zij snel in 
Lapland.
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In het huis van de kerstman is al veel visite. 
De kerstman heeft geen tijd om meneer Siem bezig te 
houden, die loopt verloren rond maar kijkt zijn ogen uit. 
Het huis van de kerstman is erg groot en pal ernaast staat 
een grote speelgoedfabriek. 
Daarnaast is een grote bakkerij.  
Er zijn winkeltjes met chocolade figuurtjes en de mooiste 
taarten en poppetjes van kruidkoek en taai- taai. 
Het hele dorp van de kerstman ruikt naar de zoete 
lekkernijen. 
Meneer Siem loopt de grote bakkerij binnen omdat het daar 
zo lekker ruikt.
De dieren lopen mee, behalve Lorretje, die fladdert mee.
 ‘Wat kan ik voor u doen?’ vraagt een mannetje die er als 
een kabouter uitziet. Hij draagt een rode puntmuts.
 ‘Ik, ik kijk alleen wat rond,’ stamelt meneer Siem 
geschrokken: ‘ik wist niet of ik naar binnen mocht lopen.’
 ‘Dat is verboden.’ zegt het mannetje.
 ‘Dan ga ik maar weer, kom diertjes!’
 ‘Nee, zo bedoel ik het niet,’ reageert het mannetje: 
‘iedereen die hier binnenwandelt moet proeven. 
Jullie mogen dus niet zomaar weglopen. 
Jullie moeten hier dus alles gaan proeven, dat is verplicht. 
Proef onze taarten, onze koeken, ons suikerwerk, onze 
chocola en ons snoepgoed. Waar willen jullie beginnen?’ 
Hij wijst naar de bergen lollies, toffeetjes en zuurtjes.
 ‘Daar soms?’ 

Euras rent naar het suikerwerk en Miauw likt aan de witte 
melkchocola. Lorretje vliegt van hot naar her en knabbelt 
aan alles wat hij tegenkomt.
Aartje eet slagroomtaart met Parel en Waf- waf en meneer 
Siem likt aan een lolly.
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Er wordt volop gesnoept maar na een kwartiertje is iedereen 
het zat.
 ‘Eet nog wat,’ zegt het mannetje: ‘er is nog noga en 
mokkataart, hazelnoottaart en vruchtenvlaai. 
Zien jullie die ingepakte chocoladefiguren? Pak ze uit en 
snoep ervan. Och ik vergeet het bijna, er is ook ijs!’
 ‘Nee, nee, nee,’ reageert Aartje: ‘ik ben vol! 
Er kan niets meer bij! Ik word misselijk!’
Meneer Siem wijst naar zijn buik.
 ‘Dank u wel, ik blief ook niets meer.’ 

Waf-waf ligt op de vloer en heeft moeite met een toffee. 
Hij blaft niet, hij heeft het al moeilijk genoeg.
Euras ligt naast de afgevreten taarten, hij is misselijk.
Parel wast zich en Miauw is de enige die nog slagroom likt. 
Lorretje is achter in de fabriek, hij snoept van een 
pindakoek. 
 ‘We moeten naar het feest meneer,’ zegt meneer Siem: 
mag ik Lorretje even halen?’
 ‘Dat is goed, was alles lekker?’ informeert het mannetje.
 ‘Overheerlijk meneer, dank u wel.’

Meneer Siem loopt langs vele machines en ovens naar 
achter. ‘Lorretje waar ben je!’ roept hij.
 ‘H, hier, Lorretje niks niet vliegen.’ jammert de vogel.
De papegaai zit op de vloer met zijn kop tussen zijn veren. 
Hij ziet eruit als een pluizenbol. 
 ‘Lorretje niks. Lorretje deurtje opendoen.’ 
 ‘Ik heb hier geen kooi Lorretje. Wij moeten nog naar het 
feest, daarna brengt de kerstman ons thuis dan mag jij weer 
in jouw kooitje. Ben je ziek?
Heb je teveel gegeten en ben jij daar misselijk van of heb je 
kou gevat? O jee waren wij maar thuis, misschien is hier 
geen dierenarts.’
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Meneer Siem draagt de vogel en rent naar het feest. 
Er zijn wel honderd gasten. Er wordt gelachen en gedanst. 
Naast de stoel van de kerstman liggen bergen cadeaus. 

Meneer Siem holt direct naar de kerstman.
 ‘Ik wil uw feest niet vergallen meneer de kerstman. 
Ik wil even weten of hier ergens een dierenarts is.’   
 ‘Dierenarts? Is Lorretje ziek? Geef hem hier, ik breng hem 
onmiddellijk naar de dokter.
 ‘Maar uw feest dan?’
 ‘Volgend jaar ben ik weer jarig en je ziet dat iedereen zich 
vermaakt. Blijft u hier meneer Siem, ik breng die vogel wel.’ 

De kerstman wikkelt Lorretje in een warme doek en rent 
weg.
Als hij met de vogel bij 
het dierenziekenhuis 
aankomt staat de 
dierenarts buiten.
 ‘Ik was net van plan 
om naar uw feest te 
komen,’ zegt hij: ‘maar, 
ik zie dat u een ziek 
beestje draagt. 
Kom binnen, ik 
onderzoek hem 
meteen.’
De dokter voelt het 
buikje van Lorretje en ontdekt dat die erg vol is. 
Dan kijkt hij of de vogel verkouden is.
‘Hij is gezond als een vis, ha, ha, als een vogel.’
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HOOFDSTUK 6
NAAR HUIS. 

De dokter geeft de vogel aan de kerstman terug. 
 ‘Deze vogel heeft teveel gegeten daar is hij ziek van. 
Ik geef hem een slokje drank dan komt straks alles uit zijn 
maagje.’ 
 ‘Dus, heeft hij geen kou gevat?’ vraagt de kerstman. 
 ‘Nee kerstman, hij is straks weer beter.’ meent de dokter.

Met de vogel in zijn handen rent hij naar het feest terug. 
 ‘De vogel is gezond, hij heeft teveel gesnoept.’ hijgt hij als 
hij bij meneer Siem is.
Meneer Siem is hartstikke blij dat Lorretje niets mankeert.

Het drankje werkt goed want na een poosje voelt Lorretje 
zich weer piekfijn. 
Maar Aartje heeft andere zorgen, hij kijkt naar de stapel 
cadeaus van de kerstman.
 ‘Pst Euras, ik heb geen cadeautje voor de kerstman, daar 
heb ik niet aan gedacht.’
 ‘Woef,’ blaft Euras: ‘ik heb een cadeau voor de kerstman 
dat ligt nog in de slee. 
Weet je wat? Ik laat meneer Siem jullie namen op het 
cadeau schrijven zodat het van ons allemaal lijkt. 
Is dat geen goed idee?
Wij brengen het samen naar de kerstman, dan gaan wij ook 
voor hem zingen. Wacht even, ik ben zo terug.’ 

Na een tijdje is Euras terug met het cadeau.
 ‘Kom muis, woef, laten wij nu ons cadeau geven en een 
liedje voor hem zingen.’  
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De kerstman is erg blij met het cadeau, hij pakt het meteen 
uit.
 ‘Bonbons, heerlijk zeg, dank jullie wel.’ 
De dieren zingen “lang zal die leven,” maar de kerstman 
steekt zijn vingers in zijn oren.

Euras blaft hard en jankt vals. 
‘Ho maar!’ roept de kerstman.

Alle mensen lachen om het 
valse versje. 
Euras wordt er blijer van maar 
Aartje kijkt sip.
De kerstman sust: ‘zo bedoelde 
ik het niet, ik vond jullie versje 
heel lief, maar zingen? 
Ha, ha dat kunnen jullie niet!’ 
Aartje lacht nu ook. 

Het feest gaat nog door 
tot diep in de nacht

en de dagen erna begint het feest opnieuw. 

Omdat het vandaag 31 December is zegt de kerstman: 
‘ik breng jullie thuis want vanacht is er feest in Holland. 
Dan is het oude jaar voorbij en wordt het 
twee- duizend- twaalf of willen jullie nog niet naar huis?’ 
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 ‘Ik wil wel,’ zegt meneer Siem: ‘maar mijn nieuwe jaar 
begint pas in Februari. Dan begint een nieuw Chinees jaar.’
 ‘Ja dat weet ik, maar jouw huis staat in Holland meneer 
Siem, vier dan het oudejaar voor de diertjes.’
 ‘Nee,’ schrikt Aartje: ‘ik lust niets meer, ik heb genoeg 
gegeten en gefeest!’
 ‘Wij ook!’ roepen de andere dieren.’ 
 ‘Dan gaan jullie nu in mijn arrenslee. 
Ik breng jullie eerst naar huis terug,’ zegt hij tegen Aartje, 
Waf- waf, Parel en meneer Siem: ‘daarna Miauw, Euras en 
Glittertje want die wonen allemaal in Rotterdam.

Na een tijdje zijn meneer Siem, Aartje, Lorretje en Parel en 
Waf- waf in de dierenwinkel. 
Meneertje Werkgraag stapt weer in de arrenslee en even 
later is de arrenslee niet meer te zien.
 ‘Nou, nou, wat een geweldig avontuur! 
Er bestaat dus toch een kerstman maar wie zal mij 
geloven,’ zucht meneer Siem: ‘niemand denk ik.’ 
 ‘Ik wel!’ piept Aartje.
 ‘Ik ook.’ blaft Waf-waf.
 ‘Ik geloof ook in de kerstman.’ miauwt Parel.
 ‘Lorretje deurtje opendoen. Lorretje stokje zitten.’ krijst 
Lorretje. Hij vliegt naar zijn kooitje.

EINDE.
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Aartjes avonturen beginnen in het eerste boek. 
Elk verhaal is een verhaal op zich maar sluiten toch enigszins aan. 

  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
24 Vrolijk Kerstfeest Aartje Langstaartje.
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