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De egel die vergat te 
overwinteren 
Er was eens, in een bos ver, ver weg, een egel die 
Harold heette. Harold was een grappig kereltje, met een 
ronde buik en een stekelige rug. Hij hield van niets 
liever dan eten en drinken en hij was altijd op zoek naar 
nieuwe plekken om lekker eten en lekkere drankjes te 
vinden. Terwijl zijn vrienden liever in de veilige omgeving 
van het bos bleven, snuffelde Harold door boerenschuren 
en keukens, hondenhokken, auto's en andere interessante 
plekken. En hij vond altijd iets lekkers om te eten, een 
koekje, een banaan, pizza, hij had het allemaal 
geprobeerd!

Op een dag, toen de bladeren aan de bomen van kleur 
begonnen te veranderen en op de grond vielen, 
begonnen de vrienden van Harold, de andere egels, zich 
voor te bereiden op de winterslaap. Ze plukten noten en 
bessen en bouwden knusse nestjes om in te slapen 
tijdens de lange, koude winter. Maar Harold had het te 
druk met genieten van de laatste dagen van de herfst 
om aan een winterslaap te denken. Hij at en dronk naar 
hartenlust, voornamelijk pompoentaart en koffie met 
speculaaskruiden, en al snel was hij de winterslaap 
helemaal vergeten.

Toen de eerste sneeuw begon te vallen, besefte Harold 
dat al zijn vrienden in winterslaap waren gegaan, maar 



hij was het helemaal vergeten! Het was nu te laat om al 
het werk te doen dat hij moest doen voordat hij in 
winterslaap ging, dus Harold ging op zoek naar een 
warme plek waar hij de 
winter comfortabel kon 
doorbrengen, met veel 
eten en drinken, 
klaarwakker.

Hij zocht het hele bos 
af, maar overal waar hij 
keek, was het of te 
koud of er was niets te 
eten. Net toen hij dacht 
dat alles verloren was, 
kreeg hij een idee.


Hij ging naar de 
plaatselijke boer (waar hij stiekem best vaak kwam) en 
vroeg om hulp, de boer zag hem en zei "Wel, hallo 
kleine egel! Wat kan ik voor je doen?" Harold legde de 
boer zijn hachelijke situatie uit en vroeg of hij de 
winter in zijn schuur mocht blijven. De boer, die zag hoe 
klein en schattig Harold was, zei: "Natuurlijk kun je in 
mijn schuur blijven! Je krijgt de warmste plek en al het 
eten en drinken dat je wilt!"

Harold was dolblij. Hij bedankte de boer en haastte zich 
naar de schuur, waar hij het warmste plekje in de hoek 
vond, bij de hooiberg. De boer bracht wat dekens, 
kussens en snacks mee. En daar nestelde hij zich, met 
een buik vol heerlijk eten en een glas koude appelsap 
aan zijn zijde.




Terwijl de winter voorbijging, had Harold de beste tijd 
van zijn leven, hij at en dronk naar hartenlust. En toen 
de lente aanbrak en zijn vrienden ontwaakten uit hun 
winterslaap, waren ze verbaasd om te zien dat Harold 
er voller uitzag dan ooit. Ze vroegen hem hoe hij de 
winter zo goed had doorstaan, en Harold grijnsde alleen 
maar en zei: "Ik heb de beste plek in het bos gevonden, 
met genoeg eten en drinken. En dat was allemaal te 
danken aan een vriendelijke boer en zijn schuur. "

En vanaf die dag kwamen de vrienden van Harold vaak 
bij hem in de schuur voor heerlijk eten en warm 
gezelschap gedurende de winter.


