


Het is zomer en het is heel erg warm. 
Borre moet er helemaal van zweten.
Het liefst zou hij in de koelkast 
kruipen.
Lekker tussen de kaas en de worst 
en de melk een beetje afkoelen.
Maar dat mag vast niet van mama.
Poeh, poeh, wat is het warm.
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Klingelingeling! Klingelingeling! 
Wat is dat nou?
Klingelingelingeling!
Dat is de bel van de ijscoman!
IJs, daar heeft Borre wel trek in.
IJs is lekker koud en lekker lekker.
Zo snel als een raket rent Borre 
naar de wagen van de ijscoman.
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‘Mag ik een ijsje, alstublieft?’
vraagt Borre beleefd. 
‘Dat kost één euro, Borre,’ 
zegt de ijscoman.
Maar Borre heeft geen euro. 
Borre heeft helemaal geen geld. 
Gelukkig heeft de ijscoman 
een oplossing.
‘Als je mijn bel schoonmaakt, 
geef ik je een gratis ijsje,’ zegt hij.
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Nou, dat vindt Borre wel een 
goede afspraak. 
Hij poetst alle vlekken van de bel. 

Borre is al snel klaar en de bel 
glimt in de zon.
‘Mag ik nu een ijsje?’ vraagt Borre. 
‘Nee,’ zegt de ijscoman, 
‘de binnenkant moet ook nog.’
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Borre kruipt in de bel.
Wat is die groot, zeg!
Dat wordt nog een hele klus
om schoon te maken.
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Opeens ziet Borre heel gekke 
mannetjes aan de klepel hangen. 
‘Klingelingeling, wij zijn de 
Klingelmannetjes,’ zeggen ze, 
‘en wie ben jij?’ 
‘Ik ben Borre,’ zegt Borre, 
‘ik kom de bel schoonmaken.’ 
Dat vinden de Klingelmannetjes 
wel fijn, want het is nu maar 
een vieze boel.
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Borre poetst en poetst en 
de Klingelmannetjes moedigen 
hem luid klingelend aan. 

Als Borre klaar is, 
glimt alles weer prachtig mooi. 
‘Het was gezellig,’ zegt Borre, 
‘maar ik moet nu echt gaan, want 
ik krijg een ijsje van de ijscoman.’ 
‘Klingelingeling, 
krijg jij een ijsje van de ijscoman?’ 
vragen de Klingelmannetjes. 
‘Wij krijgen nooit ijs... 
En we vinden ijs juist zo lekker.’
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


