
 

 

   

 

 

 
Het sneeuwt. Dikke sneeuwvlokken dwarrelen langs het raam. Beertje Bas zit lekker warm 
binnen en staart naar buiten. Dan krijgt hij een goed idee: hij gaat sleeën vanaf de hoge berg! 
Beertje Bas trekt zijn jas en laarzen aan en stapt naar buiten. Onder zijn voeten kraakt de 
verse sneeuw en alles in het bos is bedekt onder een dikke, witte laag poeder. Met zijn slee 
gaat hij op pad; het is een flink stuk lopen door het donkere bos. Gelukkig wordt alles door de 
prachtige witte sneeuw verlicht. 

Onderweg ziet hij tussen de bomen plots iets roods glinsteren. Hij loopt ernaartoe en ziet dat 
het een pakje is. 
Verderop ziet Bas iets blauws glimmen… daar ligt een geel ding en verderop, ja daar, daar ligt 
een groen pakje! Hij kijkt rond maar ziet niemand. Bas besluit de cadeautjes mee naar huis te 
nemen en stopt ze snel onder zijn jas… 

Dan hoort hij ineens iemand met een zware stem mopperen: Nou, dat is niet zo mooi… Dat is 
helemaal niet zo mooi!’ 
Bas is nieuwsgierig en voorzichtig loopt hij op het geluid af. Wanneer hij ziet wie het is, schrikt 
hij zich een hoedje: de Kerstman! Hij doet een stap achteruit en een dikke tak breekt met een 
luide knap onder zijn poten. De Kerstman kijkt prompt op en roept hem: Hé hallo, dag Beertje 
Bas. Kun je mij misschien helpen?’ 

Beertje Bas krijgt een kleur en begint zenuwachtig te giechelen. Hij begrijpt meteen dat de 
cadeautjes van de Kerstman zijn! Wat moet hij nu doen? 
‘Kijk,’ wijst de Kerstman om zich heen, al mijn cadeautjes zijn weggevlogen toen ik met mijn 
arrenslee in deze berg sneeuw landde. Ik mis er een paar. Heb jij soms nog gekleurde pakjes 
gezien?’ 

Bas denkt snel na: zal hij de waarheid zeggen of stiekem de cadeautjes voor zichzelf houden? 
Hij wil alles graag houden maar nee, dan hebben de andere kinderen morgen niets… 
Langzaam haalt hij de pakjes onder zijn jas vandaan. 
Sorry, Kerstman. Ik wist niet dat ze van u waren,’ stottert Bas verlegen. 
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Geeft niets. Help maar even dan is het verder wel goed. ’Gelukkig is de Kerstman niet boos en 
opgelucht helpt Beertje Bas hem de pakjes weer op de slee te leggen. Wel jammer… 

Bedankt voor je hulp, Bas. Zeg, heb jij nog wensen voor Kerstmis? Want eerlijkheid wordt 
altijd beloond.’ 
Bas krijgt een kleur, hij staart naar zijn poten en zegt dan verlegen: Ik zou graag een nieuwe 
politieauto willen, mét sirene.’ 

Hohoho,’lacht de Kerstman. Nou wie weet, Bas…’De Kerstman geeft hem een knipoog en stapt 
op zijn slee. Dan spoort hij zijn rendieren aan om te vertrekken. 
Als Bas de volgende morgen beneden komt ligt er een mooi, rood pakje onder de kerstboom. 
Zijn naam staat er in sierlijke letters op geschreven. Bas maakt zijn cadeautje snel open en een 
prachtige witte politieauto komt tevoorschijn. De auto heeft blauwe knipperlichten én een 
loeiharde sirene! Dank u wel, Kerstman!’ lacht Bas blij. 
‘Wat goed dat de Kerstman dat wist,’ zegt mama verbaasd. 
‘Ja, mam,’ zegt Bas plechtig, want eerlijkheid wordt beloond!’ 

 


