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Het is al laat

Kees gaat naar bed

Papa geeft Kees een zoen, zegt: ‘Welterusten’  

en loopt dan de slaapkamer uit.

Als de deur dicht is wordt Kees een beetje bang

Hij hoort allemaal vreemde geluiden,

Krrrt, pjemp, srotzzz



‘Papa, ik ben bang!’, roept Kees

‘Ik hoor allemaal rare geluiden’, zegt Kees  

als papa de slaapkamer weer binnenkomt

‘Krrrt, pjemp, srotzzz’.

‘Daar hoef je niet bang voor te zijn’ zegt papa.

‘Dat is de wasmachine die aan gaat, mama die iets in 

de prullenbak gooit en de kat die achter een vogel 

aan zat. Ga maar weer lekker slapen.’

Als Kees zijn ogen dicht maakt beginnen de geluiden 

opnieuw, maar nu zijn het andere geluiden.

Frrrrujk, sssszzzzzzzk, drrrrriiiiiiij.

Kees wordt weer bang: ‘Papa!!!’

‘Nu hoor ik weer andere enge geluiden’ zegt Kees  

als papa bij hem op bed komt zitten.



‘Ik heb een idee’ zegt papa.

Samen kruipen ze onder de deken en doen alsof  

ze in een tent liggen.

Heel stil wachten ze op het eerste rare geluid.

Sssssssjjjjjjk-k

horen ze even later.

‘Ik denk dat dat een roze slang is’ zegt papa,  

‘met flaporen.’

‘Op een fiets met een lekke band’  

voegt Kees eraan toe.



Dan horen ze weer een geluid:

Prrrrrrrrrrrtsjjjj

‘Dat is een verkouden olifant’ bedenkt papa.

‘Met een nek als een giraffe en een hele rugzak  

vol zakdoekjes’ is Kees zijn idee.



Hhmmmmmmfrrrrrk!

Klinkt het dan opeens buiten de tent.

‘Een vliegend varken met bijenstrepen!’ roept Kees

‘Die met een snoepjes-schildpad knuffelt’ bedenkt 

papa erbij.

Lachend kijken ze naar elkaar.



Iiiieeeeepsssssgh

Klinkt het dan heel zachtjes

‘Een ballon die leegloopt’ zegt papa,  

‘maar wie hangt er aan die ballon?’

‘Een jarige eekhoorn, met een hele dikke buik van  

alle taartjes die hij heeft gegeten’ fluistert Kees.

Kees en papa hebben het heel gezellig in hun tent  

en zijn niet meer bang voor de vreemde geluiden.

Ze hopen zelfs op een volgend geluid.

Maar hoe lang ze ook wachten, er komen geen 

geluiden meer. 

Hè, dat is jammer.



Maar, als ze heel goed luisteren,  

horen ze net buiten de tent heel zachte geluidjes.

Nieuwsgierig steken Kees en papa hun hoofd door  

de opening van de tent en vol verbazing kijken ze  

naar wat daarbuiten te zien is:

Een roze slang met flaporen op een fiets  

(met een lekke band),

Een olifant met lange nek en een snotneus  

(en een rugzak vol met zakdoekjes),

Een geel/bruin gestreept varken met vleugels met 

vlak naast zich een schildpad helemaal gemaakt van 

tum-tums en heel langzaam komt er een rode ballon 

naar beneden met aan het touwtje een dikke 

eekhoorn met een feestmuts.



Ze kijken papa en Kees allemaal vrolijk aan.

Kees kan zijn ogen niet geloven, zoveel nieuwe 

vriendjes om zijn tent!

‘Welterusten Kees!’ zeggen zijn nieuwe vriendjes.

‘Welterusten vriendjes’, zegt Kees.

Kees kruipt snel terug in zijn tent en droomt de hele 

nacht van nog meer vreemde geluiden en nog meer 

vrolijke vriendjes.


