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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?
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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.

6

7

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 ?
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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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