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Theatertekst/script van Winnie the Poeh (‘Iejoor is jarig’).    Nieuw 

 

 

Van Allard van Lenthe, Deventer, avanlenthe@hetnet.nl, 06-15091147.    

 

Genre: jeugdtheater (4+) 

Spelers/muzikanten: 3 

Publiek: familiepubliek (geschikt voor verjaardagspartijtjes). 

Duur: 50 minuten. 

Locatie: binnen (theater, aula, foyer) of buiten (grasveld met bomen en 

water). 

 

Inhoud:  

Ze hebben allemaal wel wat, daar in het bos: 

*Iejoor is vaak somber.  

*Uil is oud en kan zich niet meer zo goed bewegen. 

*Knor daarentegen zit geen moment stil; die wil overal graag bij zijn. 

*En Winnie the Poeh? Winnie is gek op honing.  

Ze hebben allemaal wat en ze helpen elkaar om er over heen te komen.  

No problem. 

 

Niemand heeft eraan gedacht dat Iejoor jarig is.  

Winnie stelt alles in het werk om iets van Iejoors verjaardag te maken  

en trommelt Knor en Uil op. 

Met cadeautjes, taart en een verjaardagslied lukt het hen om Iejoor  

over zijn sombere bui heen te krijgen. Kijk, Iejoors oren hangen niet  

meer, kijk hij huppelt weer.  

 

Personages:  

1. Poeh (buik, armen op de rug, een goedzak, speelt accordeon) 

2. Iejoor (hangoren, somber, klarinet) 

3. Knorretje (steekt overal zijn neus in, clown, blijmoedig) 

4. Uil (een object op een statief met vleugels die kunnen bewegen)  

 

Muziek:  

*Iejoormuziekje,  

*Poeh-smulmuziekje 

*Verjaardagsmuziekje. 

 

Toneelbeeld/attributen/kleding:  

*Een open plek in het bos, een treurwilg, een lint spiegeltjes (rivier)  

en in de verte een wit brugje (binnen een groot beschilderd decor  

met de afbeelding van die open plek in het bos) 

*Een uil op een sokkel 

*Tafel met taartjes, limonade en versiering op zwenkwieltjes 

*Voorkant van een Poeh-huisje van hout. 

*Halfmaskers, aanzet-oren, aanzetpoten, aanzet-staarten. 

*Feestmutsen, slingers en luchtballonnen. 

*Poeh-sticks 
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*Potjes honing. 

 

 

Scene 1: Iejoor is jarig, maar niemand weet het. 
 

(Iejoor kijkt somber voor zich uit en speelt het Iejoormuziekje.  

Stopt,  slaat de hand voor de ogen…Nee. 

Hij zet een bordje neer met de tekst: ‘Geen aandacht aan  

besteden s.v.p’). 

 

Poeh. 

(Loopt bijna tegen Iejoor op, blijft verbaasd staan) 

Goede morgen Iejoor! 

 

Iejoor:  

Goeie morgen Poeh beer. 

 

Poeh:  

Is er wat Iejoor? Je laat je oren hangen. 

 

Iejoor:  

… 

 

Poeh:  

Je staat zo met de rug naar ons toe. 

(Leest wat er op het bord staat). 

Geen aandacht aan besteden svp? 

Waaraan geen aandacht besteden Iejoor? 

 

Iejoor: 

Dat ik ongelukkig en somber ben! 

 

Poeh 

Ongelukkig en somber? 

 

Iejoor: 

Ik ben jarig, toch ben ik ongelukkig en somber..  

 

Poeh.  

Jarig? 

 

Iejoor:  

Ja... Zie je dat dan niet? (Wuift naar links en rechts): een 

verjaardagstaart, limonade,  slingers, presentjes... 

 

Poeh  

(Kijkt naar links en rechts)  Presentjes? Verjaardagstaart?  

 

Iejoor:  

Zie je ze niet? 
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Poeh:  

Nee. 

 

Iejoor:  

Ik ook niet. 

 

Poeh:  

(Is er verlegen mee, krabt zich aan het hoofd)   

Ben je echt vandaag jarig Iejoor? 

 

Iejoor:  

… 

 

Poeh:  

O.. Nou, dan feliciteer ik je hartelijk. 

 

(Tegen een kind uit het publiek) 

Wist jij dat? 

(Kijkt in de programmafolder)  

Iejoor is jarig. Het staat er wel bij: Iejoor is jarig. 

 

(Denkt na)  

Wacht!  

Misschien ben je wel ongelukkig omdat je geen cadeautjes  

hebt gekregen, Iejoor.  

(Zoekt in zijn zakken, merkt dat ze leeg zijn) 

 

(Tegen een kind uit het publiek)  

Heb jij ook geen cadeautje voor Iejoor bij je? 

Vergeten? 

Vergeten of niet aan gedacht?  

Wist je het niet? 

Je moeder ook niet? 

Nou, mooie boel … Staan we hier met lege handen.. 

Wacht! 

Vind je het niet erg als je nog even moet wachten Iejoor? 

 

Iejoor:  

(Haalt zijn schouders op) 

 

(Allen verlaten het toneel. Iejoor speelt het Iejoor-muziekje). 
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Scene 2: Poeh maakt een verjaardagslied en Knor zorgt  

voor de cadeautjes.  

 

Poeh: 

(Bedenkt een melodie en een tekst) 

Over een vis….. 

Tingele-klingele-bingele-bel 

Een vis kan niet fluiten, maar ik kan het wel. 

(Fluit). 

 

 (Loopt naar Uil) 

Weet je dat Ieoor jarig is, uil? 

Ik maak een verjaardagslied voor hem. 

Moet je horen: 

Tingele-klingele-bingele-bel 

Een vis kan niet fluiten, maar ik kan het wel. 

(Fluit) 

Nu iets over een vogel …. 

Tingele-klingele-bingele-bel 

Een vlieg vogelt niet, maar een vogel vliegt wel. 

(Beweegt de vleugels van Uil) 

 

Knor 

(Knorretje komt op.  

Schrikt wanneer hij het publiek ziet, wil razendsnel  

weer verdwijnen, maar wordt tegengehouden door Poeh).  

…… 

 

Poeh:  

Kom Knor, niet verlegen zijn… 

Iejoor is jarig Knor en niemand komt op zijn verjaardag.  

Nu is hij somber. 

Wil je me helpen met de kadootjes Knor? 

 

Knor 

Okee, okee.. 

(Rent af en komt even later op met een skateboard). 

Een skatebaord voor Ieoor! 

 

Poeh 

Ik weet niet…Ieoor is een stokoude ezel, Knor. 

En hij  heeft 4 poten…op zo’n smal plankje… 

 

Knor 

Okee, okee.. 

(Rent af en komt even later op met een zonnebril op) 

Een zonnebril voor Ieoor!  

 

Poeh: 
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Ik weet niet.. zo’n donkere bril! Ieoor is al zo somber. 

 

Knor: 

Okee ,okee! 

(Rent af en komt even later op met een gewone bril) 

Een bril.. Een bril van een uil…. 

(Pakt de bril in een heel lange strook verjaardagspapier,  

hangt het aan de uil) 

Uil knippert niet eens met zijn ogen. 

Hij lijkt wel bevroren. 

 

Poeh 

Fantastisch…niemand kan zo goed stilzitten als Uil. …  

 

Moet je horen Knor: ik heb nu iets over een ijsbeer. 

Tingele, klingele, tingele, bel 

Een ijsbeer leeuwt niet, maar een leeuw ijsbeert wel. 

Weet je wat ijsberen is? Nee?  

(Doet het voor). 

Nu nog iets over een ezel, iets met een balkende ezel..:  

Tingele, klingele, tingele bel….een balk… 

 

Knor: 

Een balk ezelt niet, maar een ezel balkt wel. 

 

Poeh: 

En dan nu het hele lied: 

Tingele, klingele, bingele, bel. 

Een vlieg vogelt niet, maar een vogel vliegt wel 

(Iedereen maakt vliegbewegingen) 

Tingele, klingele, bingele, bel 

Een vis kan niet fluiten, maar ik kan het wel 

(Iedereen fluit) 

Tingele,  klingele,  bingele bel.. 

Een ijsbeer leeuwt niet, maar een leeuw ijsbeert wel 

(Iedereen ijsbeert) 

Tingele,  klingele, bingel bel.. 

Een balk ezelt niet, maar een ezel balkt wel. 

(Iedereen balkt als een ezel) 

 

(Allen af). 
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Scene 3: Het potje honing en de rode ballon. 

 

Poeh. 

(Komt op met een potje honing) 

Honing! 

Een potje bijenhoning voor Iejoor!  

Voor zijn verjaardag  

(Wil het inpakken, ruikt eraan) 

… Mmmm 

Even voelen (vinger) 

Even proeven… Lekker, lekker zeg,  mmmm 

 

Knor  

Is dat je cadeautje voor Iejoor?. 

 

Poeh 

Ueh… ja..ueh 

Het was het cadeautje voor Iejoor! 

Ik heb het cadeautje van Iejoor opgegeten.. 

 

(Overlegt met de kinderen). 

Kun je ook een potje honing zonder honing aan Iejoor geven? 

Een potje waar je dan weer iets anders in kunt doen? 

Gewoon een potje? 

  

Wil iemand er welgefeliciteerd opzetten? 

(Geeft een pen) 

Ik kan  wel schrijven hoor, maar bij woorden met veel letters  

komen ze bij mij soms op de verkeerde plek. 

Er moet staan: welgefeliciteerd. 

Veel woorden he? 

 

(Poeh pakt het potje in en zingt het Welgefeliciteerd-liedje) 

 

Knor:  

En wat zal ik dan geven?  

Zullen we dat potje samen aan Iejoor geven?  

Van jou en van mij? 

 

Poeh:  

Jij moet zelf een cadeau geven Knor. 

 

Knor: 

Okee, okee. 

(Rent af en komt even later weer op met een grote 

rode luchtballon) 
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Kijk dan, kijk dan Uil en Poeh Beer! 

Een rode ballon voor Iejoor 

 

Poeh: 

Tjonge jonge, je huppelt er zelfs mee Knor 

 

Knor: 

(Knor valt voorover en de ballon knalt. Blijft op  

zijn buik liggen. Dan krabbelt hij overeind). 

……Ik schrok me een hoedje, zeg 

Gozzie!..Ik dacht…… ik ben de lucht ingevlogen,  

ik ben op de maan of ergens anders. 

Toen dacht ik: Als ik dan toch op de maan ben,  

hoef ik hier toch niet plat op m’n buik te blijven  

liggen! 

(Kijkt rond) Het is gewoon het bos….. 

En waar is mijn ballon voor Iejoor? 

Dat natte vodje? De ballon voor Iejoor?!  

O jee, o jee.. 

 

(Ze pakken hun cadeautjes in, nemen de Uil mee 

en gaan het toneel af)  
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Scene 4: Het verjaardagsfeest van Ieoor 

 

(Ieoor komt op met een feesttafel met taart en  

limonade.  

Hij heeft een feestmuts en deelt feestmutsen uit 

aan kinderen). 

 

(Poeh, Knor, Uil komen op met hun cadeautjes) 

 

Knor: 

Gefeliciteerd met je verjaardag  Iejoor.  

 

Iejoor:  

Dank je wel kleine Knor. 

 

Knor:  

Ik heb een presentje voor je meegebracht, Uil ook. 

 

Iejoor  

(Hand aan het oor) Wat zei je? 

 

Knor:  

(Harder) Een presentje… Ik heb een ballonnetje  

voor je meegebracht. 

 

Iejoor:  

(Pakt het uit) 

Dit mooi gekleurd ding? 

 

Knor:  

Ja, maar Iejoor…ik ben gevallen en toen is het  

ballonnetje uit elkaar geknald. 

 

Iejoor:  

Mijn ballonnetje? 

 

Knor:  

Ja 

 

Iejoor:  

Mijn verjaardagsballonnetje? 

 

Knor:  

Ja 

 

Iejoor:  

Dankjewel kleine Knor.. Welke kleur had het,  

toen het nog een ballon was? 
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Knor:  

Rood. 

 

Iejoor:  

Dat dacht ik al..rood. Mijn lievelingskleur. En  

hoe groot was het? 

 

Knor: 

Bijna zo groot als ik. 

 

Iejoor:  

Dat dacht ik al. .. Bijna zo groot als Knorretje. 

 Mijn lievelingsgrootte. Nou Nou. 

 

Poeh:  

(Geeft Iejoor zijn cadeautje). 

….. 

 

Iejoor:  

(Pakt het potje uit) 

Een potje? 

Er heeft honing in gezeten 

(Kijkt op het etiket) 

Welgeviziliteerd.  

Wat betekent dat Poeh, welgeviziliteerd? 

 

Poeh:  

Het betekent: welgefeliciteerd. 

 

Iejoor:  

Oh .. Misschien kan er wel een ballon in. 

 

Poeh: 

Een ballon in een potje honing? 

 

Iejoor 

(Doet het ballonnetje in en uit het honingpotje  

en balkt erbij). 

Kijk Poeh, kijk. 

 

Knor 

En dit is het cadeautje van Uil. 

 

Iejoor. 

(Pakt de bril uit en zet deze op zijn neus, balkt, huppelt  

rond de tafel) 

Dank je wel beste Uil. 

Nu kan ik mijn ballonnetje in het honingpotje  

nog beter zien.  
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Scene 5: Het einde 

 

Poeh: 

Iejoor, Knor, Uil, jongens en meisjes, dames en heren:  

Iejoor is er weer bovenop.  

Hij laat zijn oren niet meer hangen, hij balkt, hij huppelt  

weer als een veulentje…. 

Het begon slecht, maar het loopt goed af. 

 

Nu het verjaardagslied: 

 

Daar mag iedereen aan meedoen. 

Kom maar op het toneel: 

 

Tingele, klingele, bingele, bel. 

Een vlieg vogelt niet, maar een vogel vliegt wel 

(Iedereen maakt vliegbewegingen) 

 

Tingele, klingele, bingele, bel 

Een vis kan niet fluiten, maar ik kan het wel 

(Iedereen fluit) 

 

Tingele,  klingele,  bingele bel.. 

Een ijsbeer leeuwt niet, maar een leeuw ijsbeert wel 

(Iedereen ijsbeert) 

 

Tingele,  klingele, bingel bel.. 

Een balk ezelt niet, maar een ezel balkt wel. 

(Iedereen balkt als een ezel) 

 

(De kinderen krijgen taart en limonade.  

Daarna mogen ze meedoen aan spelletjes zoals snoep- 

happen, ezeltje prik, Poeh-sticks-maken, wedstrijd  

ballonnen-in-de-lucht-houden…..) 
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Nota Bene 

Winnie de Poeh is nu al 4 generaties lang het populairste beertje uit de kinderliteratuur. Hij is 

bekend tot in alle uithoeken van de wereld. 

De verhalen zijn in de jaren 1926-1928 geschreven door A.A. Milne en getekend door Ernest 

Shepard.  

De verhalen zijn wereldberoemd. Eén van de tekeningen van Shepard is pas geleden verkocht 

voor 300.000 pond. 

 

Het script is nog niet gespeeld en er is nog geen muziek bij gemaakt.  

Misschien is het een kluifje naar de hand van 3 jonge acteurs, waaronder acteurs die klarinet 

(Iejoor) of accordeon (Knor of Winnie) spelen. 

 

De auteursrechten zijn te regelen via de Uitgeverij Van Goor (10 % Auteursrechten). 

Voor het gebruik van dit script vraag ik een vergoeding van € 400,- 

 

Allard van Lenthe, avanlenthe@hetnet.nl, 06-15091147.    
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