
Dit is Raymond de reiger. Je kan hem herkennen aan 
zijn strenge blik, zijn norse houding, zijn lange snavel 
en hoge poten. Iedere dag, al jaren lang, staat hij op 
dezelfde plek in het Reigersbos: de vijver. 

Heel vroeg ’s morgens zie je hem aan komen vliegen. Hij 
landt in het water en staat daar dan uren te wachten tot 
er een nietsvermoedende vis voorbij zwemt. Raymond de 
reiger ziet er een beetje eenzaam uit. 

Nooit kijkt hij op, nooit laat hij zich storen door de wind 
of door voorbij wandelende dieren en mensen. Hij trekt 
het zich ook niet aan dat hij altijd koude, natte voeten 
heeft. Raymond de reiger is altijd alleen. 





Op een dag zag Frank de bosuil de reiger staan en dacht 
hij:  “Wat ziet Raymond er toch triest uit. Misschien 
moet ik eens wat bosbewoners optrommelen om dit te 
bespreken.” 

Frank de bosuil vliegt tussen de bomen en de struiken, en 
langs holen en nesten van de dieren die in het Reigersbos 
wonen. “Kom allemaal naar mijn boom! We houden een 
vergadering!” roept Frank. 





Alle nieuwsgierige dieren komen naar Frank zijn boom. 
Een mooie, grote eik. De eekhoorns huppen zenuwachtig 
op en neer. Het koppel konijnen doet zijn uiterste best 
om hun kleine konijntjes  rustig te houden. De vos sluipt 
schuw dichterbij. 

De kikkers kunnen haast niet stoppen met kwaken,  
tot Frank de bosuil eindelijk vertelt wat hem dwars zit. 
“Raymond de reiger wordt met de dag eenzamer! Ik 
vind dat we er iets aan moeten doen! Heeft iemand een 
idee?”,  vraagt Frank luid. 





De kikkers schrikken wanneer ze horen waarover de 
vergadering gaat. Zij vinden de reiger heel eng en blijven 
liefst ver weg van hem. De andere dieren denken diep na. 
Plots zegt Evi de egel met een schor stemmetje: “Kunnen 
we geen feestje voor hem houden? Daar word ik ook 
altijd vrolijk van!”. 

Alle dieren knikken en vinden het een geweldig idee! 
Maar hoe organiseren een stel bosdieren nu een feestje? 
Wat moet daar allemaal voor gedaan worden? De 
dieren vergaderen nog heel de dag door. ’s Avonds gaan 
ze allemaal terug naar hun eigen hol of nest. Morgen 
hebben ze heel wat werk voor de boeg! 





De volgende dag worden alle dieren heel vroeg wakker. 
Ze rekken zich uit, ontbijten stevig en gaan aan de slag. 
Ieder dier heeft een taak gekregen om het feestje voor 
Raymond de reiger tot een succes te maken. Inne de vos 
sluipt naar het dorp om feestversiering te zoeken bij de 
mensen. De kikkers beginnen luid te kwaken. Ze maken 
een lied voor Raymond: “Al heb je onze oma opgegeten, 
dat zijn wij al lang vergeten! Al eet je ons soms op, toch 
vinden wij jou top!”. 

De eenden Hamid en Laila maken het bos proper. Ze 
rapen het vuilnis op dat mensen soms achterlaten en 
gooien het in de vuilbak. “ Gek dat mensen vuilnisbakken 
in het bos zetten en toch het vuilnis soms op de grond 
gooien!”,  snatert er eentje. Evi de egel gaat naar de 
supermarkt om feesthapjes te kopen met centjes die zij 
soms op de grond vindt in het Reigersbos. Ondertussen 
houdt Frank de bosuil de boel goed in het oog. Raymond 
de reiger heeft niets door van alle feestvoorbereidingen. 
Hij staat weer in de vijver en staart in het water, 
wachtend op een smakelijke vis. 





Eindelijk zijn alle dieren klaar met hun taken. Het grote 
feestmoment is nabij! De eekhoorns Zoë en Alexander 
hebben feesthoedjes gemaakt van bladeren. Inne de 
vos heeft ballonnen geleend van de kermis in Zandvliet. 
De kikkers zijn klaar met hun lied en Evi de egel is een 
wandelend satéprikkerbordje geworden. Frank de bosuil 
is zeer tevreden. “Iedereen heeft goed zijn best gedaan! 
Laten we nu snel naar Raymond de reiger gaan om hem 
te verrassen!”, roept Frank. De dieren gaan op pad naar 
de vijver met al hun feestmateriaal. 





Raymond de reiger staat in het koude vijverwater 
en denkt: “Misschien moet ik me toch maar eens 
waterdichte laarzen aanscha�en…”. Plots komen alle 
bosdieren tevoorschijn uit de struiken. “VERRASSING!”, 
roepen ze in koor. Raymond schrikt zich een (feest)
hoedje! “Wat doen jullie hier allemaal met al die 
ballonnen en hapjes?!”, roept hij uit. 

Zoë de eekhoorn piept: “Wij vinden dat jij altijd zo boos 
kijkt! En dat je nood hebt aan vriendschap!”. “Wij komen 
je opvrolijken!”, roept Evi de egel, die bijna niet kan 
wandelen onder het gewicht van de kaasblokjes op haar 
stekels. 





Raymond de reiger kijkt verbaasd. Zijn kleine oogjes 
worden heel groot…. En plots begint hij hardop te 
lachen. “Wat een verrassing zeg! Maar jullie moeten je 
niet druk maken om mij hoor! Ik ben helemaal niet boos 
of eenzaam! Zo is mijn gezicht gewoon altijd!”.  Alle 
dieren lachen mee en het feestje barst los. Het kikkerkoor 
begint hun lied. De eekhoorns geven Raymond en alle 
andere dieren een feesthoedje. Er wordt gesmuld van 
de satéprikkers van Evi de egel. Raymond praat en danst 
vrolijk mee met de bosdieren. Na gefeest te hebben tot in 
de vroege uurtjes, gaat iedereen tevreden en moe naar 
hun slaapplaats. 

Sinds dit feestje heeft men Raymond de reiger nooit 
meer nors zien kijken. Sindsdien staat hij in de vijver met 
een glimlach op zijn snavel en groet hij vrolijk iedereen 
die voorbijkomt.




