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Vuurtorenbeer is altijd vrolijk.

Elke morgen denkt hij: ‘Wat bof ik toch dat ik een 

Vuurtorenbeer ben! Wat een geluk!’ 

En dan duikt hij blij in zee voor zijn ochtendbad. 

Het eiland is piepklein, 

maar Vuurtorenbeer verveelt zich nooit. 

Hij surft op de golven, zoekt schelpen voor zijn 

verzameling of speelt met zijn vriend Marius. 
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Zo kan Vuurtorenbeer lezen wat er in de rest  

van de wereld is gebeurd. 

‘Er staat een nieuwe serie in,’ vertelt de kapitein,

 terwijl hij een dik pak kranten op de steiger tilt. 

‘Over Avonturenbeer. Span-nend!’ 

En elke avond klimt hij net voor zonsondergang 

fluitend de vuurtorentrap op. 

Om de lamp aan te steken.

Laaang-laaang-kort, laaang-laaang-kort,  

seint de vuurtoren. 

Dan kijkt Vuurtorenbeer uit over het weidse water  

en zucht hij een tevreden zucht. 

Ja. 

Vuurtorenbeer zijn, dat is echt het mooiste  

wat er bestaat.
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Vandaag komt de postboot langs om spulletjes te brengen. 

Lucifers natuurlijk, voor de lamp. 

Maar ook koekjes en kleurpotloden en klapkauwgom. 

En álle kranten van de afgelopen tijd. 


