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Appeltje en Eitje
Een postpakket uit Spanje



1. Eitje klopt aan.
‘Hé, hallo Eitje’, zegt Appeltje.
‘Je komt als geroepen!
Ik wilde nét de tuin gaan vegen.’
Eitje is blij, hij wil graag helpen.
Ze werken samen in de tuin.



2. Appeltje en Eitje pakken een mand uit de schuur. Daar kunnen de dorre blaadjes in. 
Dan pakt Eitje een bezem en Appeltje een vegertje. Ze vegen en vegen en vegen. 
Steeds vallen er weer nieuwe dorre blaadjes uit de bomen. Na een tijdje is de mand 
bijna vol. ‘Zullen we ruilen?’ vraagt Appeltje. Dat doen ze en dan werken ze nog een 
hele tijd verder.
Na een uur krijgen Appeltje en Eitje dorst. Ze gaan naar binnen om limonade te
drinken. Er wordt gebeld. Het is de postbode. Hij brengt een postpakket uit Spanje.



3. Appeltje en Eitje dragen de doos voorzichtig naar binnen. Appeltje leest wat er op de
doos staat: Aan Appeltje, Singel 5, Fruitstad.
‘Van wie is het postpakket?’ vraagt Eitje. ‘Van mij, want dat staat er toch op!’ zegt
Appeltje. ‘Jaha, maar wie heeft het gestuurd?’ vraagt Eitje. Dat staat óók op de doos:
Afzender: Sinaas Appel, Spanje
Het postpakket is van oom Sinaas Appel, de oom van Appeltje. En die woont in Spanje.
Ze maken de doos open. En wat zit erin?
Een échte Sinterklaasmijter en een échte pietenmuts. ‘Joepie!’ roepen Appeltje en Eitje
Dat is natuurlijk een heel mooi cadeau van oom Sinaas Appel.



4.Er zit ook nog een briefje bij:
Lieve neef Appeltje,
Hoe gaat het met je?
Deze mijter en pietenmuts vond ik op de 
markt in Madrid.
Ik dacht meteen aan jou.
Veel plezier ermee!
Hartelijke groeten van je oom,
Sinaas Appel 

Appeltje pakt de mijter en zet hem meteen op.
Hij past precies!
Appeltje wil naar de spiegel lopen om te zien 
hoe het staat.
Hij hoort een raar geluid achter zich.
Verschrikt kijkt hij om. Het is Eitje.
Eitje heeft de pietenmuts opgezet.
Maar die is véél te groot!
‘Help!’ roept Eitje.
Ik zie niks!



5. Appeltje pakt de pietenmuts vlug van Eitjes hoofd. ‘Hier’, zegt hij.
‘We ruilen wel. Neem jij de mijter maar.’ Appeltje zet de pietenmuts op zijn eigen hoofd.
Hij past precies! Appeltje is heel blij met de verkleedkleren.
Dan hoort hij weer: ‘Help! Ik zie niks meer!’ Arme Eitje…
De mijter is over zijn gezicht gegleden. Weer helpt Appeltje om Eitje te bevrijden.
Eitje is boos en heel verdrietig. Hij begint te huilen.
‘Nu kan ik niet meedoen met Sinterklaas en Zwarte Piet spelen!’



6. Appeltje denkt diep na. De mutsen passen Eitje niet.
Ze zijn veel te groot. De mutsen passen Appeltje wél.
Maar Sinterklaasje en zwarte Pietje spelen is alleen leuk met zijn tweetjes….
Dan weet Appeltje het! Hij pakt een tas en neemt Eitje bij de hand.
‘Kom! zegt hij. ‘We gaan naar mijn oma, want die kan alles maken!’
Eitje huilt tranen met tuiten. Appeltje trekt hem mee.



7. Al gauw zitten ze bij oma aan tafel. Eitje heeft zijn tranen gedroogd. Oma Appel
heeft al van alles uit de kast gehaald. Een schaar en een liniaal en gekleurd papier.
Dan gaat ze aan het werk. Ze meet. Ze knipt. Ze plakt. Ze zoekt een veer. Maar oma
maakt niet alleen twee mutsen. Ze pakt een oude bezemsteel en maakt er een staf
van. Dan pakt ze takjes uit de tuin en maakt een roe. Appeltje en Eitje vinden het zó
knap van oma. En oma vindt het heel erg leuk om iets te maken voor Appeltje en
Eitje! Als alles klaar is, bedanken ze oma Appel met een dikke kus. Ze gaan met de
nieuwe verkleedkleren naar huis.
Ze zwaaien en roepen: ‘Dag oma! Dank je wel!’



8. Als Appeltje en Eitje thuiskomen, eten ze eerst een boterham. Ze eten zo snel als
ze kunnen, want ze willen nog lang spelen. ‘Kom’, zegt Appeltje. ‘We gaan op zolder,
dat is veel echter.’
Eitje vindt het goed. Boven pakt Appeltje een kussensloop: dat is de zak van Piet.
Appeltje is het eerst Sinterklaas. Hij zegt met een zware stem: ‘Zeg Piet, heb je alle
cadeautjes al in de zak gedaan?’ En Eitje zegt tegen Appeltje: ‘Zeker Sinterklaas!’
Sint-Appeltje loopt deftig heen en weer over de zolder. Hij heeft de staf in zijn hand.
Piet-Eitje huppelt in het rond, hij strooit pepernootjes. En hij roept in alle hoeken van
de zolder: ‘Zijn hier nog stoute appeltjes?’ Ze hebben reuze pret.



9. Nu speelt Eitje Sinterklaas en Appeltje speelt Piet.
‘Kijk, ik ben een wilde groene Appelpiet!
Zijn hier nog stoute eitjes te vinden?’
Piet-Appeltje springt en danst wild op en neer.
Sint-Eitje schudt zijn hoofd.
Hij bonst drie keer met de staf op de grond en zegt:
‘Foei toch, Appelpiet, zo maak je iedereen bang!’
Piet-Appeltje en Sint-Eitje spelen tot laat.



10. Ze gaan beneden iets drinken. Appeltje heeft zijn pietenmuts nog op. Eitje doet
ook zijn pietenmuts op. Nu zijn ze alletwee Piet. ‘Zeg Eitje, heb je zin om te blijven
slapen?’ vraagt Appeltje. ‘Ja! Leuk!’ roept Eitje. Ze gaan boven het bed opmaken en
dan trekken ze hun pyjama aan. Ze poetsen hun tanden en wassen hun handen.
Als ze klaar zijn gaan ze mét hun pietenmuts in bed liggen.
‘Welterusten Appelpiet!’ zegt Eitje. ‘Slaap lekker Eitjespiet!’ lacht Appeltje.
En dan vallen ze in slaap.



Lieve Lezeressen en Lezers:
Mocht je nog leuke, gezellige fijne, rare of andere ideeën hebben voor 

verhalen stuur ons dan een emailtje: idee@digiboeken.org
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