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Tantedag!

Het is een nieuwe morgen in de Tovertuin. Woezel en Pip 

liggen fijn wat te luieren in het heerlijke ochtendzonnetje. 

De Zingende Tulpjes zingen vrolijk het ene na het andere liedje en 

de Wijze Varen poetst zijn brilletje totdat alles weer helemaal mooi 

en schoon is. 

‘Zeg hondjes,’ zegt de Wijze Varen terwijl hij zijn bril weer op zijn 

pot zet, ‘jullie weten toch dat vandaag een heel belangrijke dag is?’

Woezel gaapt en strekt zich uit. ‘Huh? Wat bedoelt u, Wijze Varen?’ 

De Wijze Varen buigt zich voorover en fluistert: ‘Het is vandaag… 

Tantedag!’ 

Woezel en Pip springen overeind. ‘Ja, het is vandaag Tantedag!’ 

roepen ze vrolijk. ‘Dan gaat Tante vast iets heel leuks voor ons 

doen!’ 

‘Ho ho, jongens,’ zegt de Wijze Varen. ‘Tante Perenboom doet al 

heel veel voor jullie. Op Tantedag is het de bedoeling dat jullie 

iets voor Tánte doen.’ 

‘O ja, natuurlijk,’ zegt Pip. ‘Want Tante is altijd zo lief voor ons.’ 

De Wijze Varen knikt tevreden. ‘Zo is dat! Dus jullie moeten haar 

een beetje verwennen. Waarom maken jullie vandaag niet een 

taart voor Tante?’ 
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‘Haha,’ lacht Woezel. ‘Wij kunnen toch geen taart maken? Dat 

kan alleen Tante.’ 

‘Nee hoor, Woezel,’ zegt Pip trots. ‘Ik kan best een taart maken! 

Ik heb een keer gezien hoe Tante dat doet.’ 

‘Echt Pip?’ vraagt Woezel verbaasd. ‘Knap hoor. Zeg jij dan maar 

wat ik moet doen.’ 

Pip gaat het hok in en komt weer naar buiten met een grote bak. 

‘Goed, Tante zegt altijd: Het begint met… bloem…’

‘Bloem? O, bloemen! Makkie!’ roept Woezel. 

Hij rent weg en even later komt hij terug 

met zijn mond vol bloemetjes. 

Hij doet ze in de bak. ‘En nu?’ vraagt hij.

Pip moet even nadenken. ‘Nou, dan zegt Tante… eh… iets van… 

boter… of… botter… of zoiets?’ 

‘Botjes!’ roept Woezel blij. ‘Ja natuurlijk, dat is heerlijk in een 

taart!’ En hij spurt weer weg. 

Al snel is hij terug met zijn mond vol botjes. Ook die gooit hij in 

de bak en Pip begint te roeren. 
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‘Dat ziet er al heel lekker uit, hè Woezel?’ zegt ze trots. ‘Maar bij 

Tante plakt het beter aan elkaar vast.’ 

Woezel denkt mee. Taart maken vindt hij echt heel leuk. 

‘Misschien moet er wat nat zand bij. Dat plakt altijd zo goed als 

we in de zandbak spelen.’ 

‘Ja!’ roept Pip. ‘Zie je wel dat wij óók taart kunnen maken!’ 

Als Woezel terugkomt met een emmer vol nat zand roeren ze 

alles door elkaar. Het is een grote taart geworden. Vol met 

bloemen, botjes en zand. Wat zal dat lekker smaken!

Nu is het tijd om Tante te verwennen! Samen duwen Woezel en 

Pip de zware taart voor zich uit. ‘Opzij, opzij! Hier komt de 

allerlekkerste taart van de wereld! Helemaal gemaakt door 

Woezel en Pip. Voor Tante Perenboom, want het is vandaag 

Tantedag! Hoera!’ 
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Tante kijkt verbaasd als de hondjes met de ‘bijzondere’ taart 

voor haar staan. 

‘Ach, nee zeg... Hebben jullie een taart voor mij gemaakt? 

Voor Tantedag? Ik dacht dat jullie dat vergeten waren.’ 

‘Natúúrlijk niet!’ roept Woezel. 

Pip knikt. ‘Ja, want Tantedag is heel speciaal! Daarom krijg jij 

het grootste stuk, Tante!’
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Tante Perenboom en de Wijze Varen kijken elkaar even 

verschrikt aan. ‘Nou wat lief, maar dat is toch helemaal niet 

nodig,’ zegt Tante snel. ‘Jongens, die taart ziet er veel te mooi 

uit om op te eten. Die wil ik bewaren!’ 

‘O ja, die is véél te mooi geworden!’ roept de Wijze Varen 

opgelucht. 

‘Maar…’ zegt Woezel sip. ‘Dan hebben we geen taart...’ 

Tante begint te lachen. ‘Jullie raden nooit wat ik vanmorgen 

gebakken heb!’

‘Perentaart!’ roepen Woezel en Pip.

‘Precies!’ zegt Tante lachend. ‘Voor Tantedag! En jullie krijgen 

een groot stuk, omdat jullie zo je best hebben gedaan!’ 

Al snel smullen Woezel en Pip van de heerlijke taart. 

‘Was elke dag maar Tantedag,’ giechelt Pip. 

‘Nou echt, hè Pip?’ zegt Woezel vrolijk. ‘Of elke dag Taartendag, 

haha.’ 

De hondjes gieren van de pret!

Zo heeft iedereen een hele fijne Taartendag… eh, 
pardon… Tantedag!
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