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Aap wil naar de maan. 
Hij gaat naar Kip. 
Kip kan hem vast wel helpen. 
'Ik wil naar de maan,' zegt Aap. 
'Net als Lam. 
Waar koop ik een raket?' 
'Dat kan zomaar niet,' zegt Kip. 
'Die raket is niet van Lam. 
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Lam doet gewoon haar werk. 

Zij vliegt vaak in de ruimte. 

Dat is haar baan.' 

'Wat doet Lam daar dan?' vraagt Aap. 

'Lam gaat naar de maan,' zegt kip. 

Ze kijkt er rond. 

Ze zoekt of er dieren leven die wij niet 

kennen.' 

'En heeft Lam al wat gezien?' vraagt Aap 

'Nee, nog niet,' antwoordt Kip. 

Aap denkt na. 

'Maar van wie is de raket dan?' 

'Die is van Vos,' zegt Kip. 

'Vos heeft hem zelf gemaakt. 

'Dan ga ik naar Vos!' roept Aap. 

'Ik vraag of hij voor mij ook een raket 

maakt. 
Dag Kip!' 
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Vos neemt Aap mee naar zijn schuur. 

Daar bouwt hij aan een raket. 

'Deze raket is heel snel,' zegt Vos trots. 

'Hij is bijna af.' 
'Ik koop hem,' zegt Aap. 
Vos schudt zijn hoofd. 

'Dat kan niet. 
Ik verkoop hem niet. 
Deze raket is voor de nieuwe reis van 
Lam.' 

'Maar Lam is nog weg,' zegt Aap. 
'Leen me jouw raket. 
Ik betaal je ervoor. 
Ik heb geld zat.' 

Aap laat Vos zijn geld zien. 
Vos denkt na. Het is veel geld. 
'Goed dan,' zegt Vos. 
'Je mag er één keer mee op reis. 
Weet je hoe het moet?' 
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Vos neemt Aap mee in de raket. 
'Die hendel is voor omhoog,' legt Vos uit. 
'Die knop is voor de landing. 
Op dat scherm zie je waar je bent. 
Kijk, daar is de maan. 
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Daar stuur je naartoe.' 



'Ik snap het al,' zegt Aap. 
'Het is heel simpel! 

Schiet mij de ruimte maar in.' 

Aap geeft Vos het geld. 

'Goed,' knikt Vos. 
'Morgen is de raket klaar.' 

'Ik wil vandaag nog weg!' roept Aap. 

'Werk maar flink door. 

Ik pak vast mijn tas.' 
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Aap zit in de raket. 
Er klinkt een hoop herrie. 
Er is vuur. 
En dan vliegt Aap de lucht in. 
De aarde wordt snel kleiner. 
Dit is gaaf! denkt Aap. 
Dit is pas echt een kik! 
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Aap vliegt een week. 
Dan komt hij aan op de maan. 
Hij ziet de raket van Lam. 
Zou Lam al iets ontdekt hebben? 
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Aap loopt een tijd. 
Hij vindt het saai. 

Aap trekt zijn 
maanpak aan. 
Hij klimt uit zijn 
raket. 
Wat zou er te 
zien zijn? 
Zijn er dieren op 
de maan? 
Aap kijkt. 
De maan is kaal. 
Er groeit niets. 
Er bloeit niets. 

Hij heeft zin in een praatje. 
Maar er is geen kip. 
Zelfs geen mol of een bok. 
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Of toch? 
Wie loopt daar? 
Het is Lam. 

Aap zwaait. 'Dag Lam!' 
Lam ziet Aap ook. 
Ze schrikt zich een hoedje. 
Bang vlucht Lam weg. 
'Joehoe ! ' roept Aap. 
'Ik ben het! Joehoe!' 
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Waar is Lam heen? 
Aap zoekt. 
Hij ziet Lam niet meer. 
De raket van Lam is weg. 
Lam is terug naar de aarde, denkt Aap. 
Aap vindt het saai op de maan. 
Was hij maar weer thuis. 
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Thuis is het fijn. 
Daar heeft hij een mooi huis. 

Zijn vriend Mol is er. 
Aap stapt in zijn raket. 
Hij vliegt weer naar de aarde. 
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Aap gaat naar Mol. 

Mol is blij dat Aap er weer is. 

'Hoe was het?' vraagt hij. 

'De reis was leuk,' zegt Aap. 

'Maar de maan is saai. 

Voortaan blijf ik thuis.' 

Mol knikt. Hij pakt de krant. 

'Lam is ook weer thuis. 

Ze staat in de krant. 

Luister maar!' 

Mol leest voor: 



De reis van Lam naar de maan. 
Lam heeft op haar laatste reis 
een maandier ontdekt. 
Hij heeft een staart. 
Zijn armen zijn lang. 
Hij kan hard rennen. 
Hij is erg wild. 
Lam noemt het dier een }oehoe. 
Want dat geluid maakt hij. 

Aap lacht. Hij vertelt zijn verhaal. 
'Die Lam!' lacht Vos. 
'Wat een grap! 
Wat zullen we doen? 
Zullen we het zeggen?' 
'Nee,' zegt Aap. 
Aap en Mol zijn het eens. 
Ze houden hun mond. 
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Aap loopt naar huis. 

De zon schijnt. Aap is blij. 

De aarde is fijn. Er groeit en bloeit ve 
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Er zijn veel dieren. 

Kijk, daar gaat Lam! 

~oehoe!' zwaait Aap. ~oehoe! 

Hier komt het maandier!' 

Lam schrikt. 

Ze rent snel weg. 
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