Beestenboel

Japie gaat uit eten!

Japie het dwergmuisje woont samen met zijn vader en moeder en een heleboel
broertjes en zusjes in een korenveld. Tussen de halmen hebben zijn ouders een

voor de kinderen, wordt het etens-

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes kan hij prachtig spelen tussen de korenhal-

zoek naar kruimeltjes chips die op

dere muizen aan en heeft veel plezier. Japie vindt het fijn om in het korenveld te

smikkelen en smullen geblazen.

nest gebouwd, hoog boven de grond. Daar is Japie geboren. Met zijn broertjes,

men. Hij klimt tot boven in de halmen, springt weer op de grond, rent achter de an-

wonen, vooral als het waait. Dan schommelen de halmen wild heen en weer en de

muizen die bovenin de halmen zijn geklommen, schommelen mee. Met hun pootjes en hun lange staart houden ze zich natuurlijk heel goed vast.

Er is genoeg te eten in en rond het korenveld. Dwergmuizen eten graankorrels en
andere zaadjes, maar ook bladeren van planten vinden ze lekker. Toch wil Japie
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de grond zijn gevallen en is het

Japie

is

maar

een

piepklein

muisje. Hij heeft niet zo heel veel
eten nodig. Een paar kruimeltjes

zijn al genoeg en die vindt hij eigenlijk altijd wel. Als zijn buikje

vol is, gaat Japie weer terug naar

het korenveld.

dat hoeft ook niet. Japie heeft namelijk een plekje gevonden waar meestal heel

Zijn moeder staat dan al ongerust

lekker eten te vinden is. Dat is achter het huis dat vlakbij het korenveld staat.

l ees)-

tijd voor Japie. Dan gaat hij op

ook wel eens iets anders eten. Vandaar dat hij regelmatig uit eten gaat. Natuurlijk
kunnen veldmuizen geen restaurant binnenstappen en lekker eten bestellen. Maar

(Vo or-

Zodra het ‘s avonds bedtijd is

op hem te wachten, want het is natuurlijk wèl gevaarlijk voor een

In dat huis woont een familie met een heleboel kinderen, die elke dag wel iets

muis om in de buurt van mensen

wokkels of zoute stengels of zo. De moeder vindt het namelijk vervelend als

goed en Japie vertrouwt er op dat

lekkers van hun moeder krijgen. In de zomer is dat meestal iets van chips of

haar kinderen zoete dingen eten als ze buiten zijn, want daar komen wespen op

te komen. Maar tot nu toe gaat het

het altijd wel goed zal blijven

af die je kunnen steken. En een wespensteek doet pijn. Maar als je geprikt bent,

gaan. Tot nu toe keert hij elke

gevaarlijk. Vandaar dus dat de kinderen van het huis nooit ijsjes of lollies krij-

veld en valt hij met een volle buik

krijg je daar meestal ook een dikke bult. En een bult in je mond of in je keel is

gen als ze buiten spelen, maar eerder iets zouts. En dat is precies wat Japie
ook zo lekker vindt.

avond veilig terug naar het korenin slaap. Zijn nest schommelt

heerlijk in de wind.

