
‘Vandaag is het zover!’ ’Vandaag is het zover!’ We lopen te schreeuwen door het huis en maken 
iedereen wakker, zelf het kleinste muisje in zijn holletje in de muur. Wij zijn ZO opgewonden. 
Vandaag is de dag waarop we de hele zomer hebben gewacht.
Vandaag is de dag waarop de reuzen bij ons komen eten.
Als de reuzen komen eten, nodigen we al onze vrienden uit. We nodigen ze uit voor het reusachtigste 
feest van het jaar.
Je kunt je wel voorstellen dat er veel voorbereid moet worden.
WWe moeten de hele weg vanaf de Grote Bergen vrij maken. Daar wonen de reuzen, ver van de mensen 
vandaan. Ook het pad naar de poort en door de tuin moet een flink stuk breder gemaakt worden om 
ervoor te zorgen dat de reuzen de bloemen niet vertrappen. Niet dat ze dat met opzet zouden doen, 
maar ze zijn gewoon zo groot dat ze het niet eens zouden zien omdat de bomen in de weg staan. 
Daarom moeten we ook enkele bomen verplaatsen. De vogels die er wonen, begrepen er eerst niets 
van. We legden ze uit dat het nodig was omdat we hun nesten wilden beschermen en dat we zeker 
wisten dat ze de reuzen reuzeaardig zouden vinden en dat ze ook van harte welkom waren op het 
fefeest. In een van de bomen was de bliksem ingeslagen. We zaagden hem in grote blokken waar we 
stoelen van maakten. Daarna schuurden we ze net zo lang tot er geen splintertje meer op zat en ze zo 
glanzend glad waren dat de reuzen er heerlijk op konden zitten. Hetzelfde hadden we ook al gedaan 
met grote takken waar we vorken en lepels van hadden gemaakt die we opwreven met bijenwas.
We plantten heel veel nieuwe bloemen voor de bijen. En over bloemen gesproken, we hadden overal 
reusachtige bossen in potten neergezet om de ruimte op te vrolijken en van heinde en verre kwamen 
er krekels op af die hun gezellige muziek maakten.
We klommen in de bomen om de lantaarns en feestlampjes hoog op te hangen zodat de reuzen zich er 
niet aan konden stoten. Ik moet zeggen dat het een groot geluk is dat we zo goed bevriend zijn met de 
elfjes. Trouwens, over elfjes gesproken, die hebben ook plannetjes gesmeed. Ze zeggen dat het een ver-
rassing is en dat we op het grote moment moeten wachten tot na het toetje.
Je zult je wel afvragen wat onze buren ervan vinden dat er een troep reuzen uit de bergen naar ons 
huis komen.                                     Nou, de meeste hebben we uitgenodigd en degenen die blijven   
                                                      volhouden dat reuzen niet bestaan, krijgen er gek genoeg  niet                                                                         
                                                                      van mee. We denken dat hier magie in het spel is!
                                                                            De dag waarop de reuzen komen is de 
                                                                                                             allerb                                                                                                             allerbeste dag…


