
Meer van dit? Kom bij de Rijntje Club en ontvang maandelijks Rijntje Post 
met leuke dingen om te doen thuis en in Leidsche Rijn Centrum! 
leidscherijncentrum.nl/rijntje

Het Rijntje voorleesverhaal 

Rijntje gaat dit jaar niet op vakantie. Toch wil ze het vakantie gevoel krijgen, 
dus gaat Rijntje in haar eigen tuin kamperen! Ze vertelt ook meteen wat je 

nodig hebt als je gaat kamperen. Wil jij ook in je tuin kamperen? Lees snel hoe 
het Rijntje is afgegaan en hoe je het best kunt kamperen in jouw eigen tuin.

Rijntje gaat kamperen in de tuin
Het is een mooie zonnige dag en Rijntje heeft zin in een groot avontuur. Papa en mama koe 
hebben haar verteld dat ze dit jaar in Nederland blijven tijdens de zomervakantie. Maar ze 
hoeft zich niet te vervelen want mama en papa hebben leuke dingen voor haar verzonnen. Ze 
gaan een dagje naar de kinderboerderij, ze mag een speurtocht gaan maken en ook een dagje 
naar het strand. Dan mag Piep de Muis gezellig met haar mee! 

Vandaag is ook een speciale dag want Rijntje mag kamperen in de tuin. In een echte tent en 
mama heeft gezegd dat ze ook een vriendje of vriendinnetje mag uitnodigen. Rijntje weet nog 
niet wie ze gaat kiezen, misschien Miauw of toch Grommelwolf maar met Piep is het ook altijd 
erg gezellig. Ze denkt er nog even over na, eerst gaat ze het lijstje pakken wat mama voor 
haar heeft gemaakt. Daarop staat alles wat ze nodig hebben voor een leuke kampeernacht in 
de tuin. 

Rijntje pakt het lijstje van haar bureau en leest alle woorden die erop staan:

• Tent (of groot laken en stokken)
• Luchtbed of matje
• Kussen
• Deken
• Zaklamp
• Snoepjes
• Leesboek
• Flesje water
• Pyjama
• Tandenborstel en tandpasta



Rijntje legt het lijstje terug en loopt naar de badkamer om haar tandenborstel en tandpasta te 
pakken. Daarna pakt ze haar pyjama en haar boek. Ze legt alles net op een stapeltje. Het is 
nu echt tijd om een vriendje of vriendinnetje te bellen. Wie zal ze kiezen?

Tring tring, rinkelt de telefoon. Piep neemt de telefoon op. 
‘Piep, piepiepiep?’ vraagt Piep. 
‘Hallo Piep, ik ben het Rijntje! Gaat alles goed met je?’ vraagt Rijntje. 
‘Piep, piep!’ zegt Piep.
‘Wat fijn dat het goed gaat met je, met mij gaat het ook goed. Heb je zin om vanavond bij mij 
in de tuin te kamperen?’ vraagt Rijntje aan Piep.
‘Piep! Piep!’ roept Piep vrolijk. 
‘Ja ik heb er ook heel veel zin in, tot straks Piep!’ zegt Rijntje en ze hangt de telefoon op. 

Piep belt aan bij de voordeur van Rijntje haar huis. Hij heeft een hele grote rugzak mee. 
‘Jeetje, wat een grote rugzak heb jij! Wat heb je allemaal meegenomen?’ vraagt Rijntje 
verbaasd. 
‘Piep, piep, pieperdepiep, piepiepiep, piep.’ zegt Piep, terwijl hij alle dingen die hij heeft 
meegenomen opnoemt. Hij heeft zijn pyjama mee, een kaartspelletje, zijn kussen en een deken. 
Ook mocht hij van mama muis een zak chips meenemen. 
‘Wat goed van je!’ zegt Rijntje blij, ‘Ik heb mijn pyjama boven al klaarliggen, zullen we eerst 
samen in de tuin de tent gaan opzetten?’
‘Piep!’, zegt Piep de muis vrolijk. 

Piep en Rijntje lopen samen de tuin in. Mama koe had de tent al uit de schuur gehaald. 
Ze mochten ook met een laken en stokken zelf een tent bouwen. Maar Rijntje vond het 
wel spannend om in een echte tent te gaan slapen. Mama vertelde haar dat zij als klein 
meisjeskoetje ook wel eens ging kamperen. Dan sliep ze samen met opa en oma koe op de 
camping. Dat vond ze altijd heel erg leuk!

De tent zit in een grote tas. Piep en Rijntje halen de tent uit de tas. Hij is best wel zwaar maar 
gelukkig heeft Rijntje grote spierballen. Gelukkig kan papa koe ook even helpen want een 
tent opzetten is toch best moeilijk. Met zijn drieën leggen ze alle onderdelen op het gras. Het 
tentzeil, de stokken en de haringen. Papa koe laat zien hoe de stokken in elkaar gezet moeten 
worden. Het is belangrijk dat dat op de goede manier gebeurd want ze moeten natuurlijk wel 
stevig in elkaar zitten. Piep en Rijntje helpen goed mee, samen zetten ze alle stokken in elkaar 
en leggen die op het gras. 

‘Nu is het tijd voor het zware werk.’ zegt papa koe. Hij laat Rijntje en Piep zien wat de voorkant 
van de tent is. 
‘Kijk, hier heb je een rits. Als je die openmaakt kan je de tent binnengaan, het is dus eigenlijk 
de deur.’ zegt papa koe terwijl hij aanwijst waar de rits is. Ze leggen samen het tentzeil neer 
op het gras. Papa koe laat zien hoe ze de stokken en het tentzeil gebruikt moeten worden. Dit 
moet op de goede manier gebeuren zodat de tent straks stevig staat. De tent mag natuurlijk 
niet instorten als ze liggen te slapen vannacht!



Wanneer de tent rechtop staat moeten de haringen in de grond. De eerste keer dat Rijntje dit 
hoorde dacht ze dat het papa koe het over vissen had. Maar vissen horen toch helemaal niet in 
de grond? Papa koe moest heel hard lachen toen Rijntje dat zei. Papa koe vindt het ook leuk 
om Rijntje soms een beetje te plagen. De haringen zijn erg belangrijk, ze zijn van metaal en 
zorgen ervoor dat de tent niet weg waait. Aan de tent zitten scheerlijnen, dat zijn touwtjes die 
je strak moet trekken.
Deze touwtjes kan je vastmaken aan een haring en de haring moet je in de grond steken. Daar 
moet je best een beetje sterk voor zijn. Zal het Rijntje en Piep lukken om alle haringen in de 
grond te steken?

Natuurlijk is het Rijntje en Piep gelukt, papa koe heeft soms een beetje geholpen maar de tent 
is nu klaar! Hij staat rechtop en door de scheerlijnen staat hij erg stevig. Ze hoeven niet bang te 
zijn als er wind is of als het gaat regenen. Papa koe gaat weer naar binnen en Rijntje en Piep 
gaan samen in de tent zitten. Ze hebben heel veel zin in hun avontuur.
‘Piep, heb jij ook zin in limonade?’ vraagt Rijntje ‘Ik heb best een beetje dorst gekregen.’
‘Piepiepiep!’ zegt Piep terwijl hij met zijn hoofd knikt. 

Mama koe heeft in de keuken een grote kan met limonade staan. Rijntje en Piep drinken samen 
meer de helft van de limonade op. Ze hebben zo een dorst! 
‘Piep, zullen we boven alle spulletjes gaan verzamelen?’ vraagt Rijntje aan haar vriendje. 
‘Piep! Piep!’ zegt Piep. 
Samen lopen ze naar de slaapkamer van Rijntje. Op het bureau ligt het lijstje dat mama koe 
heeft geschreven. Piep en Rijntje pakken alle spullen die ze nodig hebben voor hun avontuur 
in de tuin. Maar het is veel te veel om in 1 keer te dragen. Eerst gaan ze met het kussen en 
dekbed naar beneden. Daarna halen ze alle andere dingen op. Maar ze vergeten iets wat 
superbelangrijk is!

Rijntje en Piep lezen het lijstje samen hardop voor, Piep vindt lezen best moeilijk maar gelukkig 
kan Rijntje helpen. 
‘Tent.’ leest Rijntje voor. 
‘Piep.’ zegt Piep. 
‘Luchtbed of matje?’
‘Piep.’
‘Kussen?’
‘Piep.’
‘Dekbed?’
‘Piep.’
‘Zaklamp?’ vraagt Rijntje.
‘Piep.’ 
‘Wat zijn we dan vergeten?’ vraagt Rijntje zich af. 
‘Piepniepiep.’ zegt Piep terwijl hij zijn schouders ophaalt. Hij weet het ook niet! Snel leest 
Rijntje verder.
‘Snoepjes?’ 
‘Piepniepiep! Piepnie!’ zegt Piep. 



Dat zijn ze dus vergeten, de snoepjes. 
Rijntje en Piep rennen snel naar de keuken, ze zoeken mama koe want zij weet waar de 
snoepjes zijn.
‘Maaaaaam!’ roept Rijntje. Maar mama geeft geen antwoord. Waar zou ze kunnen zijn? 
Ze zoeken in de woonkamer, in de schuur, in de badkamer maar mama koe kunnen ze niet 
vinden. Zou ze misschien in de slaapkamer zijn? Rijntje en Piep kloppen zachtjes op de deur. 
‘Kom maar binnen.’ zegt mama koe zachtjes. 
Mama koe ligt op bed en ze ziet er een beetje ziekjes uit.
‘Voel je je niet zo lekker mama?’ vraagt Rijntje. 
‘Ja Rijntje, mama heeft last van hoofdpijn en wilt graag even slapen. Wilde je iets vragen?’ 
‘We zochten de snoepjes voor onze kampeeravond maar als je je niet zo lekker voelt mag je 
ook eerst wel even slapen hoor. Snoepjes zijn eigenlijk niet echt superbelangrijk!’ zegt Rijntje. 
‘Piep!’ zegt Piep de muis hij is het helemaal eens met Rijntje. 
Het is natuurlijk veel belangrijker dat mama zich snel weer goed voelt.
‘Ga maar lekker slapen mama koe, wij gaan wel even in de tuin een spelletje doen. Piep heeft 
een leuk kaartspelletje meegenomen.’ zegt Rijntje en ze geeft mama koe een kusje op haar 
wang. 
Zachtjes lopen Rijntje en Piep naar beneden, hopelijk gaat de hoofdpijn van mama koe snel 
over. 

Rijntje en Piep spelen heel leuk samen een kaartspelletje in de tent. Ze vinden het superleuk 
dat ze vanavond in de tent mogen slapen. Zullen ze dan misschien nog een nieuw avontuur 
beleven?

Nadat Rijntje en Piep drie spelletjes hebben gedaan, leest Rijntje voor uit haar leesboek. Het is 
een heel leuk boek en ook best een beetje spannend. Het gaat over drie rovers die verdwaald 
zijn in het bos. Er is een lieve oma die hen wilt helpen maar de drie rovers wilden eigenlijk 
haar sieraden pikken. Die lieve oma was vroeger een echte ninja! Dus ze ving de drie rovers en 
belde toen de politie en die heeft de rovers gearresteerd. De politieagenten waren al vijf jaar 
op zoek naar de rovers! En oma ving de rovers in twee dagen, super stoer he! 

Rijntje en Piep beginnen een beetje moe te worden. Het is buiten nog niet donker maar in de 
zomer is het heel erg lang licht. Ze poetsen hun tanden en trekken hun pyjama aan. Daarna 
gaan ze op hun matje liggen en kletsen ze nog een beetje over van en alles en nog wat. Piep 
weet erg veel over auto’s en machines en Rijntje vindt het altijd leuk om naar de verhalen van 
Piep te luisteren. Als Piep klaar is met zijn verhaal vallen ze allebei in een diepe slaap. 

Krrstttssss… Krrrsss… Rijntje en Piep schrikken wakker! Wat horen ze nu? Rijntje pakt snel de 
zaklamp en klikt hem aan. Het lijkt wel alsof er iemand voor de tent staat. Rijntje en Piep 
vinden het best een beetje spannend! Misschien is het wel een dief of een indiaan. Rijntje 
maakt de rits open een inimini beetje open en Piep kijkt door het kleine gaatje naar buiten. En 
weet je wie daar staat?



Het zijn papa en mama koe! Ze maakten Piep en Rijntje voor grap aan het schrikken. Mama 
koe voelt zich gelukkig alweer beter en papa koe heeft een kampvuur gemaakt in de tuin. 
‘Kom maar uit de tent,’ zegt mama koe ‘we gaan lekker marshmallows roosteren op het 
kampvuur.’ 
Rijntje en Piep kruipen uit de tent en zuchten even een paar keer heel erg diep, ze waren best 
geschrokken. Maar ze vinden het wel heel erg leuk dat mama en papa koe een kampvuur 
hebben gemaakt. 
 
‘Zoeken jullie allebei maar een stok,’ zegt papa koe ‘dan zal ik jullie leren hoe je een 
marshmallow kan roosteren bij het kampvuur. Rijntje en Piep zoeken allebei in de tuin naar 
een stok. Het is best lastig om te zien in het donker, maar Rijntje heeft gelukkig de zaklamp 
meegenomen. Beiden vinden ze een goede stok en lopen snel terug naar papa koe. 
‘Kijk Piep en Rijntje, je prikt de marshmallow op jouw stok.
Daarna hou je hem dichtbij het vuur, maar niet super dichtbij anders vliegt hij in de fik.’ zegt 
papa koe. 
Rijntje en Piep prikken allebei een marshmallow op hun stok en houden hun stok bij het vuur. 
Papa koe laat zien hoe ze de stok soms een beetje moeten ronddraaien. Daardoor wordt de 
marshmallow aan alle kanten een heel klein beetje lichtbruin en lekker warm. 
‘Proef maar,’ zegt mama koe ‘het is wel heet dus doe voorzichtig.’
Piep en Rijntje proberen heel voorzichtig een stukje van de marshmallow. 
‘Jeetjemineetjehupsakeetje!’ zegt Rijntje blij ‘dit is superlekker!’ 
‘PIEEEPPP!’ zegt Piep enthousiast, hij vindt het ook onwijs lekker. 

‘Vinden jullie dit een leuk avontuur?’ vraagt mama koe 
‘Jaaaaa!’ roept Rijntje. Piep knikt met zijn hoofd, hij geniet heel erg van zijn marshmallow. 
‘Goed zo!’ zegt mama koe blij ‘We gaan er een gezellige nacht van maken en jullie hoeven nog 
lang niet terug naar bed!’

Rijntje en Piep geven elkaar een high five, dit is echt een geweldig avontuur!


