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“Alles waar je blij van wordt is reden voor een feestje,” zegt Uil.

De dieren uit het bos hebben allemaal wel een reden om 

een feestje te geven. Ze gaan meteen aan de slag met de 

voorbereidingen. Maar als iedereen op dezelfde avond een 

feestje geeft, wie komt er dan op visite?
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Haas loopt naar het open veld in het bos. Daar staat een dikke boom waar 
alle dieren advertenties op mogen hangen. Hij is op zoek naar een bos 
mooie bloemen. Misschien biedt iemand er wel een te koop aan.
Dan ziet hij een uitnodiging. Van Eekhoorn! Hij hangt precies boven de 
advertentie van Muis, die een poetshulp zoekt.
Haas lacht. “Wie wil er nou bij Muis poetsen? Zij is zo’n sloddervos.”
Hij kijkt nog een keer naar de uitnodiging en roept dan al zijn vriendjes.



Ze komen meteen naar het open veld om te kijken.
“Wat staat erop?” vraagt Bever.
“Ja, lees eens voor,” zegt Mol.
Haas leest de uitnodiging van Eekhoorn voor.

Het was vandaag een mooie dag. Dat wil ik graag vieren. 
Daarom geef ik vanavond een feestje. Het begint om acht uur 

en jullie zijn allemaal uitgenodigd.

Groetjes,
Eekhoorn

PS Ik hoop dat jullie komen.

“Een feestje omdat het een mooie dag was vandaag?” vraagt Muis. “Dat is 
toch geen reden voor een feestje?”
“Nou, ik vind van wel,” zegt Eekhoorn, die net komt aanlopen.
Mier tikt met haar vinger tegen haar voorhoofd. “Rare ideeën heb jij, hoor.”
Mol lacht. “Je maakt zeker een grapje, Eekhoorn.”
Alle dieren praten door elkaar. Haas wordt er gek van.
“Stil!” roept hij. “Laten we het aan Uil vragen.”



Uil is het wijste dier van het bos. Hij weet overal een antwoord 
op. De dieren komen hem vaak om raad vragen.
“Uil,” zegt Haas, “is een mooie dag reden voor een feestje?” 
Uil is even stil. Hij denkt diep na en zegt dan plechtig: “Alles 
waar je blij van wordt is reden voor een feestje.”
“Alles?” vraagt Bever.
Uil knikt.
Mol duwt Bever aan de kant. “Een nieuw huis bijvoorbeeld?” 
“Ja,” zegt Uil.
“En verliefd zijn? Is dat ook reden voor een feestje?” vraagt Haas.
“Maakt het je blij?” vraagt Uil.
Haas bloost. “Heel erg blij.”
“Dan is dat ook een goede reden voor een feestje.”
“Bedankt Uil,” zegt Haas, “maar ik moet nu weg. Ik heb nog veel 
te doen.”
Bever, Muis, Mol, Mier en Eekhoorn gaan ook naar huis. Ze 
hebben allemaal wel een reden om een feestje te vieren.
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