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Hallo buurtgenoten,
Dit is alweer de laatste wijkkrant van het jaar. De kersttijd is weer aangebroken en oud & nieuw staat voor de deur. Dat betekent dat we steeds
meer harde knallen horen in de wijk. Soms lijkt het wel oorlog met dat
zware vuurwerk. Mijn poezen zijn er niet zo van gecharmeerd en de
meeste huisdieren zijn dat niet. Rond de jaarwisseling houd ik ze dan
ook veilig binnen. Maar ook veel lichtjes zie je her en der in de tuinen en
achter de ramen de wereld wat sfeervoller maken. In dit nummer onder
andere een verhaal over buurthuis Welgelegen dat weer open gaat, ja
u leest het goed. Na veel rompslomp blijkt dat er genoeg enthousiastelingen zijn die de schouders eronder willen zetten. In januari wordt
gestart met het opknappen van het buurthuis. Een mooie opsteker voor
de Vlietzone! En dat er voor de wijk en voor u maar vele positieve gebeurtenissen mogen plaatsvinden in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Wenst de redactie van de wijkkrant u alvast een sprankelend, gezond en
positief 2015 toe!
wijkkrant@vliet-zone.nl

A G E N D A
Bijeenkomsten wijkpanel:
Zie website:
www.vliet-zone.nl

servicenummers
Meldpunt overlast: 14058
Politie: 0900 8844
Wijkagent: Gerard Willemse
Buurthuis Molenpad / Zeeheldenbuurt:
058 215 1164
Grof vuil: 0900 210 02 015
Kringloopwinkel: 058 234 7600
Haalt goederen thuis op

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!

Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk
Noordvliet 323 • 8921 HG Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl

Jaargang 5

nummer 3

agenda
Wijkpanel Vlietzône:
Elke tweede donderdag van de maand om
19.30 uur in MFC, Zuidvliet 620.
Zie website: www.vliet-zone.nl
Buurtservicepunt::
elke maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur in MFC, Zuidvliet 620
Spreekuur Politie, Elkien en Sociaal Wijkteam Oud-Oost:
elke tweede donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur in MFC,
Zuidvliet 620.
Vrijwilligersservicepunt:
Het vrijwilligers servicepunt heeft nu een open inloop op donderdag van 14 tot
16 uur. Op dit tijdstip kunnen mensen ook terecht voor hulp bij sollicitaties en
zoeken naar werk, omdat er ook een consulent participatie ter beschikking staat.
Repaircafé:
Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in MFC, Zuidvliet 620.
Wandelclub:
Iedere dinsdagmiddag om 13 uur een uurtje lopen vanaf Zuidvliet 620. Voor
informatie en opgave bellen met Jos, Margreeth of Hanneke 058-2100234
Taalpunt:
Wil je de Nederlandse taal oefenen en ook gezellig mensen ontmoeten?
Kom dan naar het MFC, Zuidvliet 620:
Taalpunt voor vrouwen: dinsdag 9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten 0,50
Taalpunt voor mannen: donderdag 9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten 0,50
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“We wone hier op ‘n mooi streekje”

Marten en Jolanda van der Zee
wonen aan het begin van de Willem Lorestraat. Op de zaterdag
na Sinterklaas versierden ze hun
woning in kerstsfeer. “Fieftien
jaar leden vond ik ‘n lichtslang
met de vuilniswagen”, vertelt
chauffeur Marten in het plat
Leeuwarders. “Ik dacht, die mut
ik hewwe. Toen bin ik hier met
begonnen. En de buren volgden.
We wachten altied even op Sinterklaas en dat kwam nou mooi
uut, su voor ‘t weekend.”
Zijn vrouw legt ondertussen een
‘sneeuwlaag’ in de vensterbank. “Ik
hew altied nachtdienst, zit ‘s nachts
op de weg. De meesen binne ‘s
nachts heel anders, vriendelijk. Ik
ried met asfalt deur ‘t hele land, waar
‘t su maar met de weg bezig binne.
Ik was om vijf uur thuus vanmorgen.
Maar dat maakt niet uut, vannacht slape we wel weer.” Marten haalt een pakje shag tevoorschijn en draait er een. “Mien
vrachtwagen is net een camper, ik hew alles an boord. Een koffiezetapparaat, een bed, hij is versierd met lichtjes. Alles sit d’r
op en d’r an. Dat mut oek wel. Ik bin oek wel weken van huus.”
De Van der Zees kwamen in 2000 in de Willem Lorestraat wonen. Daarvoor woonden ze in Camminghaburen. “Je zagen der
nooit ‘n mees op straat. Su stil. Toen hew we dit huus kocht.
Mien buurman in Camminghaburen was wijkagent en zei toe
‘hoe kast dat nou doen? De Willem Lorestraat.’ D’r gebeurde hier
wel ‘s wat. Maar wij hewwe nooit gyn ellende had. De straat het
wel de naam. D’r was wel s wat maar t wurdt altied weer oplost. Vier jaar leden was t minder hier verderop maar sindsdien
is t rustig. Vroeger hadden je hier een paar oudijzerboeren, dat
bracht oek leven, ‘t Is ‘n mooi volksbuurtsje.”
Het echtpaar heeft leuke contacten met verschillende buren.
“Ja, je make eens een praatsje, je lene dingen an elkaar uut.
Een trap, gereedschap. We passe op mekaars huus as we op
vakaansie binne. Met kerst komme we bij mekaar en met oud &
nieuw staan we op straat met vuurwerk en hew we een feestje.
En de volgende ochtend rume we alles weer op, dat mut oek!
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In de zomer drinke we een biertje, met voetbal versiere we de
straat, hew we wel ‘s een barbecue. We wone hier op een mooi
streekje. Vroeger deden d’r meer met maar d’r bin inmiddels
een paar verhuusd.”
De kinderen van Marten en Joke zijn al enige tijd de deur uit.
“Vroeger hadden je wat meer activiteiten, ze deden met aan
Sint Maarten, bingo. Maar mooi dat ‘t buurthuus nou weer
opengaat. Dan gebeurt ‘r weer wat meer.” De dochter van Marten en Jolanda woont enkele straten verderop. “En we hewwe
een kleindochter”, aldus de trotse opa. “Mien dochter wil hier
oek niet fut. Wel mooi su dichtbij.”
Marten zet vervolgens in een handomdraai een kerstboom neer.
“Ja, handig he. Dat ding suuden ze weggooien. Ik zei ‘die kan ik
wel bruke, zonde toch.” Vervolgens hangt Marten de lichtslinger
langs het kozijn. “Mien vrouw gaat helemaal los. We binne ‘t
hele weekend wel bezig dink ik. ‘t Komt heel precies bij haar en
zij doet de eindcontrole. Ze is heel creatief en altied bezig. We
hewwe oek wel ‘s sneeuw op de ramen spoten maar dat ging
d’r pas af na twintig keer lappen. Dat doen we niet meer. Maar
ik sal verder want ‘t mut al klaar voor de kerst.”
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Kerstkransjes maken

Ingrediënten:
200 gram bloem • 130 gram roomboter • 100 gram suiker
1 ei • 1 zakje vanillesuiker • Snufje zout
Amandelschaafsel en / of grove suiker (ook wel parelsuiker)

Recept

Bereiding:
De boter in kleine stukjes snijden en in een kom doen, voeg de
bloem, suiker en een snufje zout en een half ei (eerst even klutsen en dan de helft erbij gieten) bij de boter en kneden maar!
Doorgaan tot je een mooi samenhangend deeg hebt Dan stop
je de deegbal in huishoudfolie en legt deze ca. 30 minuten in de
koelkast. De oven vast laten voorverwarmen op 150 graden Zodra het deeg lekker koel is een beetje bloem
op je aanrechtblad strooien en de bal uitrollen met deegroller tot je een plak hebt van ongeveer 5 mm dikte
Nu steek je de koekjes uit met speciale uitstekers of met een glas. Het gat in het midden maak je met de
appelboor
Leg dan de koekjes op de bakplaat (ovenpapier eerst op de bakplaat leggen), bestrijk de koekjes met een
bakkwastje met de rest van ei en bestrooi de koekjes met het amandelschaafsel of met de parelsuiker (of
allebei!) Bak de koekjes in ongeveer 20 minuten lichtbruin (midden van de oven)
Nog heel even laten afkoelen op een rooster en smullen maar

Zelf vetbollen voor vogels maken

Wat heb je nodig:
Vetbollen zijn makkelijk te maken: je smelt een blok
(goedkoop) frituurvet (of een paar natuurlijk, ‘t is maar
net hoeveel je wilt maken) en roert daar een zakje vogelzaad doorheen. Dit laatste kun je in de dierenwinkel
waarschijnlijk het hele jaar door krijgen en in de wintertijd ook bij supermarkten en tuincentra enz. Giet het
in de bloempot en klaar is kees!

knutsel
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Buurthuis Welgelegen wordt nieuw
leven ingeblazen!
“Hoe meer enthousiasme vanuit de
wijk, hoe meer er gaat gebeuren”
Het duurt niet lang meer of de deuren van
buurthuis Welgelegen gaan weer open.
Een enthousiaste groep buurtbewoners
heeft besloten de schouders eronder te
zetten. “Het buurthuis is er voor en door
de buurt. Hoe meer enthousiasme vanuit
de wijk, hoe meer er gaat gebeuren”, vertelt Marianne Mul, de voorzitter van het
bestuur. “Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in.”
Nadat de vorige beheerder een grote
som geld had weggemaakt besloot de
gemeente geen subsidie meer te verstrekken. De deuren van het gebouw aan de
Straat van Welgelegen gingen dicht. Het
bleef lange tijd stil maar dankzij de inzet
van een groepje idealisten kan eenieder
hier straks weer biljarten, klaverjassen en
Het nieuwe bestuur van buurthuis Welgelegen:
ook voor de jeugd wordt er het een en
Nanne, Floor, Claudia, Tjaaktje, Albert (vrijwilliger) en Marianne.
ander georganiseerd. Tijdens een bewonersbijeenkomst bleken er genoeg enthousiaste mensen die de een tuinwedstrijd, een barbecue. Marianne woont tegenover
schouders eronder willen zetten. Ook gaf de gemeente uitstel het buurthuis en werkt in de gehandicaptenzorg.
om met een goed uitgewerkt plan te komen.
Het activiteitenplan bevat ook een inloopcafé. Claudia Swart,
secretaris: “Tijdens dit inloopcafé is iedereen welkom voor de
gezelligheid en kun je ook ideeën aandragen. Zo is er voor
heel veel activiteiten ruimte. Ook hebben we de wens een
poolbiljart binnen te krijgen. We gaan in ieder geval voor één
jaar open. Tijdens dat jaar moet blijken of er behoefte is aan
een buurthuis, of de mensen komen. Als het loopt, kun je
weer verder met je plannen. We willen oude contacten herstellen en nieuwe contacten en ideeën aanwakkeren.” Ook
kan er straks weer een zaal gehuurd worden in het gebouw
voor een feestje, lezing enzovoort.
Daarnaast kun je denken aan een borrel op oudejaarsavond,
een ontmoetingsplek voor ouderen, een plek om samen met
buren te eten, spelletjes te doen, te schilderen, een koor opstarten. “Er is alle ruimte voor wijkbewoners om hun eigen
ideeën te realiseren.” Marianne heeft eerder met Claudia in
het recreatieteam gezeten. Ze organiseerden bijvoorbeeld
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Daarnaast draagt Floor Reicher (30) zorg als penningmeester
voor het financiële plaatje. Albert Groenhof is vrijwilliger. “Ik
doe alles wat leuk is”, lacht de vriend van Claudia. “Ik heb een
horecaverleden dus ik kan in ieder geval een biertje tappen.”
Maar een buurthuis hebben ze nog nooit gerund. “Nee, dit is
voor ons de vuurdoop.” Tjaaktje Kooistra (38) vertegenwoordigt als bestuurslid de Indische buurt en Nanne de Vries (55)
is de nestor van het bestuur.
Vanaf 1 januari kan er gestart worden met het opknappen
van het buurtgebouw. Albert: “Daarvoor zijn we op zoek naar
handige buurtbewoners die een steentje bij kunnen dragen.”
Voor meer informatie kan men contact opnemen met
Marianne Mul, tel. 06-33185978 of via
buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
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Ben ik wel eerlijk?

Mariska Mondria is trainster bij Fit4Lady.

Ben je gefrustreerd, voel je je geërgerd,
ben je boos en weet je niet hoe dit
komt? Dan kan het zijn dat je niet eerlijk
bent tegen jezelf en/of tegen een ander.
Soms is het moeilijk om onder woorden
te brengen wat je nou eigenlijk voelt en wilt. En als die ander dan bijvoorbeeld niet doet wat je het liefst zou willen, dan
word je boos. Terwijl je niet eens weet waarom je nou precies
boos wordt; laat staan dat die ander het weet. Wanneer dit
niet aangepakt wordt, blijft het zich herhalen. En blijven die
gevoelens zich ook herhalen.
Herken je dat, dat je iets doet voor een ander terwijl je dat
eigenijk niet wil? Dat je dat doet, omdat je je moreel verplicht
voelt? En áls je het dan doet, dat je je gefrustreerd voelt en het
afreageert op deze persoon? Terwijl als je zegt wat je eigenlijk
diep van binnen wil, je helemaal niet in deze vervelende situatie komt. Zeg dat je hier niet op zit te wachten. Dan weet

iedereen waar hij/zij aan toe is.
Of dat je dingen doet die jezelf wilt doen, maar je dan schuldig
voelt tegenover een ander? Dat jij vïndt dat je dat niet mag
doen van die ander. Dat jij je inhoudt om dingen te doen, omdat je weet dat die ander dat liever zo heeft? Doe jij wel wat
je werkelijk wilt doen? Zeg je wat je voelt, wilt en denkt?Of dat
je dingen niet doet die je zou willen en je dan schuldig voelen
tegenover jezelf...
Het is soms lastig om bij je werkelijke behoefte te komen. En
toch is het nodig om (intens) gelukkig te worden. De enige
manier om bij je innerlijke wensen en behoeftes te komen is
door jezelf vaak de vraag te stellen of je wel eerlijk bent naar
jezelf toe. En na te gaan of het antwoord op die vraag ook
matcht met je gevoel. Op een gegeven moment voel je dat ‘dit’
het juiste antwoord is en dat ‘dit’ klopt in jouw gevoel, wensen
en behoeftes. De volgende stap is om deze uit te spreken naar
de juiste persoon toe.
Succes met eerlijk zijn voor je innerlijke wens.

Redactie zoekt
versterking
De redactie van deze wijkkrant zoekt hulp. De wijkkrant komt vier maal per jaar uit.
We zoeken mensen die af en toe of regelmatig een bijdrage kunnen leveren. Dan gaat
het om foto’s, verhaaltjes maar ook gedichten van wijkgenoten zijn welkom. We hebben vier maal per jaar even overleg maar op eigen houtje kopij of foto’s aanleveren
kan ook. Ons mailadres is wijkkrant@vliet-zone.nl Ook tips en ideeen zijn van harte
welkom!
Pien Weidenaar en Renate Huisman

Redactie
zoekt
jou

Politienieuws kort
Man steelt scooter
De politie heeft zaterdagavond 29 november een 18-jarige man uit Alkmaar aangehouden op verdenking van diefstal van
een scooter. Kort daarvoor kwam er een melding binnen van een oplettende getuige die had gezien dat een jongeman over
een schutting bij een woning aan de 2e Delidwarsstraat keek. Toen de agenten een kijkje namen zagen zij een jongen bij de
scooter staan. Toen zij hem aanspraken ging hij er al rennend vandoor. De jongeman is op het Cambuurplein aangehouden.
Later bleek dat de scooter eerder die avond was weggenomen vanaf het Zuidvliet. De jongeman is ingesloten voor verhoor.
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Prachtig nieuw pand
met een nog
prettiger sfeer
Tandartsenpraktijk Camminghaburen is al jaren gevestigd in
de wijk. In oktober van dit jaar is de praktijk verhuisd naar
het prachtige naastliggende hoekpand aan de Havingastate
9E-11. Zo blijft de praktijk op dezelfde uitstekende locatie in
het centrum van de wijk gevestigd. Het nieuwe praktijkpand
is prominent aanwezig in de wijk, voor de patiënten gemakkelijk bereikbaar en heeft een ruime parkeergelegenheid. Tegelijkertijd kunnen de patiënten en het team genieten van
een grote, prachtige locatie met veel daglicht.
De nieuwe praktijk is modern en sfeervol ingericht en heeft een
warme, verwelkomende uitstraling. De praktijk is uitgebreid naar vijf
mooie behandelkamers waarin het vertrouwde team onder leiding
van tandarts Oded Hess met veel plezier een complete, hoogkwalitatieve tandheelkundige zorg aanbiedt. Tandartsbezoek hoeft helemaal niet als onplezierig te worden ervaren – dat is het motto van
het team. “De prettige, vriendelijke sfeer die in onze praktijk heerst
wordt steeds door onze patiënten benadrukt als een van onze belangrijkste kenmerken. Die sfeer wilden wij nog meer naar voren
brengen in ons nieuwe pand zodat het tandartsbezoek voor onze
patiënten zo aangenaam mogelijk verloopt. In onze praktijk staan
patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop”.
Alles onder één dak – ook orthodontie (beugels) en implantologie
Verhuizing en uitbreiding was de meest logische stap voor de praktijk. Sinds de praktijk eind 2008 is overgenomen door tandarts Oded
Hess, is het patiëntenbestand flink gegroeid. Bovendien is het spectrum aan behandelingen uitgebreid en wordt er tegenwoordig een
complete tandheelkundige zorg onder één dak aangeboden. Zo
worden bijvoorbeeld al een aantal jaren orthodontische behandelingen (beugels voor zowel kinderen als volwassenen) uitgevoerd
in de praktijk. Daardoor hoeven patiënten niet lang te wachten op
de behandeling of te worden doorgestuurd naar een andere behandelaar. Sinds 2012 wordt in de praktijk ook geïmplanteerd. De
praktijk houdt elke dinsdag een implantaten voorlichtingsspreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen ook niet-patiënten helemaal
vrijblijvend informatie krijgen over implantaten behandelingen en
klikgebit. “Wij merken dat het door patiënten erg op prijs wordt
gesteld als ze in de eigen vertrouwde omgeving behandeld kunnen worden”.
Tandarts Hess heeft ook een duidelijke visie voor zijn praktijk.
Hedendaagse tandheelkunde is veel meer dan gaatjes vullen en
tandpijn voorkomen. Er zijn veel behandelingen mogelijk om de algemene conditie en het uiterlijk van een gebit te verbeteren. Complexe gebitspro-blemen kunnen worden opgelost waarmee ook
de levenskwaliteit verbetert.
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Adres voor angstige patiënten
Er schrijven zich veel patiënten in die angstig zijn voor de tandarts.
“Blijkbaar zijn wij – door “mond tot mond reclame” - bekend als
praktijk waarin ook de meest angstige patiënten behandeld kunnen worden. Weliswaar komt het door onze manier van omgaan
met patiënten. Wij nemen altijd de tijd voor de patiënten, wij luisteren en wij communiceren. Wij leggen ook altijd duidelijk uit wat er
moet gebeuren en waarom. En – niet minder belangrijk - er wordt
door ons team gewoon met veel plezier gewerkt in de praktijk, en
patiënten voelen dat ook. Het stelt mensen gerust”.
Nieuwe patiënten
De praktijk staat open voor nieuwe patiënten. Die kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website waarna er contact
wordt opgenomen voor het inplannen van een intakegesprek. “Omdat wij begrijpen dat u misschien nog vragen heeft , is er ook in december iedere dinsdag tussen 16:30 en 18:00 inloopspreekuur en is
het mogelijk om helemaal vrijblijvend langs te komen, een kijkje te
nemen op de nieuwe locatie en kennis te maken met de praktijk”.
Kijk voor al onze gegevens de op de linkerpagina
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Kinderen van de wijk
Brandon (11) woont op de Bleeklaan en is op een zonnige zaterdag alleen aan het voetballen in de voetbalkooi. Dit doet hij niet onverdienstelijk. Hij houdt de
bal maar in de lucht en hij staat liever ook niet stil. “Ik
kom hier elke dag om te voetballen. En vanochtend
zijn we kampioen geworden”, glundert de speler van
D1 van Nicator. Samen met zijn ouders en zijn zusje
woont hij al zijn hele leven op de Bleeklaan. Het leukste in de wijk vindt hij het voetbalplein waar hij met
andere kinderen kan voetballen. Brandon zit op de
naastgelegen Koningin Beatrixschool. Of hij ook Sinterklaas heeft gevierd? “Nee, niet echt. We hebben gegourmet en we hebben een film gezien. Ik kreeg wel
een Ice Age knuffel en nog wat andere dingen maar
we hadden niet echt pakjesavond.” Wat hij later wil
worden? “Profvoetballer!” Naast voetballen doet de
sportieve jongeman ook aan zwemmen. “En gamen
doe ik ook wel, maar niet als het mooi weer is. Dan ga
ik naar buiten.”

BSO H e t M o z a ï e k
Buitenschoolse opvang Het Mozaïek heeft
op 31 oktober een gezellig Halloween feestje georganiseerd voor de kinderen. Dat was
voor het eerst. Vriendje en vriendinnetjes
mochten ook meevieren. De voormalige bestuurskamer van de voetbal vereniging is de
plaats waar de wondere wereld plaats vond.
Mary Poppins uit de gelijknamige musical
was de nanny die haar verhaal vertelde over
haar functie bij de familie Banks en de kinderen uitleg gaf wat er die middag zoal te
beleven was. Door gebruik te maken van de
zintuigen lopen de kinderen door het schaars verlichte gebouw aan de insulindestraat 27. Eerst een smaak test met een
blinddoek voor. Reacties van de kinderen, OO… dat is vies! Helemaal niet, gewone pittige smeerkaas, koek kruimels
en aardbei puf proeven. Daarna gezellig gegeten met de kinderen. Ouderraad en ouders hebben meegeholpen om de
pannenkoeken en soep met stokbrood te serveren zodat alle aanwezigen gelijktijdig kunnen eten. Het was een super
mooi moment voor onze bso. Even in gedachten verzonken een rekensommetje maken. Dit jaar bestaan we 15 jaar.
C. Popma
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Kerstverhaal

De Kerstman rekte zich eens gapend en langzaam uit. Hij had
heerlijk geslapen en zag de sneeuwvlokjes buiten langs de
ramen dwarrelen. De elfjes maakten al giebelend zijn mooie
bed op en de Kerstman trok zijn rode pak aan. Als laatste
stapte hij in z’n grote zwarte leren laarzen. Wat zou deze
nacht weer brengen, vroeg hij zich verheugd af. Hohoho.
Na een ontbijt met vijf gebakken eieren en toast, liep hij al
wrijvend over zijn dikke buik naar zijn garage. Daar stond z’n
arreslee, glimmend als altijd klaar voor de volgende tocht.
Morgen zou het kerstmis zijn. Het waren de hoogtijdagen
voor de oude vriendelijke man.
Hij deed de deur van de garage open en stapte naar buiten.
De sneeuw knisperde onder zijn laarzen. Hij trok zachtjes aan
zijn baard en schraapte zijn keel. Hohohooo! Hohohoooo!
riep de Kerstman. De lucht was helder en je zag miljoenen
sterren. Hij wachtte tot zijn rendieren zouden komen. Maar...
hij hoorde en zag niets. Meestal stonden ze ongeduldig trappelend op hem te wachten. Hohohoooo, hohohoooo, riep
hij nogmaals. Weer niets. De Kerstman begon zich zorgen te
maken. Hij had het nog zo druk en er waren zoveel kinderen
die nog geen cadeaus hadden gekregen..
De oude man maakte zich zorgen, wat zou er zijn met Reino,
Roza, Rick, Randy, Ralf en... ehhh, die naam vergat hij altijd.
Inmiddels kwamen ook de elfjes naar buiten. Ze hadden de
Kerstman horen roepen. Willen jullie eens een rondje maken
om te kijken waar ze zijn? Nog voordat de Kerstman was uitgesproken waren de elfjes al weg. Ze vlogen alle kanten uit.
De Kerstman haalde eens diep adem. Hij liep terug zijn paleis
in en ging aan de keukentafel zitten. Hoe moest hij al die cadeaus bezorgen zonder zijn trouwe rendieren? Dit was hem
nog nooit overkomen...
De elfjes vlogen ondertussen over de bergen, de bevroren
meren, langs de paadjes en over de donkere diepe bossen.
Zigzaggend tussen de sneeuwvlokjes door. Ze riepen met
hun hoge stemmetjes de namen van de rendieren. Maar ze
hadden nog geen rendier gezien of gehoord. Elfje Eva vloog
over het trollenbos. Ze riep Randy, Ronja. Waar zijn jullieeee!
Roza, Rick! Hoorde ze daar iets? Elfjes hebben een heel goed
gehoor. Ja, ze hoorde Rick loeien.
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Eva liet zich loodrecht naar beneden vallen. Vlak voor de
boomtoppen bleef ze hangen. Ja, nu hoorde ze het weer..
Ze floot op haar vingers en dat geluid reikte tot in de verre
omgeving. De andere elfjes waren al rap bij hun vriendinnetje. Samen doken ze het trollenbos in. En op een grote open
plek zagen ze... jawel De Rendieren! Maar wat deden ze daar?
Ronja lag in het midden en de andere rendieren stonden om
haar heen. Het maanlicht scheen op hun vacht.
En naast Ronja lag een heel klein rendiertje, een kalfje!!
Oooooohhh riepen de elfjes. Wat lieeef! Ronja had natuurlijk
een rustige plek opgezocht om te kalven.. De elfjes dansten
rond de rendieren, de rendieren loeiden. En het kalfje keek
met z’n grote bruine ogen nieuwsgierig omhoog.
De Kerstman wacht op jullie, riepen de elfjes. Ohoh.. dat waren de rendieren helemaal vergeten! De cadeaus.. kerstmis!
Het kalfje werd door Rick op het gewei genomen en samen
vlogen de rendieren het bos uit, door de lucht, op weg naar
het paleis.
De Kerstman zat nog steeds aan de keukentafel. Hij had de
pakketbezorgdienst al gebeld. Maar zoveel cadeaus konden
ze niet bezorgen in zo’n korte tijd. Terwijl hij radeloos met z’n
hoofd op tafel lag.. hoorde hij bellen.. de bellen van de rendieren! Hij rende naar buiten en zag ze door de lucht scheren.
Hohohooooo! riep de kerstman. De rendieren landden in de
sneeuw. En Rick liep met het kalfje op z’n gewei naar voren..
de Kerstman kon zijn tranen van geluk nauwelijks bedwingen.. hij schraaptje z’n keel en veegde snel wat nattigheid
van z’n gezicht. ‘Rudolf noem ik jou, kleintje’, en hij aaide het
kalfje dat de neus van de kerstman likte. Haha, hoho, lachte
de oude man door z’n tranen heen. “Nu is het echt kerstfeest,
de geboorte van een kalfje.”
Werk aan de winkel! De Kerstman bevestigde de arreslee
achter de vijf rendieren. En ze vlogen zo snel als nooit tevoren
door de lucht met de cadeautjes op de arreslee. Zo kregen
alle kinderen toch nog op tijd hun cadeautje.Josje bleef bij
haar pasgeboren kalfje achter. Lekker warm in een hoek van
de garage. “Volgend jaar mag jij ook mee Rudolfje. Cadeaus
brengen naar al die lieve kinderen.” En Rudolf sloot z’n bruine
ogen en begon te dromen.
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