Beestenboel

Cupid, Donner en Blitzen. En die van zijn

Net als ieder jaar hielpen Rudi’s vader en zijn
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eigen vader natuurlijk: Rudolph. Negen ren-

dieren in totaal.

“Rudi”, riep moeder, “kom je me even hel-

pen?” Moeder rendier stond voorover gebo-

rendiervrienden de kerstman bij het bezorgen

gen met haar grote gewei in de sneeuw te

de slee met de pakjes. Zwaar werk hoor!

opzij. Want onder die dikke laag sneeuw had

zijn vrienden ook!

fijne paddestoelen en groene bladeren. Dat

Rendieren heten natuurlijk niet voor niets ren-

ging sneeuwen. De dikke laag sneeuw die

van de cadeautjes. De rendieren trekken dan

Maar gelukkig is vader Rudolph heel sterk. En

dieren. Ze zijn niet alleen sterk, maar ze kun-

nen ook heel hard rennen. Vandaar dat ze de

kerstman ook zo goed kunnen helpen. Want
de kerstman gaat naar heel veel verschillende landen om aan de mensen cadeautjes te brengen. Rudi kon de

namen van de grote rendieren maar

van rennende rendierhoeven in de sneeuw.

wat”, zei moeder, “leg jij de stukjes mos en de

klaarwakker. En ze keken allemaal in de rich-

harken. Ze schoof de hard bevroren sneeuw

ze een heleboel lekkers verstopt, zoals gras,
had ze verzameld in de periode voordat het
daar overheen gevallen was, had als diep-

vries gewerkt en alles goed bewaard. Onder

de sneeuw groeit ook een heleboel mos en

ook dat vinden rendieren erg lekker.
Net als moeder probeerde Rudi

de sneeuw weg te schuiven

Alle moeders en rendierkinderen waren nu
ting waar het geluid vandaan kwam.

Samen met de andere rendieren werkten ze

Daar verscheen een klein donker stipje aan de

heleboel lekker rendiereneten. Wat waren ze

den negen stipjes. En ja hoor! Negen rendie-

moe. Maar met een tevreden gevoel gingen ze

Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet,

wakker van een vreemd geluid dat steeds

ders, want eigenlijk was Rudi nog maar een

door totdat alle manden gevuld waren met een

verte. Ze veranderden langzaam in negen

waren ze weg.

luider werd. Het was het roffelende geluid

paddestoelen maar voorzichtig in de mand.”

moeilijk onthouden. Het waren er ook zo veel!

stipjes nog maar één klein stipje. En toen.......

was nog veel te klein. En dat kon ook niet anrendierbaby van een half jaar oud. “Weet je

In een wolk van opdwarrelende sneeuw ver-

kleine stipjes. Even later waren die negen

De volgende dag werd Rudi al heel vroeg

Maar dat lukte hem niet zo goed. Rudi’s gewei

Het mooiste feest
van het jaar!!!
dwenen vader Rudolph en zijn vrienden in de

met de bobbels die op zijn kop groeiden.

die avond slapen.

De volgende dag zochten ze takken voor het

kampvuur en legden die in het midden van de
open plek. Daarna versierden ze het bos.

horizon. Dat stipje werd snel groter. Het wer-

ren kwamen aangerend. Hun enorme geweien
torenden hoog boven hen uit. Het waren Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid,

Donner, Blitzen en Rudolph. De rendiervaders
kwamen terug van de kerstman.

Prachtige slingers van dennenappeltjes, ge-

Iedereen was blij! En nu ze allemaal weer bij

len werden in de bomen gehangen. En toen

dolph stak het kampvuur aan en alle rendie-

droogde bloemen en gedroogde paddestoewas alles klaar voor het grote feest. Morgen!
Nog één nachtje slapen..... Rudi was erg moe

van het vele werk. En toch kon hij niet goed in
slaap komen die avond. Morgen zou vader

Rudolph terugkomen. Morgen zou het kerstfeest zijn. Morgen......

elkaar waren, kon het feest beginnen! Ru-

ren kwamen er in een kring omheen staan. Ze

zongen, kletsten en dansten. En ze smulden
van het lekkere eten uit de manden. En uit

een grote tas haalde vader voor iedereen een
kerstcadeautje. Nee, de kerstman was ook

zijn trouwe helpers en hun familie niet vergeten. Het was een fantastisch feest!

