
Meneer Haas is jarig. Mevrouw Beer verheugt zich op 
het verjaardagspartijtje. Als ze merkt dat meneer Haas 
zijn verjaardag helemaal niet viert, maar dat hij wel 
een heleboel cadeautjes krijgt, wordt het haar te veel. 
Mevrouw Beer wil ook jarig zijn!
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Al heel vroeg springt meneer Haas vandaag uit bed. De zon is nog niet 
opgegaan en de vogels slapen nog in de bomen. Maar meneer Haas rent al 
rond. Hij slaat de kleedjes uit, strijkt zijn pantoffels en stoft de planten af. 
Van al die herrie wordt mevrouw Beer ook wakker. Nieuwsgierig steekt ze 
haar hoofd om de hoek van de deur.
“Overal afblijven met je honingpoten!” roept meneer Haas.
“Is er iets, meneer Haas?”
“Nou en of, mevrouw Beer. Ik ben morgen jarig!”



“O, wat leuk!” roept mevrouw Beer blij. “Dat wordt een beregezellig feest. 
Ik weet ook al wie we allemaal moeten uitnodigen.”
“Sorry, mevrouw Beer,” zegt meneer Haas. “Ik vier mijn verjaardag niet. 
Ik wil gewoon een rustige dag in mijn blinkend schone huisje.”
“Stomvervelend,” bromt mevrouw Beer teleurgesteld.



Mevrouw Beer gaat onder de appelboom zitten 
en neemt een lekker likje honing. Ze vraagt 
zich af of ze meneer Haas een cadeautje moet 
geven. Als hij zijn verjaardag toch niet viert…


	Haas en Beer zijn jarig_Cvr_L
	Haas en Beer zijn jarig_I



