
Kerstfeest op straat 

Tekst en muziek: Marjon Dobbe 

Kerstfeest is geen feest voor de katten van de Peperstraat. 

De mensen zijn bang dat de katten de kerstboom 

beschadigen. De arme katten mogen niet meer thuis eten en 

slapen. De straatkatten snappen er niets van: stelletje 

verwende huiskatten. Over één ding zijn ze het eens: Hun 

held, de visboer ( altijd wel een visje, of je nou huiskat of 

straatkat bent) is eenzaam. Ze bedenken een mooi plan: Een 

kerstfeest voor de visboer, een kerstfeest op straat. De boom 

staat er al: Kaal van de winter. De versiering wordt uit huis 

gestolen. De bewoners komen er achter en zelfs de politie 

komt er nog bij te pas, maar eind goed al goed: Een 
kerstfeest voor de visboer: Kerstfeest op straat! 

Speelduur van de musical ongeveer drie kwartier. 

Décor  

Het stuk speelt zich af in de Peperstraat. Er moet een huis 

“staan” met een deur die gebruikt kan worden. Op het 

toneel moet een kale boom staan die moet kunnen worden 
versierd. 

Liedjes 

In het stuk zitten 6 liedjes 

Rollen 

Er zijn 24 uitgeschreven rollen. Dat aantal kan eenvoudig 

worden gevarieerd. 

Achter de rol naam staat een getal. Dat getal geeft een 

indicatie van de grootte van de rol. 

 
Bewoners van Peperstraat 
7a 
Moeder 15 
Vader  21 
Stijn  7 
Merel  14 
 
Huiskatten: 
Poei  13 
Lapje  6 
Misty  13 
Nikita  3 
Bibi  7 
Felisha 7 
 

Straatkatten: 
Gabber 8 
Eddy  8 
Rakker 7 
Karel  11 
Polly  17 
Kinderen van Polly: 
Poppy  8 
Pukkie  1 
Pipi  2 
Pietje  3 
 
Buren: 
Buurman 4 
Buurvrouw 6 
Hond Brutus 9 
Agent  14 
Freek  11 
 

 

Kleding 

Een heleboel katten en een hond. De kleding kan eventueel 

worden gehuurd bij Dobbe-Muziek. 

Kijk daarvoor op: www.dobbemuziek.nl 

 

Veel plezier met “Kerstfeest op straat”                                                      

 



 

Kerstfeest op straat 

Het toneel stelt een straat voor. Er staat een huis met een 

deur. Je kunt opzij af en het huis in. Op het toneel staat 

een kale boom. 

SCENE 1 

Van achter uit de zaal komen vader, moeder,Stijn en Merel 

zingend op met een kerstboom. Tijdens het liedje stappen 

ze op het toneel en maken daar het liedje af terwijl ze het 

huis binnengaan. 

De mooiste boom             1/7 

We hebben de allermooiste boom van de straat. 

Kan niet wachten tot ie bij ons in de kamer staat. 

We gaan de boom versieren met slingers ballen en een piek, 
dan gaan we Kerstmis vieren met lichtjes en met muziek. 

Gezellig met z’n allen en de lampjes aan 

Een liedje zingen voordat we aan tafel gaan 

’t Is buiten donker maar binnen licht, 
wat is dat toch een mooi gezicht 

Refrein 

En als de boom versierd is en hij schittert daar 

Dan zitten we gezellig aan de tafel klaar 

’t Is buiten donker maar binnen licht, 

wat is dat toch een mooi gezicht 

 

SCENE 2 

MOEDER: Ja hoor! Ze heeft er al weer eentje te pakken! 

POEI: (wordt door moeder buiten de deur gezet, klagend)  

  Miauw! 

MOEDER: (gaat weer naar binnen. De deur gaat dicht) 

POEI: (krabt mauwend aan de deur) 

LAPJE: (op) Wat zit je daar weer te janken, Poei! Heb je het  

  niet naar je zin? 

POEI: (laat de deur nu met rust) ’t Is weer kerst! Krijg je  

  dat gezeur weer met die boom! 

MISTY: (op) Zit je weer te mopperen, Poei? 

LAPJE: Ze zit weer over kerst te klagen! 

NIKITA: (boos op)  Ze zetten me gewoon buiten de deur! Ga  

  maar in de schuur slapen, zeggen ze! 

BIBI en FELISHA: (boos op) 

BIBI: Nou vraag ik je: Kattenluik dicht! Ieder jaar hetzelfde  

  met kerst! 

FELISHA: En heb ik maar één keer een balletje uit de boom  

  getikt! 

 
SCENE 3 

STRAATKATTEN: (op) 

GABBER: ’t Is druk hier! 

EDDY: (plagerig tegen de huiskatten) Moeten jullie niet 

lekker  

  in je mandje bij de verwarming liggen? 

POLLY: Kunnen jullie verwende kattenlijfjes wel tegen de  

  kou? 

KAREL: Moeten jullie niet op een schootje liggen spinnen? 



POPPY: (tegen Polly)  Wat is een schootje, mama? 

POLLY: Dat leg ik je nog wel eens uit, Poppy! 

RAKKER: Kijk nou hoe sip ze kijken allemaal! 

BIBI: Ach, stelletje straatkatten! 

NIKITA: Jullie zijn gewoon jaloers! 

GABBER: O ja? Zijn wij jaloers? 

NIKITA: Ja, jullie zijn jaloers! 

PUKKIE: Wat is jaloers, mama? 

POLLY: Dat leg ik je nog wel eens uit, Pukkie! Maar wij zijn  

  niet jaloers! 

KITTENS: (tegen de huiskatten) Wij zijn niet jaloers! 

POEI: Jullie zijn jaloers omdat wij een lekker warm huis  

  hebben! 

LAPJE: En jullie hier op straat wonen! 

EDDY: En waarom zijn jullie dan zo treurig, en wij zo vrolijk? 

LAPJE: Ach, dat snappen jullie toch niet! 

POLLY: (doet haar na) Dat snappen wij toch niet! 

POEI: Wij mogen niet naar binnen omdat de kerstboom er  

  staat! 

MISTY: Daar doen die mensen zo moeilijk over! 

FELISHA: En ik heb maar één keer een balletje uit de boom  

  getikt! 

BIBI: Het is waar! Het was maar één balletje! 

FELISHA: En dat is al zeker twee jaar geleden! 

BIBI: En toen was ze nog zo speels! 

FELISHA: Die bal was autiek of zo! 

MISTY: Autiek? 

BIBI: Antiek bedoelt ze. Al heel oud! 

FELISHA: Ja, waarom is dat zo erg? Die bal was al heel oud!  

  Tijd voor een nieuwe bal, zou ik zeggen! 

GABBER: (tegen de ander straatkatten)  Begrijpen jullie  

  waar ze het over hebben? 

KITTENS: (schudden heel hard hun kopjes) 
EDDY: Een boom, een bal. Allemaal in huis? 

Malle mensen      

 2/8 

Wat doen die malle mensen 

‘k Snap die malle mensen niet 

Zetten een boom in huis, 

je weet niet wat je ziet. 

Dan komt er een doos van boven 

en ze hangen die boom vol 

Het is niet te geloven 

Da’s toch al te dol! 

 Kerstfeest, snertfeest 

 maakt ons echt niet blij 
 was het maar voorbij! 

Wat: O, wij arme dieren 

doen ineens van alles fout 

Gaan ze de boom versieren, 

vinden ze ons stout 

Pas op voor die mooie ballen 

Kijk ’s uit waar of je staat 

En als er eentje valt 

dan zijn die mensen kwaad! 

  Kerstfeest, snertfeest 

 maakt ons echt niet blij 
 was het maar voorbij 



POLLY: Nou, dat klinkt wel geweldig, maar niet heus. 

GABBER: Dat klinkt gezellig, maar niet heus. 

PIPI: Wat is gezellig, mama? 

POLLY: Dat leg ik je nog …. 

STEM VAN ACHTER: (roept) Lapje! Kom dan! Eten! 

LAPJE: (kijkt blij. Snel af) 

STEM VAN ACHTER: (roept) Bibi! Felisha! Poes poes poes! 

RAKKER: Nou, zo te horen mogen jullie weer thuiskomen! 

FELISHA: Vergeet het maar! 

BIBI: Eten in de schuur!  

FELISHA en BIBI: (kijken elkaar aan, halen schouders op, dan  

  snel af) 

KAREL: Verwende katten! 

PIETJE: Wat is verwende katten, ma…. 

STEM VAN ACHTER: (roept)  Misty! (getik tegen een bakje) 

MISTY: (stoer)  Ik ga niet! Ze bekijken het maar! 

RAKKER: (af) 

STEM VAN ACHTER: (roept)  Misty! (getik tegen bakje) 

MISTY: (aarzelt even, dan toch af) 

MEREL: (doet de deur van het huis open) Poei! Eten! 

STRAATKATTEN: (gaan snel en angstig af als de deur open  

  gaat) 

POEI: (glipt snel naar binnen) 

MEREL: (ook weer naar binnen, weer terug met Poei)  Nee,  

  Poei. Je eet in de schuur! (neemt Poei mee opzij van  

  het huis af) 

MEREL: (komt weer terug, voor de deur roept ze naar  

  binnen)  Mag ze nou echt niet in huis, mama? Ze kijkt  

  zo verdrietig! 

MOEDER: (van achter) Nee, Merel, echt niet! Weet je nog,  

  vorig jaar? 

VADER: (van achter) De hele boom lag om! 

STIJN:  Alle ballen kapot! 
MEREL: (met tegenzin naar binnen) 

SCENE 4 

POLLY en KITTENS: (op. Kittens lopen te dollen met elkaar) 

POLLY: En nou stoppen daarmee! Zitten en wassen! 

PIETJE: Waarom moeten wij ons altijd wassen na het eten? 

POLLY: Omdat wij katten zijn en katten wassen zich altijd na  

  het eten! Zitten en wassen! 

POLLY en KITTENS: (zitten zich te wassen) 

GABBER: (op) Lekker gegeten, kleintjes? 

KITTENS: (spinnen) 

GABBER: (gaat erbij zitten en wast zich) 

EDDY: (op) Lekker visje weer, hè Gabber? 

RAKKER en KAREL: ( pratend op) 

KAREL: En toch heeft ie andere vis met kerst! 

RAKKER: Geen idee, Daisy! Ik vond het gewoon lekkere vis! 

KAREL: Erg lekkere vis! 

KITTENS: Erg lekkere vis!  

ALLE STRAATKATTEN: ( zitten zich nu te wassen) 

 

Spin spin             3/9 

Spin spin wiede wiede win 

een visje gaat er altijd in. 

Elke dag een heerlijk maal: 
Een kibbeling en een stukje aal. 



 Leve de visboer, hiep hoera 

 Hij leve lang in de gloria! 

Spin spin wiede wiede wons 

en nooit vergeet de visboer ons 

Haring en een dikke schol 

we eten weet onze buikjes vol. 

Leve de visboer, hiep hoera 
 Hij leve lang in de gloria! 

Spin spin wiede wiede waat 

Hij is de held van onze straat 

Roze zalm en een makreel 

’t Is nooit te weinig en altijd veel. 

 Leve de visboer, hiep hoera 
 Hij leve lang in de gloria! 

(Katten gaan zich weer verder wassen) 

 

FREEK: (op) Zo, katten. Zo te zien hebben jullie weer lekker  

  gegeten! (aait een paar katten. Zij geven hem een  

  kopje) Neem toch elke week een visje van Freek….  

  Dat staat op mijn viskraam. Maar jullie lusten het wel  

  iedere dag! 

KATTEN: Miauw! 

FREEK: Nou, schooiers van me. Freek gaat naar huis. Ik zie  

  jullie morgen wel weer! 

KATTEN: Miauw! 

FREEK (af) 

 

SCENE 5 

BIBI en FELISHA: (op. Kijken Freek na) 

BIBI: O, nou weet ik waar jullie je eten halen! 

POLLY: Die goeie ouwe Freek! 

KITTENS: Die goeie ouwe Freek! 

RAKKER: Altijd wel een stukje vis voor een stel arme katten! 

LAPJE en NIKITA: (op)  

KAREL: ’t is een beste vent! 

POEI: (op) Wie is een beste vent? 

STRAATKATTEN: Freek, de visboer! 

RAKKER: (op) Ik had vanavond geen trek in vis! Ik heb het  

  bakje van die kat van nummer 14 leeggegeten. Weer  

  ’s wat anders! 

MISTY: (boos op) Wat denken jullie? Bakje leeg!  

RAKKER: (kijkt alsof hij van niets weet) 

FELISHA: Ach, en heb je nou niks gegeten? 

MISTY: (zielig) Nee! (dan toch maar eerlijk)  Nou ja.. niks..  

  Eigenlijk heb ik heel lekker gegeten! Ik ben bij de  

  visboer langs gegaan! 

ALLE KATTEN: ’t Is een beste vent, die Freek! 

 

SCENE 6 

 

BUURMAN, BUURVROUW en BRUTUS: (op van de kant waar  

  Freek is afgegaan, met Brutus en plastic zakje) 

STRAATKATTEN: (vluchten weg.)  

HUISKATTEN: (gaan op veilige afstand op het toneel zitten. 

    Nikita zit bij de boom) 



BRUTUS: (snuffelt overal. Hij trekt aan de riem. Buurvrouw  

  probeert hem in bedwang te houden) 

BUURVROUW: Dat is toch ook wat. Zag je hoe die visboer  

  daar in zijn eentje televisie zat te kijken? Geen boom,  

  geen versiering! 

BUURMAN: Ach ja, misschien houdt hij niet van kerst. 

BUURVROUW: Wie houdt er nou niet van kerst? 

BUURMAN: De visboer? 

BUURVROUW: Ik geloof er niks van.. Ik denk dat de visboer  

  eenzaam is.  

BUURMAN: Ja, dat kan. Maar daar kunnen wij niks aan doen,  

  toch? Nou, kom op Brutus! ’t Is koud, ik wil naar huis! 

BRUTUS: (snuffelt bij de boom. Misty vlucht snel naar de  

  andere kant van het toneel en blijft daar waakzaam  

  zitten. Brutus legt dan zogenaamd een drolletje bij  

  de boom.) 

BUURVROUW: (ruimt het netjes op.)  

  Brutus heeft het zeker ook koud! Dat was snel  

  gepiept! 

BRUTUS: Woef!  

BUURMAN, BUURVROUW en BRUTUS: (af) 

 

 


