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Waarom zou ik vrienden willen? denkt Beer.
Ik kan elke dag mijn mooie hoed opzetten,
ik kan doen wat ik wil.

Op een dag bouwt een specht een nest in zijn
hoed. Vanaf die dag is Beer niet meer alleen.
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Toch is hij wel een beetje eenzaam.
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De Vier Windstreken

Beer woont in z’n eentje. De mensen zijn bang voor hem en
blijven liever uit zijn buurt.
Vrienden heeft hij niet en die wil hij ook niet. Wat hij wel
heeft is een mooie hoed, die hij opzet als hij gaat wandelen.
“Niemand bemoeit zich met mij en dat is prima,” zegt Beer
tegen zichzelf. Maar stiekem is hij wel een beetje eenzaam.

Op een dag, als Beer een dutje doet, landt er een specht
op zijn hoed. Met zijn snavel begint hij een gat te hakken.
Wat een goede hoed voor een nest, denkt de specht.

Als Beer wakker wordt en ziet wat de specht heeft gedaan,
schrikt hij zich een hoedje. Hij wil niemand in zijn buurt!
Maar Beer heeft niets te willen. De specht vertelt zijn
vrienden over zijn fijne, nieuwe huis en nodigt iedereen uit
erbij te komen.
Met zijn snavel hakt hij alvast meer gaten in de hoed.
“Hou op!” roept Beer.

