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mats is op reis met een tent.

zijn pap slaapt al.

net als zijn mam en zijn zus pien.

maar mats slaapt nog niet.

want hij moet een plas doen.

met de lamp en de    loopt hij naar het hok.

maar hoort hij daar voor raars?

het lijkt de stem van een man.

of zou het een spook zijn?

V
an R

ijn - V
an der W

erff

ISBN 978 90 5116 202 8

AVI
M3

De Vier Windstreken

AVI
M3

AVI
M3

Spoken, bang zijn, kamperen

een spook bij de tent?

Hieke van der Werff
Melchior van Rijn 

   een 
bij de tent?

spook





Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kun je je aanmelden voor 
onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.

© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk
Tekst van Hieke van der Werff
Illustraties van Melchior van Rijn
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
AVI M3 / NUR 287 / ISBN 978 90 5116 202 8

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen 
van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’. Dit 
lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.

De Vier Windstreken

Tekst van Hieke van der Werff 
met illustraties van Melchior van Rijn

   een 
bij de tent?

spook



6 7

mats is op reis met een tent. 
de tent staat op het gras.
op het gras bij een bos.
naast de tent staat nog een tent.
er staan er wel tien of elf!
de tent is heel groot.
een deel is voor mam en pap.
en een deel is voor pien en mats.
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pien is de zus van mats.
zij ligt naast hem op een mat.
pien is snel bang.
zij is bang voor een spin.
maar mats niet. 
hij pakt soms zelfs een spin vast!
pien is ook bang in het bos.
maar mats niet.
hij speelt juist graag in het bos.
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pien is ook bang voor een spook.
daar plaagt mats haar soms mee.
dan speelt hij voor spook.
hij doet een lamp bij zijn kin en roept:
boe!   
pien gilt dan heel hard om mam.
maar dat vindt mats leuk.
dan doet hij het nog een keer.
en nog een keer.
net zo vaak tot mam boos op hem is. 
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pien slaapt al, 
maar mats nog niet.
hij hoort iets raars.
er tikt iets op de tent.
tik... tik... tik... 
wat zou dat toch zijn?
is dat een eng beest ?

of is het soms een spook?
mats kijkt naar een hoek van de tent
en dan naar nog een hoek.
maar hij ziet niets!
tik-tik-tik.
het gaat plots heel snel.
maar dan weet mats wat het is:
het is een bui!
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