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De Rode Neus 

-Rudolf is terug! 

-hyperinflatie tijdens safarispel 

-de grinch en liefde 
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Return of the rudolf 

De Notenkraker is natuurlijk heel duur en 

de Kerstman moet hem heel veel geld 

betalen. De Kerstman moet de hele dag 

spelletjes spelen op het safarispel om 

genoeg geld te verdienen. 

Uiteindelijk heeft hij al het geld en vertelt 

de Notenkraker zijn plan aan de Kerstman. 

De Grinch vind Sinterklaas veel leuker dan 

Kerst. De Kerstman moet dus kerstliedjes 

gaan zingen om de Grinch af te leiden. De 

Grinch loopt af op de Sinterklaas liedjes 

en de elfjes gaan stiekem weg. Zij 

bevrijden Rudolf en komen weer terug. 

Om de Grinch weer weg te jagen ging 

iedereen heel hard kerstliedjes zingen. De 

Grinch kan hier niet tegen en rent 

overstuur weg! 

Het is woensdag en de kerstman is 

radeloos. Waar is Rudolf? Hij zoekt en 

zoekt maar kan zijn geliefde rendier niet 

vinden. Uiteindelijk komt hij erachter dat 

de Grinch zijn rendierjte heeft ontvoerd!  

Hoe krijgt hij hem nou terug? Hij gaat naar 

de Notenkraker en hoopt dat hij hem kan 

helpen zijn geliefde Rudolf terug te krijgen. 

@ymcazutphenwarnsveld 

@ymcazutphen 

Volg ons ook op Facebook en   

Instagram om op de hoogte te    

blijven van het laatste nieuws en 

de leukste evenementen. 
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Interview met grinch 

Kerst is toch super leuk! Waarom heb je 

zo’n hekel aan kerst? 

BAHAAA, kerst is vrolijk, fleurig, gezellig… 

daar hou ik toch niet van!  

Rudolf op eten? Dat is toch niet leuk voor 

de kerststemming. Kun je niet koekjes 

eten net zoals de kerstman? 

Een stukje rendier vlees is een beloning 

arbeid tegen de kerstman 

Als je kunt kiezen tussen of de kerstman 

of de kerst elfjes te laten verdwijnen wie 

kies je dan? 

Zonder de kerstman sterft de kerst 

heeelemaal uit… dus we gaan voor de 

kerstman! 

Waarom ben je eigenlijk groen? 

Waarom zijn jullie niet groen.. 

Hoe zit het met de liefde? 

Fantastisch ik hou ontzettend veel van 

mijn spiegelbeeld! 

Wat is je grootste blunder?  

Ik heb een keer de kerstman geholpen 

toen hij een lekke band hand…  
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Kerstrebus 
Lukt het jou om deze lastige kerstrebus op te lossen? De Grinch had hem al binnen 15   

minuten opgelost! Kan jij dat sneller? 


