
 

 

 
 
Als niemand luistert…loopt alles in de soep! 
 
Het was een prachtige dag. Tijger voelde zijn staart wiebelen, zo vrolijk werd hij ervan. 
Beer voelde het ook! Wat een heerlijkheid om op zo’n zonnige dag in de herfst buiten te 
spelen. 
Daar kwam de muis aangehuppeld. Ook zij werd helemaal blij van de mooie dag.    
 
“Weten jullie dat het niet zomaar een dag is, maar een hele bijzondere dag?” zei Tijger. 
Beer en Muis keken verbaasd. “O ja,” zeiden ze in koor. 
“Ja, het is de eerste dag van de herfst”, zie Tijger met een lach. “Laten we dan een 
herfstfeest houden, met heel veel honing en nootjes!” zei Beer. “En met spelletjes en 
voetbal!” zei Tijger.  
 
Haas hoorde in het voorbijgaan van het leuke idee en riep: “Wat fantastisch! Maar we 
moeten wel een plan maken hoor!” De dieren verzamelden zich op een open plek in het 
bos en luisterden aandachtig naar Haas. “Het feest begint om vier uur op het grasveld bij 
het meertje.” Iedereen werd dolenthousiast van deze woorden en praatte druk door 
elkaar heen.  
“Luister, luister”, begon Haas. “Ik zal jullie allemaal vertellen wat je moet meenemen naar 
het feest: 

Muis, jij zorgt voor bosbessencake en limonade.  
Tijger, jij neemt de slingers mee, drie spelletje en een voetbal. 
Beer, jij zorgt voor chips en snoepgroenten, en ga even langs Ekster om te vragen 
of zij haar gitaar meeneemt. 
Ik ga dan zelf nog even langs Eekhoorn voor pannenkoeken en zal een liedje 
instuderen op de fluit.” 

 
Maar….Terwijl Haas dit allemaal riep was de rest helemaal niet aan het opletten! Want er 
was een bij die verliefd was op een libelle en haar probeerde te zoenen. Tijger wilde de 
libelle voor de bij vangen, sprong wild op en stapte bijna op Muis. Zij schrok daar zo van 
dat ze van schrik een rondje rende. Beer probeerde de boel een beetje tot rust te 
brengen en ook hij hoorde daardoor geen woord van wat Haas net geroepen had.  
 
“O ja, ” riep Haas, “ik neem ook nog een picknickkleed mee! Doei jongens, aan de slag. Ik 
zie jullie om vier uur op het veld bij het meertje!” en zoef, daar ging Haas.  
 
Ze gingen allemaal naar huis om zich klaar te maken voor het feest. Thuis vroeg Muis 
zich met een ernstig gezicht af wat ze nou eigenlijk moest meenemen naar het feest. Ze 
had iets gehoord over bosbessen, of was dat voor Beer? Haar oog viel op het kleed dat 
over de stoel hing en ineens wist ze het weer: een picknickkleed! Dat moest ik meenemen! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Toen Tijger over de drempel van zijn huis struikelde en zich probeerde te herinneren wat 
hij mee moest nemen was het even leeg in zijn hoofd. Hij ging rustig zitten en dacht heel 
diep na, maar er kwam niks. Weet je wat, zei hij hard op, ik neem een picknickkleed mee!  
 
Tevreden met zijn ingeving rolde hij het kleed op, stopte het in zijn rugzak en begon aan 
de wandeling naar de plek van het feest.  
 
Beer zat met hetzelfde probleem. Hij kon zich vooral die verliefde bij herinneren. En was 
er niet iets met een theedoek, of een pannenlap of…… ja! Het picknickkleed, dat was het! 
Beer ging in zijn huisje op zoek en vond een groot kleed waar iedereen fijn op kon zitten 
en picknicken. Hij keek op de klok en zag dat het tijd was om te gaan.  
 
Toen alle dieren zich verzamelden op het grasveld bij het meertje keken ze elkaar een 
beetje verbaasd aan. Op de grond lagen allemaal picknickkleden. Er was geen 
bosbessentaart, geen limonade, geen chips en geen snoepgroenten. En Beer was 
helemaal vergeten te vragen of Ekster haar gitaar meenam.  
 
Precies op dat moment kwam Eekhoorn aangerend. Hij had druk pannenkoeken zitten 
bakken omdat Haas hem dat gevraagd had en keek verbaasd naar alle kleden op de 
grond. “Wat zijn jullie aan het doen?” vroeg Eekhoorn. 
Muis probeerde uit te leggen wat er aan de hand was. “Aha”, zei Eekhoorn, “niemand 
heeft geluisterd naar Haas. En als niemand luistert dan loopt het allemaal in de soep”. 
“Haas misschien moet jij je lijstje opnieuw voorlezen. Dan zet iedereen zijn luisteroren aan 
en proberen we het gewoon nog een keer.”  
 
En dit keer ging het wel goed. De bosbessencake en limonade van Muis waren om te 
smullen. Tijger versierde alles met vrolijke slingers. Beer had drie soorten chips 
meegenomen en een emmer snoepgroenten. Ekster speelde een vrolijk liedje met Haas 
en iedereen deed mee met voetbal. De pannenkoeken waren inmiddels koud, maar dat 
maakte niet uit want met aardbeienjam waren ze nog steeds berenlekker.  
 
 
 
 
Naar een volksvertelling, bewerking Alexandra Bronsveld  
  
 
 


