Achttien knusse voorleesverhalen over de vriendschap tussen Beer en Bever. Ideaal om voor te lezen voor het slapengaan: met humor en soms een beetje filosofisch.
Beer en Bever zien elkaar elke dag. Beer houdt van lekker
eten en lang slapen. Bever houdt van actie! Hij doet graag een
wedstrijdje, klimt in een boom of bouwt een hut.
Kinderen zullen zich graag herkennen in de grappige kleine
Bever. En wie wil er niet zo’n lieve, grote Beer als vriend?

Lezers zeggen:
‘Heerlijke verhalen om voor te lezen.’ – Lot Lohr, actrice
‘Ik vind Beer en Bever gewoon lief. Beer het allerliefst.’ – Boaz, 5
jaar
‘Wij vinden jullie heel grappig.’ – Els Beelen, moeder
‘De verhalen sluiten goed aan op de belevingswereld van kleuters.’
– Nel, bibliothecaresse
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1. Berenhonger

H

et is ochtend. Beer ligt al uren aan een stuk te slapen
in zijn hol. Slapen is de grootste hobby van Beer. Beer
slaapt niet alleen ’s nachts. Ook overdag zoekt hij vaak een
rustig plekje op om een dutje te doen.
Het liefst zou Beer nog veel langer willen slapen, maar hij
wordt wakker van gerommel in zijn buik. Het klinkt alsof zijn
buik een lege trommel is, waarin een paar balletjes heen en
weer rollen. ROMMELDEROMMEL, ROMMELDEROMMEL.
Zijn buik lijkt wel te roepen: ik wil eten! Beer kan er niet meer
van slapen.
Sloom komt hij overeind en kijkt rond. Ligt er nog eten in
zijn hol? Is er nog honing? Dat eet Beer het allerliefst. Zijn er
misschien nog bessen? Nee, denkt Beer. Gisteravond heeft hij
alles opgegeten. Er is niets meer over.
Beer zou liever nog even slapen. Als hij slaapt, hoeft hij niet
aan eten te denken. Maar zijn buik begint steeds harder te
rommelen.
Uiteindelijk duwt Beer zijn deken opzij en klimt uit bed.
Omdat er in zijn hol geen eten is, moet hij op zoek gaan in het
bos. Hij neemt een grote jutezak en loopt naar buiten. De zon
staat al hoog aan de hemel. Er vliegen vogels rond, op zoek
naar wormpjes, zaden of bessen. Er is voor de dieren altijd wel
iets eetbaars te vinden in het bos.
Onderweg komt Beer zijn vriend Bever tegen. ‘Hé, Beer!
Wat ga je met die zak doen?’ vraagt Bever nieuwsgierig.
‘Ik ben op zoek naar eten,’ antwoordt Beer, en meteen begint zijn buik weer te rommelen.
‘Ik hoor het,’ knikt Bever. ‘Zal ik je helpen zoeken?’
‘Graag,’ zegt Beer blij.
Bever huppelt naast zijn grote vriend. ‘Lust je noten?’

Beer knikt. ‘Ik heb zo’n honger dat ik alles lust!’
‘Ik weet waar een grote notenboom staat,’ zegt Bever. ‘Volg
mij maar!’
Beer loopt achter Bever aan. Ze volgen allerlei kleine paadjes die Beer niet kent. Steeds dieper lopen ze het bos in, tot ze
bij de notenboom komen.
‘Hier is het!’ zegt Bever.
Beer kijkt op en ziet een grote boom vol walnoten. Er zijn
een heleboel noten op de grond gevallen. Beer bukt zich, raapt
er een paar op en stopt ze in de zak.

Bever raapt ook een paar noten op en doet ze in de zak van
Beer. Maar dan ziet hij dat er ook mooie, platte stenen onder de boom liggen. Die kan Bever goed gebruiken. Hij kan
er bijvoorbeeld een paadje mee maken langs de rivier. Of hij
stapelt ze op tot een mooie toren. Met platte stenen kun je
van alles doen.

Bever verzamelt een paar stenen. Ze zijn erg zwaar. Eigenlijk zijn ze veel te zwaar om helemaal naar mijn hol te slepen,
denkt Bever. Als ik ze nu eens in de zak van Beer stop …
Algauw zit de zak van Beer bomvol. ‘Dat hebben we snel
gedaan,’ zegt Beer tevreden. ‘Bedankt dat je me hebt geholpen, Bever.’ De zak is zo zwaar dat Beer hem nauwelijks kan
dragen. Daarom sleept hij de zak achter zich aan. ‘Wat zijn die
noten zwaar!’ klaagt Beer. Maar als hij denkt aan al het eten
dat erin zit, loopt hij flink door.

Wanneer ze bij het hol aankomen, ploft Beer doodmoe op
de grond. Zijn buik rommelt hard. ‘Nu kan ik eindelijk eten!’
zegt Beer. Snel maakt hij de zak open en pakt een walnoot. De
schil is erg hard. Beer tikt ermee op de grond om hem open te
maken. Hij tikt zo hard hij kan. Maar de grond is te zacht en
de noot te hard.
ROMMELDEROM, ROMMELDEROM, roept zijn buik.

Beer heeft berenhonger. Snel pakt hij een andere noot uit de
zak, in de hoop dat die wat zachter is. Maar wat voelt de noot
raar! Beer kijkt naar zijn klauw. Verbaasd ziet hij dat de noot
helemaal geen noot is, maar een steen.
‘Waar komt die nou vandaan?’ vraagt Beer. Hij legt de
steen weg en voelt weer in de zak. Opnieuw haalt hij er een
steen uit. ‘Hoe kan dat?’ vraagt Beer. ‘We hebben toch noten
verzameld?’
Bever lacht verlegen.
Beer keert de zak ondersteboven. Er zitten een heleboel
stenen tussen de noten.
‘GRRR,’ gromt Beer boos. ‘En ik dacht dat je me noten hielp
verzamelen! Wat heb ik nou aan stenen?’
‘Dat zal ik je laten zien,’ zegt Bever. Hij pakt twee grote
platte stenen en kraakt de noot ertussen. KRAK! De noot is
in een wip gekraakt.
Beer pakt ook twee stenen en een noot.
‘Zie je nou hoe handig die platte stenen zijn?’ zegt Bever.
‘Om noten te kraken zijn ze best handig,’ geeft Beer toe. Snel
eet hij de noot en kraakt een nieuwe. Het gaat ineens een stuk
sneller.

Als Beer alle noten opgegeten heeft en zijn buik vol is, begint
hij te geeuwen. Hij stapelt een paar platte stenen op elkaar en
legt zijn hoofd erop.
‘Wat heb ik je goed geholpen, hè?’ lacht Bever.
Maar Beer geeft geen antwoord meer. Hij slaapt.

