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Vera de Muis wil van het Blauwe Huisje een
gezellig kersthuisje maken. Daarom knutselt
ze samen met Popje en Frits kerststerren om
voor het raam te hangen, snijdt ze sterren uit
glimmende appels en maakt ze marsepeinen
sneeuwballetjes. Van Vera’s knutselideeën en
recepten krijg jij ook meteen een kerstgevoel!
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Vera de Muis en haar vriendjes

Bianca is Vera’s deftige
nicht uit de stad.
Omdat het buitenleven
haar goed doet, komt
zij vaak op bezoek in
het Blauwe Huisje.
Bianca is dol op rood
en draagt bijna altijd
rode jurken.

Vera
Vera de Muis woont aan de
rand van het bos in het Blauwe
Huisje. Ze maakt het daar zó
gezellig dat haar vriendjes vaak
op bezoek komen. Ze voelen
zich helemaal thuis bij Vera. Of
zouden ze alleen komen omdat
Vera zo graag pannenkoeken
bakt voor hen allemaal?

K ipje
Het winterkoninkje
Kipje woont samen
met Vera, Popje, Saar
en het Lieveheersbeest
in het Blauwe Huisje.
Haar eitjes worden door
Vera gebruikt voor het
pannenkoekenbeslag.

Frits
Frits is misschien wel
de beste vriend van Vera
en hij is ook nog eens
hartstikke handig. Dat
hij een beetje slordig is,
vindt Vera niet erg. Frits is
verliefd op Bianca.

Popje
Popje is Vera’s kleine
muizenpop. Ze is heel
slim en weet altijd een
oplossing te vinden voor
problemen. En ze heeft
een heel groot, warm hart
voor zo’n klein Popje.

Sa a r

Popje maakte voor Vera
een lappenhond en zo
werd Saar geboren. Vera
was heel blij met Saar,
daarom drukte ze haar
stevig tegen haar hart.
Plotseling voelde ze haar
hart kloppen en kwam
Saar echt tot leven.

Een witte kerst
“Zullen we dit jaar een witte kerst doen?” vraagt Vera.
Nou zeg, wat een rare vraag, Frits wist niet dat Vera zó dom was. Je
kunt de sneeuw toch niet bestellen?
“Nee gekkie, we gaan dit jaar de kerstboom wit versieren. Wit met
goud!”
Popje en Saar gaan samen naar buiten om takjes met sneeuwbessen
te plukken. Vera schildert de bessen goud en maakt er een haakje aan.
En het Lieveheersbeest heeft verstand van rood, hij mag streepjes en
sterren op de ballen schilderen.
Ach, was Bianca nu maar hier. Wat zou ze genieten van zo’n sjieke
kerstboom. Echt iets voor haar, al die gouden ballen...

Sterappeltjes
snijden
Nog nooit hebben er zoveel sterappels aan Vera’s appelboom
gehangen.
“Ik weet wel iets héél leuks om te doen met de appels, maar dan moet
jij het zakmes uit het kastje pakken,” zegt Frits geheimzinnig.
Vera denkt na. Frits heeft een zakmes van Bianca uit de stad gekregen.
Maar Vera vindt Frits nog een beetje te jong voor een zakmes, en
daarom heeft ze het maar zolang voor hem bewaard. In het kastje met
het slot. Nu is ze zo vreselijk benieuwd wat Frits gaat maken, dat hij het
zakmes mag pakken.
“Goed dan, Frits. Je bent nu een stuk ouder, als je er maar niet je
vingers mee afsnijdt. Beloof je dat?”

Ze heten niet voor niets ’sterappeltjes’ en over een klein poosje is
het Kerstmis. Daarom snijdt Frits héél voorzichtig en héél netjes
kerststerretjes uit de appels.
“Bah, ze worden een beetje geel,” piept het Lieveheersbeest.
“Geeft niks,” zegt Vera, “echte sterren zijn ook altijd een beetje geel.”
En wat doet Kipje daar? Kipje eet lekker alle uitgesneden sterretjes op.
Onbespoten sterretjes.

