
Het bruiloftsfeest van Lizzi en Teun

Lizzi en Teun wonen al een tijdje in het huis van Teun in het konijnendorp.
Lizzi vindt het nog steeds heel fijn bij Teun en de andere konijnen.
Op een dag vraagt Teun: ‘Lizzi, ik vind jou zo lief. Wil je wel met mij trouwen?’
Natuurlijk wil ze dat. De eerste dag van de zomer vinden ze een mooie dag voor een
bruiloftsfeestje met alle dieren uit de buurt. Dat is over een paar weken.

Lizzi roept opgewonden: ‘Ik ga meteen alle dieren van mijn reis schrijven dat ik jou
gevonden heb en dat ik geen wortel ben maar een konijn en dat we gaan trouwen.’
Ze gaat zitten en schrijft brieven aan de woestijnvossen, de ijsberen, de egels en alle
andere dieren. Teun brengt de brieven naar de postduiven. Merel, Mus en Mees bezorgen
ze allemaal. Intussen gaan Teun en Lizzi alles regelen voor het feestje.
Sya zal een feestjurk voor Lizzi en een pak voor Teun maken. Joppe en Jessie zorgen voor
genoeg eten voor de gasten. Teuns broers en zussen helpen ook.

Na een paar dagen komt er een brief voor Lizzi. De eekhoorns willen naar het feest komen.
‘Wat leuk.’ zegt Lizzi. ‘Gelukkig zijn ze niet zo groot. Ze kunnen wel in een hol logeren.’
De volgende dag komen er twee brieven. Deze keer van de egels en van de woestijnvossen.
Ook zij schrijven allemaal dat ze graag naar de bruiloft willen komen.
‘Oh,” zegt Teun, ‘dan wordt het wel druk. Maar dat is helemaal niet erg. We vinden wel
ergens een plekje voor ze. Het wordt vast heel gezellig met een paar extra gasten.’
De dag daarna zijn er brieven van Basstiaan, Wanda, de lawaaivogels en de alpaca’s.
Teun zegt: ‘Oh, dat wordt wel erg vol. Waar moeten we al die dieren laten?’
‘Och,’ zegt Lizzi, ‘we bedenken wel wat. Er mogen vast wel een paar dieren bij Lucas Ram
en zijn vrouw slapen. Het zou leuk zijn als je een paar van mijn vrienden leert kennen.’
Maar weer een dag later begint ook Lizzi zich zorgen te maken.
De postduiven hebben een hele stapel brieven voor haar gebracht. Bijna alle dieren van
haar reis willen komen. Zelfs de ijsberen, de pinguïns, de biggetjes en Lodewijk Giraf.



Wat moeten ze nu doen? Zoveel ruimte is er niet in het konijnendorp.
Lizzi begint zachtjes te huilen. Ze zou het zo leuk vinden om haar vrienden weer te zien.
Maar nu komen ze allemaal tegelijk. Waar moeten ze slapen en waar halen ze genoeg eten
vandaan voor iedereen? Dan ziet ze dat ze een brief nog niet opengemaakt heeft.
Nog meer gasten zeker. Als ze de brief leest begint ze door haar tranen heen te lachen.
‘Goed nieuws, Teun,’ zegt ze, ‘de koala’s komen niet. Ze vinden het te ver. Ze zijn ook bang
dat we hier niet de goede eucalyptusblaadjes hebben.’
Teun begint ook te lachen: ‘Mooi, dat scheelt in ieder geval een beetje.’
Dan zegt hij: ‘Kom mee, we gaan naar Joppe en Jessie. Misschien weten zij een oplossing.
Teun en Lizzi vertellen alles aan de schildpadden.
Nadat ze even heeft nagedacht zegt Jessie: ‘Je hebt toch een vriend met een heel groot
bijna leeg kasteel? Waarom vraag je hem niet of jullie het feest bij hem mogen vieren.’
‘Ja!’ roept Lizzi. ‘Dat is een geweldig idee. Charlie heeft ook een hele grote tuin en een

gracht voor de waterdieren. Het kasteel heeft zoveel kamers dat iedereen er in past!’

Joppe zegt: ‘Je kunt alle dieren met karretjes, boten, luchtballonnen en taxi’s vragen om de
andere dieren naar het kasteel te brengen.’ Opgelucht gaan Lizzi en Teun naar huis.
Lizzi begint meteen met het schrijven van haar brieven aan Charlie, Tess, Thomas en Joris.
Charlie schrijft meteen terug. Natuurlijk mogen ze het feest bij hem in het kasteel houden.
Toen hij nog koning was waren er vaak grote feesten in het kasteel. Hij heeft alle dieren die
vroeger voor hem werkten al gevraagd of ze willen komen helpen. Ze zullen zorgen dat alle
kamers klaar zijn en dat er genoeg te eten is voor iedereen.

En zo gebeurt het. Alle dieren worden op tijd naar het kasteel gebracht. Tess vliegt op en
neer met haar luchtballon om de schildpadden en alle konijnen naar Charlie te brengen.
Dan haalt ze Lizzi en Teun op. Ze hebben hun nieuwe kleren al aan.
Als ze bij het kasteel aankomen staan alle de gasten te wachten in de tuin.
‘Oh kijk,’ roept Lizzi blij, ‘iedereen is gekomen, alleen de koalaberen niet.’
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Alle dieren praten en hebben plezier met elkaar. Jiska Kangoeroe danst met Daniël Das.
Kapitein Thomas wandelt met Wanda Wasbeer door de tuin en de biggetjes proberen de
kroon van Charlie te stelen. Binnen is genoeg te eten en drinken voor iedereen. Het is al
heel laat als de meeste gasten eindelijk naar hun kamers gaan om te gaan slapen.
Alleen de woestijnvossen en de vleermuizen zijn nog niet moe. Die feesten nog even door.

Lizzi en Teun gaan naar de kamer met het hemelbed waar Lizzi eerder ook geslapen heeft.
Lizzi zucht tevreden: ‘Was dat niet het allermooiste feest dat je ooit meegemaakt hebt?’
‘Ja,’ zegt Teun, ‘het áller- allermooiste. Maar dat komt omdat jij er bent, Lizzi Konijn.’

Lizzi knuffelt alle dieren één voor één. Zelfs Lodewijk, die helemaal door zijn voorpoten
zakt en zijn nek buigt, zodat Lizzi er bij kan. Dan stelt ze Teun aan haar vrienden voor.
’Oh, dus zo ziet een andere wortel er uit!’ zegt Abel Kater plagend.
‘Ja!’ zegt Tess, ‘hij is best knap voor een wortel, hè Lizzi?’
Teun wordt rood en Lizzi moet lachen.

Dan roept Kapitein Thomas iedereen bij elkaar.
Hij vraagt aan Lizzi: ‘Lizzi, wil jij wel met Teun trouwen en altijd lief voor hem zijn?’
‘Ja, dat wil ik,’ zegt Lizzi.
Thomas vraagt aan Teun: ’Teun, wil jij met Lizzi trouwen en altijd lief voor haar zijn?’
‘Ja hoor,’ antwoordt Teun.
‘Dan zijn jullie nu getrouwd,’ zegt Thomas plechtig.
De gasten klappen en juichen. Nu kan het het feest eindelijk beginnen.
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