
Waar is Kip?

Op een rustig plekje dicht bij een kabbelende rivier wonen de drie vrienden Muis, Mol 
en Kip. Ze doen alles samen. Ze kletsen samen, ze eten samen, ze wassen samen af, ze 
drinken samen kopjes thee, ze maken samen troep, ze ruimen samen op en ze spelen 
samen tikkertje of  verstoppertje.
 ’s Nachts slapen ze onder de grote eik. Muis slaapt in een klein holletje onder de 
boomstam, Mol slaapt in de grond en voor Kip hebben ze een dakje gemaakt van tak-
ken en bladeren. Een soort hutje. Zonder dak boven haar hoofd kan Kip niet slapen. 
Dat komt doordat ze vroeger in een kippenhok heeft gewoond. Kip is blij dat ze daar 
niet meer woont. Ze wil nooit meer opgesloten zitten, maar een dak boven haar hoofd 
vindt ze toch wel fijn.
 Muis is altijd als eerste wakker. Dan rekt hij zich uit en roept: ‘Goedemorgen!’ En 
Kip roept dan altijd: ‘Zonder zorgen!’
 Zo gaat het elke dag. Met z’n tweeën drinken ze dan alvast een kopje thee, want Mol 
slaapt het liefst nog wat langer door. Ze maken hem pas na twee kopjes thee wakker.

op een dag

rekt muis zich weer uit

en hij roept

maar kip roept niks

het blijft stil in haar hut

kip ben je daar? vraagt muis

ik riep

en dan roep jij wat

dat hoort

dat doen we toch steeds?

muis wacht af maar er komt niks

kip blijft stil

muis loopt naar de hut

hij kijkt er in en schrikt

de hut is leeg

hij loopt snel naar mol

die slaapt nog

mol sta op roept muis

er is iets met kip



wat is er met kip? vraagt mol

hij slaapt nog half

is ze ziek?

nee zegt muis ze is niet ziek

ze is weg

daar schrikt mol van

hij komt uit zijn hol

zijn slaap is weg

hoe kan dat nou? vraagt hij

is haar hut leeg?

nou zegt muis niet leeg

er ligt een ei

maar dat is het

kip zelf is weg

mol kijkt ook in de hut

hij ziet dat kip daar niet is

dan loopt hij om de eik

geen kip te zien

waar kan ze nou zijn? zegt hij

muis roept kip waar ben je?

speel je een spel?

mol roept mee

laat je zien

dit is niet leuk meer

dan ziet muis iets

kijk zegt hij een spoor

een spoor van kip

het is een stap van haar poot

en nog een stap

mol ziet het ook

ze ging die kant op

mol wijst

volg dat spoor zegt hij

dan zien we haar snel




