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Klaas de kat heeft een heel fijn leven, samen met zijn vriendjes Mila en Max.
Maar op een dag moet zijn mand plaatsmaken voor een kerstboom. 
Klaas voelt zich niet meer welkom, en loopt weg. Per ongeluk raakt hij verdwaald.
Hij begint aan een avontuur terug naar huis, langs allerlei plekken waar Kerst 
gevierd wordt.. Zal hij zijn thuis ooit terugvinden?

Een avontuurlijk kerstprentenboek met sfeervolle,  
warme illustraties van de makers van De Voorleeshoek.  
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Lees ook:
Klaas de kat en het raadsel van Sinterklaas



Op een winterse dag zit Klaas ongeduldig bij de voordeur. Zijn vriendjes 
Mila en Max zijn al de hele middag op pad, en Klaas wacht nieuwsgierig 
tot ze thuiskomen.
Dan zwaait de deur open. Sneeuwvlokken dwarrelen naar binnen.  
Brrr, denkt Klaas. Wat is het koud! Hij krijgt er kippenvel van.  
Toch is hij blij, want zijn beste vriendjes zijn weer terug.

Maar wat is dat? Ze slepen een boom naar binnen. Een grote groene boom  
met dennennaalden, die naar het bos ruikt. 
Het bos hoort toch buiten? denkt Klaas. Hij voelt voorzichtig met zijn pootje  
aan de dennennaalden. Oei! Ze prikken een beetje.
Mila en Max trekken hun jas, muts en wanten uit en hangen ze aan de kapstok.
“Dag lieve Klaas,” zegt Mila. “Heb je een fijne dag?” 
Max krabt Klaas achter zijn oren. “Ha, Klaasie, heb je ons gemist?” 
Klaas miauwt en begint te spinnen. Hij is de boom alweer vergeten.



Even later gaat de bel. Mila doet open.  
Daar zijn oma, opa en tante Noor, ze  
stappen naar binnen. Wat een drukte! vindt 
Klaas. En kan die deur misschien dicht?  
Het is hier zo koud als op de Noordpool! 
Klaas vlucht naar de woonkamer.  
Terug naar zijn warme mand, dicht  
bij het knisperende haardvuur.

Alleen… zijn mand is verdwenen. Er staat 
ineens een grote boom, die met de prikkende 
dennennaalden. Klaas begrijpt er niets van. 
Waar moet ik nou heen? Hij zoekt en zoekt, 
tot hij zijn mand terugvindt op de gang.  
Op die koude, donkere gang…



Klaas gaat op onderzoek uit. Oma zit op de bank te breien. Mila en Max 
hangen gekleurde ballen in de boom, ze glinsteren in het licht van het 
haardvuur. Klaas kan zijn ogen er niet van afhouden. Wat zijn ze betoverend 
mooi, net als zijn prachtige nieuwe speelbal.  
Misschien zijn die ballen ook wel voor mij? Ja, het moet haast wel!

En pardoes springt hij de boom in. Met zijn scherpe nagels grijpt hij de 
grootste glitterrode bal die er hangt. De bal laat los en breekt op de grond 
in wel duizend stukjes. 
“Niet doen!” roepen Mila en Max. “Stoute Klaas!”
Klaas schrikt en verstopt zich snel onder de bank, met zijn staart  
tussen zijn poten. Vinden ze mij niet meer lief?
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