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De verrassing

Het is heel stil buiten. Alleen de dieren zijn al wakker. De dieren… en Fien 
en Teun.
Fien sluipt op haar tenen naar de boomhut. Via de touwladder klimt ze 
omhoog. Ze grinnikt zachtjes. 
Vanuit de hut kan ze het erf van de boerderij goed zien. 
Rosa de koe, Sebastiaan het varken, Pim de hond en de schaapjes Mike en 
Molly zijn zo druk bezig met hun ontbijt dat ze Fien helemaal niet over het 
erf hebben zien lopen. 
En dat is maar goed ook, want Fien en Teun zijn met iets heel spannends 
bezig… 
‘Teun?’ fluistert Fien. ‘Waar zit je?’
Teun komt net de boerderij uit gelopen. Hij draagt een grote doos met een 
geblokt kleedje eroverheen.
‘Ik kom eraan!’ roept Teun.
‘Ssst!’ fluistert Fien terug. ‘De dieren mogen ons niet horen…’
Te laat!
‘Waf!’ Pim komt uit zijn hok en snuffelt aan de doos. 
Vlug tilt Teun de doos boven zijn hoofd. ‘Jij wilt natuurlijk weten wat erin 
zit!’ zegt hij. 
Pim springt kwispelend tegen hem op. 
‘Nee, Pim,’ zegt Teun. ‘Ik zeg niks, want dan is het geen verrassing meer…’
Een verrassing? De andere dieren stoppen met eten en kijken nieuwsgierig 
naar Teun.
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‘Knor!’ Sebastiaan duwt zijn neus boven de planken van zijn hok uit en 
snuffelt in het rond.
‘Mhoe!’ Rosa steekt haar kop boven de staldeur uit.
‘Nee, ik ga echt niks verklappen!’ zegt Teun en hij loopt snel naar de 
boomhut. 
Teleurgesteld laten de dieren hun kop hangen. 
‘Zakken maar!’ roept Teun als hij bij de boomhut is. 
Fien laat een grote plank vanuit de hut naar beneden zakken. 
Als Teun de doos erop heeft gezet, trekt Fien weer aan het touw om de 
doos in de boomhut te takelen.
Mike en Molly kijken vanuit hun hok naar Fien en Teun. 
‘Spannend hè?’ zegt Teun. ‘Maar voor jullie is het ook een verrassing.’ 
Dan klimt hij de boomhut in. 
De dieren kijken hem na. 
Wat zijn Fien en Teun 
van plan?
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Cadeautjes

‘De dieren zijn heel erg nieuwsgierig,’ zegt Teun lachend. ‘Maar gelukkig heb ik 
alles goed verstopt, want de dieren mogen nog niet weten wat voor cadeautje 
ze morgen krijgen.’
Fien trekt het geblokte kleedje van de doos en haalt er een ingepakt bot uit. 
‘Pim is vast heel blij met dit…’
‘Ssst!’ roept Teun.
Fien kijkt verbaasd om zich heen. ‘Wat is er? Pim kan me hier in de boomhut 
toch niet horen?’
‘Nee,’ fluistert Teun, ‘maar Meneer Beer wel.’ Hij pakt zijn knuffelbeer 
op die verderop in de boomhut zit.
‘O ja, oeps!’ Fien giechelt. ‘Wat krijgt 
Meneer Beer?’
Teun houdt zijn handen tegen de oren van 
Meneer Beer en fluistert: ‘Ik geef hem een 
pot honing met een zelfgemaakt etiket.’
‘Goed idee,’ zegt Fien. ‘Beren zijn dol op 
honing.’ 
‘Sorry, Meneer Beer,’ zegt Teun nadat hij zijn 
handen van de oren heeft gehaald. ‘Je zult 
nog één nachtje moeten slapen. Morgen is 
het tijd voor de verrassingen. Beloofd!’ 
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‘Ja,’ zegt Fien, ‘want morgen is…’
‘Het grote dierenfeest!’ roept Teun enthousiast.
‘Precies!’ zegt Fien. ‘En we moeten opschieten, want we moeten alles nog 
versieren.’
Teun haalt slingers uit de doos. ‘Ik ga de stallen versieren.’
‘Wacht op mij!’ roept Fien en ze rent hem achterna.
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De feestballon

Even later hebben Fien en Teun het erf van de boerderij en de boomhut 
helemaal versierd. 
‘Klaar!’ Met een zucht ploft Teun in de boomhut. ‘Dat was veel werk.’
‘Ja, maar het ziet er wel heel gezellig uit,’ zegt Fien. ‘Er mist alleen nog één 
ding.’
Teun kijkt haar verbaasd aan. ‘Wat dan?’
‘Tadaa!’ Fien houdt een lege ballon in haar hand.
‘Een feestballon! Dat is leuk!’ roept Teun enthousiast. ‘Ik blaas hem wel 
op. Dan zijn we echt helemaal klaar voor morgen!’ Hij zet zijn mond aan de 
ballon en begint te blazen.
Fien lacht. ‘Bijna klaar, bedoel je.’
Teun stopt met blazen. ‘Wat missen we nu nog dan?’
Fiens ogen beginnen te glinsteren. ‘Iets lekkers!’
‘Eh…’ Even is het stil. ‘Ik weet het!’ roept Teun. ‘Appeltaart! 
Dat is mijn lievelings!’ 
Enthousiast blaast hij verder. De ballon wordt groter en groter…
‘Pas je op dat je…’ zegt Fien. 
KNAL! 
De ballon spat uit elkaar. 
‘O nee!’ roept Fien.
‘Oeps…’ Teun kijkt beteuterd naar de restjes van de kapotte ballon.
‘Nu hebben we geen feestballon meer,’ zegt Fien teleurgesteld.
Teun laat zijn schouders zakken. ‘Sorry…’
‘Het geeft niet,’ zegt Fien. ‘Je deed het niet expres. Dan maar geen 
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feestballon. Kom, we gaan appeltaart bakken. Weet jij wat we nodig 
hebben?’
‘Nee,’ zegt Teun, ‘maar dat weet ons kookboek wel!’ Hij zoekt tussen een 
stapel boeken in een hoek van de hut en haalt er een kookboek uit. 
‘Goed idee!’ zegt Fien. 
Teun slaat het kookboek open en bladert erdoorheen. ‘Ah, hier staat het,’ 
zegt hij als hij het recept heeft gevonden. ‘Voor appeltaart heb je nodig… 
vijf appels, een handje rozijnen, een kommetje meel, een pakje boter, één 
ei, een kommetje suiker en een lepel… eh… bruin poeder.’
Fien kijkt naar het recept. ‘Dat is kaneel. Dat doe je bij de appels en dat 
geeft een extra lekkere smaak.’
‘Ka-neel,’ herhaalt Teun. Hij pakt Meneer Beer loopt naar de uitgang van de 
boomhut. ‘Meneer Beer en ik plukken de appels!’
‘Oké,’ zegt Fien. ‘Dan zoek ik, samen met mama, in 
de keuken naar de andere spullen.’
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