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Coronatijden toch nog (bere)Ple-zand
Plezant verhaal

Oskaar is aan het ijsberen. Hij trippelt van de kast 
naar de muur en weer terug. Opnieuw en opnieuw 
en opnieuw. 

roept Ebbie. “Ik word er zot van.”
“Ik verveel me”, zegt Oskaar. “Ik ben het beu om thuis 
te zitten.”
“We moeten”, zegt Jef. Het is voor onze gezondheid. 
Iedereen moet thuis blijven.”
“Thuis blijven. Huiswerk maken. Handen wassen. Ik kan 
geen zeep meer zien”, bromt Oskaar “En ik verveel 
me. Er is hier niks te doen.”
“We kunnen lopen”, zegt Ebbie.
“Saai”, zegt Oskaar.
“Wandelen”, zegt Jef.
“Saai”, zegt Oskaar.
“Fietsos”, stelt Pablo voor. 
“Saai”, zucht Oskaar. “Ik verveel me.”

zegt Wendy. “We gaan op berenjacht.”

“We moeten binnen blijven om niet ziek te worden en 
jij wil op berenjacht?!

zegt Ebbie.
“Naar buiten gaan, is toch gezond?”, zegt Jef.
“Dat wel, maar dan zonder beren”, bromt Oskaar.
“Sinds wanneer ben jij bang voor beren? Je slaapt 
toch met een beer?”, vraagt Wendy.
“Ten eerste is dat geen echte beer”, zegt Oskaar. “Ten 
tweede slaap ik niet met Knuffie, hij houdt de wacht. 
En ten derde... euh... in België leven geen beren. Niet 
meer alleszins.”
“En toch gaan we op berenjacht”, zegt Wendy.
“Ik ga niet mee”, bromt Oskaar. 
“Blijf dan maar thuis. Alleen!”
Wendy vliegt naar buiten en de rest volgt. Alleen 
Oskaar blijft nog even mokken. Heel even.
“Wacht op mij”, zegt hij.

Onze vrienden zijn op jacht. Op berenjacht. 
Gevaarlijk? Misschien. 
“Daaros!”, wijst Pablo. “Een grote bruine.” 
“Ginder ook”, zegt Ebbie.
“En nog één!”, zegt Wendy. “Een zwarte.”

                              glimlacht Pablo.
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Saai!

Sta stil!

Je bent gek!

Ik weet het! Zo veelos



Plezant verhaal

Coronatijden toch nog (bere)Ple-zand
In elk huis van de straat staan beren aan het raam. 
Bruine, roze, grote en kleine. Beren met een strik, beren 
met een pet, beren met...

“Die beer heeft bewogen”, zegt Oskaar. 
“Dat kan niet. Het is een knuffelbeer”, zegt Jef.
“Kan wel. Ik heb het toch zelf gezien?!, zegt Oskaar. 
“Het is een echte.”
“Kan niet”, zegt Ebbie.
“Kan wel”, antwoordt Oskaar.
“Jongens, jongens, hou ermee op”, zegt Jef. 
“Kijk! Nu is het duidelijk.” Oskaar springt op en neer.
En inderdaad de beer is veranderd van houding.
“Het is een echte”, fluistert Ebbie.
“Dat kan niet. Hier leven geen beren”, zegt Jef. 
“Je ziet het toch zelf?”, vraagt Oskaar.
“Zijn armen zijn gekruist.”
“Er moet een andere verklaring zijn”, zegt Jef. “Kom.”

Jef wandelt naar het raam.
“Blijf hier”, sist Wendy. 
Jef luistert niet. Hij zwaait, trekt gekke bekken en duwt 
zijn gezicht tegen het glas. De beer beweegt niet.
“Zie je wel”, zegt Jef. “Die beer is...”

                                      roept Wendy. 
De beer spert zijn muil open en duwt zijn klauwen 
tegen het raam. Jef schrikt en valt op de grond. 

En dan begint de beer te lachen, zo hard dat hij zijn 
bolle buik moet vasthouden. 

Wat een goeie mop!” De beer veegt tranen uit zijn 
ooghoek. “Nu heb ik je goed doen verschieten.”
“Niet grappig”, pruttelt Jef. Hij staat recht en slaat stof 
en zand van zijn staart. 
“Waarom deed je dat?”, vraagt Jef.
“Gewoon”, zegt de beer. “Ik verveel me.”
“Ik ook”, zegt Oskaar.
“Dan doen we iets samen”, stelt Jef voor.
“We mogen niet met elkaar spelen”, zegt Wendy. 
“Hier aan het raam”, zegt Jef. “Dat lukt ook.”

En inderdaad. Als onze vrienden wat nadenken, 
vinden ze een heleboel spelletjes uit. Tikkertje raam, 
1-2-3 raampiano, tekenen met je eigen adem en nog 
zo veel meer. Tot de zon stilaan haar
nachtkleed aantrekt. 

                          roepen de plezante vrienden.
“Slaapwel, plezante bende!”, roept Beer. 

Zo werd het toch nog een leuke dag. Niet alles mag, 
maar toch nog genoeg om je te amuseren.
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Hahahaha

Jef! Pas op!
Slaapwel, Beer!



Kleurplaat
Haal je mooiste kleurpotlo

den, stiften, 

wasco-krijtjes of v
erfborstels bove

n 

en kleur ons mooi in . Ga jij deze 

uitdaging aan?

VrolijkVrolijk
Pasen!Pasen!


