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De Vier Windstreken

Het is wordt tijd dat Oude Beer 
terugkeert naar de speelkamer!

Oude Beer zit al heel lang in een doos 
op zolder, maar zijn vrienden zijn hem 

niet vergeten. Bertus Bruin en de andere 
knuffels komen in actie om Oude Beer 

weer veilig thuis te brengen. 
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Er is niemand jarig, maar Bertus Bruin heeft toch het 
gevoel dat het vandaag een bijzondere dag wordt.
Hij zit in gedachten verzonken op de vensterbank met zijn 
vrienden Eend, Konijn en Kleine Beer als hij opeens denkt 
aan iemand die er ook bij zou moeten zijn. 



Heel lang geleden zag hij hoe 
zijn goede vriend Oude Beer werd 
opgeborgen in een doos. Daarna 
brachten ze hem via de ladder en 
door het luik naar de zolder. De 
kinderen speelden te wild met hem 
en hij moest een tijdje naar een 
veilige plek. 



“Denken jullie dat ze hem zijn vergeten?” vraagt Bertus aan zijn 
vrienden. 
“Dat zou kunnen,” zegt Konijn.
“Wordt het dan niet eens tijd dat hij weer bij ons beneden 
komt?” vraagt Kleine Beer. “De kinderen zijn nu ouder en zullen 
voorzichtiger met hem omgaan. Laten we hem gaan halen!” 
“Wat een geweldig idee!” zegt Bertus. “Maar hoe kunnen we hem 
redden? De zolder is heel hoog en we hebben geen ladder.”
“We kunnen een toren van blokken bouwen,” stelt Kleine Beer voor. 
Konijn verzamelt alle blokken en de anderen beginnen met bouwen. 
De toren wordt heel hoog, en Kleine Beer zet net het laatste blokje 
erop als hij begint te wiebelen. 
“Kijk uit!” roept hij, terwijl de blokken naar beneden storten.

“Geeft niet,” zegt Bertus, en  
hij helpt Kleine Beer opstaan.  
“We moeten gewoon iets  
anders bedenken.”
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