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De aarde viert feest 

1. De roodborst, de appelboom, de regenworm, de wortel, de eik en de aarde

Tuur en oma stappen de tuin in. Ze gaan groenten halen uit de moestuin: wortel, prei en 
selder. Oma en Tuur willen er straks samen lekkere soep van maken. De tuin van oma is 
heel mooi. Grote, hoge, sterke bomen geven er beschutting aan talrijke dieren: roodborstjes, 
boomkruipers, bladluizen, merels, ... Vooral de eik vindt Tuur een mooie boom. Een dikke 
stam, stevige takken en een grote kruin. Zijn machtige wortels liggen als een kroon rondom 
in het gras en verdwijnen in de aarde. Langs deze wortels neemt de boom alle voeding uit de 
grond die hij nodig heeft om groot en sterk te worden. Tuur vindt het zelf heerlijk om tussen 
de wortels te spelen. Maar ook de appelboom helemaal achterin de tuin vindt hij mooi. En 
ook ... elk jaar op het einde van de zomer staat de appelboom vol met lekkere, sappige, rode 
appels. 

Tuur en oma zitten op hun knieën in de tuin. De zoete, sappige wortels trekt oma één voor 
één voorzichtig uit de donkere aarde. In het gat van de wortel kan Tuur nu zijn vinger steken. 
Plots komt er een regenworm uit het gat gekropen. 

"Die heeft vast lekker gesmuld van de aarde, " lacht oma. Tuur volgt de worm met zijn ogen. 
"Eten regenwormen aarde? " vraagt hij zich nog af. Plots slaakt hij een luide kreet. Met snelle 
vleugelslagen komt het roodborstje uit de appelboom gevlogen, recht op de regenworm af ... 
Nog voor Tuur het goed en wel beseft, heeft het roodborstje de regenworm in zijn bek. 

"Vogels zijn gek op regenwormen. Daar worden ze groot van, " zegt oma. 

Als hun mand vol is, gaan oma en Tuur weer naar binnen. 

Het wordt tijd om soep te maken, want ook Tuur heeft honger. Zijn maag begint al te 
grommen. 

1 



2. De bosbessenstruik, de mens, de paardebloem, de bladluis, het
lieveheersbeestje en de aarde 

Het regent in het bos. Zo hard heeft het in tijden niet meer geregend. Dikke druppels vallen 
als een watergordijn uit de hemel. Trui en Rien zitten hoog en droog in hun boomhut en 
kijken hoe alles nat wordt. Na een tijdje wordt de regen minder, en kruipen ze naar beneden. 
De aarde is nu helemaal doorweekt. Bij elke voetstap worden er kleine plasjes water rond 
hun voeten gevormd. "De aarde had dorst, " zegt Trui. " "Ja, " zegt Rien, en de planten ook. 
Kijk eens naar die vlierstruik.  Die straalt van de regen." "Hoe drinken planten eigenlijk?" 
vraagt Trui. "Planten drinken het water in de aarde. Als de aarde goed gedronken heeft, 
kunnen de planten ook goed drinken. Als de aarde droog is, hebben de planten dorst en 
gaan ze dood." zegt Rien geleerd. 

Trui knikt ernstig. Ze is al 7 en ze begrijpt al een heleboel dingen. "Kijk! Een 
lieveheersbeestje!" roept ze. "Het is geland op de vlierstruik." Trui en Rien gaan voorzichtig 
op hun knieën voor de vlierstruik zitten. Het lieveheersbeestje zit rustig op een blad. "Wat 
doet het daar? " vraagt Rien. "Het eet bladluizen. Dat vinden ze lekker." Trui is blij dat zij 
haar oudere broer iets kan leren over lieveheersbeestjes. 

"Gelukkig maar dat het af en toe regent." zegt Rien. "Waarom? " vraagt Trui. "Door de regen 
heeft de aarde gedronken en kunnen ook de planten drinken. Bladluizen eten bladeren van 
planten. Zonder planten zouden er geen bladluizen zijn. " O ja, " zegt Trui "en zonder 
bladluizen zouden er ook geen lieveheersbeestjes zijn!" "Zo is het”. 

Plots kijken Trui en Rien elkaar met pretoogjes aan. "Zullen we...?" vraag Trui. 

"Doen!" roept Rien. En samen beginnen ze een dolle rondedans die ze van opa hebben 
geleerd. Stampvoetend en zingend dansen ze de regendans op de natte aarde van het bos. 
"Dankjewel, wolken! Dankjewel, regen! Dankzij jou heeft iedereen in het bos genoeg te eten 
en te drinken" 

Maar dan horen ze mama roepen. Nu weten ze het weer. ze waren eigenlijk het bos in 
getrokken om vlierbloesems, paardebloemen en bosbessen te plukken. Dat waren ze 
vergeten. 

Want mama kan hele lekkere siroop maken van vlierbloesems, heerlijke gelei van de 
paardebloemen en verrukkelijke bosbessenconfituur. En die zouden ze voor geen goud 
willen missen. 

Snel trekken Trui en Rien aan het werk. Voorzichtig om de bladluizen en de 
lieveheersbeestjes niet te storen, plukt Rien de bloesems van de vlierstruik. Trui is al druk 
bezig met paardebloemen te verzamelen. En tenslotte vullen ze hun mand en hun buikje met 
heerlijke bosbessen. 

2      



3. De aarde, de moestuin, de zon, de mens, de eik en de regen

Tok, tok, ... dikke druppels tikken tegen het raam. 

Een stevige plensbui is begonnen na een warme lentedag. 

Max verveelt zich, hij had liever nog wat buiten gespeeld en gebouwd aan zijn boomhut. 

Maar paps is in zijn nopjes. "Dat is goed voor mijn moestuintje," vertelt hij, "de regen zorgt 
dat de aarde goed doordrenkt raakt en zo kunnen de plantjes veel drinken. En wanneer 
straks de zon weer gaat schijnen, gaan de plantjes heel erg goed groeien. De zon geeft 
namelijk UV-stralen, weet je? Daar maken de plantjes vitaminen van!" 

Maar Max kan alleen maar aan zijn boomhut denken. 

Al een hele week zijn ze aan het bouwen en nu moet alleen het dak er nog op. 

Hij kan amper wachten, zo spannend vindt hij het! 

Ze hadden van oom Tuur een hele stapel hout gekregen. Dat hout kwam van enkele 
eikenbomen die oom Tuur had gehakt. Die bomen stonden al erg lang in zijn tuin. Toen Max 
nog een kleuter was, vertelde oom Tuur altijd over de kabouters die onder de grote wortels 
van de eiken woonden. Nu weet Tuur natuurlijk dat die wortels geen kabouterhuisjes waren 
maar dat de boom zo drinkt en voedsel uit de aarde haalt. 

Jammer genoeg waren de bomen beschadigd door de storm van vorig jaar en moesten ze 
gekapt. 

Maar met het hout hebben ze al een brievenbus en een tuintafel gemaakt. En nu dus een 
boomhut. 

"Ach ja," denkt Max wanneer hij naar buiten kijkt, "zonder de regen kunnen ook bomen niet 
groeien, en zonder bomen ook geen boomhut!" 

4. De aarde, het dennenbos, de maïs, de kippen, de koeien en de mens

Al fluitend holt Tesje het erf op en neer. 

Er staat nog zoveel te gebeuren en morgen is het feest! 

Feest in het dorp en Tesje, de boerin, mag voor de gelegenheid een paar grote taarten 
bakken. 

Oh, wat kijkt ze er naar uit! Ze vindt het heerlijk om te bakken. 

Boer Jan is de ploeg aan het klaarmaken voor de maïsoogst. 

Hij is ook erg tevreden, de maïs is goed gegroeid dit jaar op het nieuwe veld. 

Dat nieuwe veld is er gekomen in de plaats van het dennenbos. 
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De bomen groeiden wel vijfendertig jaren lang in deze stevige, voedzame aarde. 

Nu is het een heel groot maïsveld geworden. 

En van de bomen heeft boer Jan mooie stallen gemaakt voor alle dieren. 

Wanneer Tesje het kippenhok binnenloopt, ruikt ze nog de verse geur van hout. 

Wat ruikt dat lekker! 

Ze verzamelt alle eieren die in het zachte stro zijn gelegd. 

Die eieren gaan straks in het taartendeeg. 

De kippen pikken gretig van de verse maïs. Best een grappig zicht. 

"Dankjewel kippetjes!", roept ze nog. 

Dan is het de beurt aan de koeien. 

Ze staan tevreden in hun nieuwe stal. 

Eén voor één melkt ze de koeien, in totaal zijn het er tien. Toch wel een hele klus! 

Maar Tesje vindt het leuk. Van al die lekkere verse melk gaat ze vast de heerlijkste taarten 
bakken! 


