


Borre is samen met Pluisdier het 
huisdier buiten aan het spelen.
Hij heeft een lekker warme muts op, 
want het is heel erg koud.
Het is winter en de sneeuw komt 
bijna tot Borre zijn knieën!

m
muts



Borre heeft een fijne muts, 
maar hij is wel een beetje te groot.
Hij zakt steeds over zijn ogen 
en dan ziet hij niks meer.

BOEM!
Borre knalt ergens tegenop.
Het is de contrabas van 
Jaap de straatmuzikant. 
Wat doet dat ding hier nou 
in de sneeuw, denkt Borre.

b
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Borre begint aan de vier 
snaren te plukken:
Ploenke ploenke ploenke ploenk...
Wat een lekker swingend deuntje!
Borre trekt nog harder aan de snaren.

‘Hé!’ roept iemand 
binnen in de contrabas.
‘Met al die herrie kan 
ik toch niet slapen?’
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Jaap de straatmuzikant 
klimt uit de contrabas.
‘O, sorry Jaap,’ zegt Borre.
‘Ik wist niet dat je lag te slapen.’
‘O, ben jij het, Borre!’ zegt Jaap. 
‘Leuke muts!’
‘Ja, maar hij is een beetje te groot,’ 
zegt Borre.
‘Hij zakt steeds over mijn ogen 
en dan loop ik overal tegenop.’
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‘Tsja, ik ben geen kleermaker, 
maar een straatmuzikant,
dus daar kan ik je helaas niet 
mee helpen,’ zegt Jaap.
‘Ik ga naar de winkelstraat om wat 
liedjes voor de mensen te spelen.
Heb je zin om mee te gaan, Borre?’
‘Leuk!’ zegt Borre.
‘Maar dat is wel een heel eind lopen!’
‘Met al die sneeuw gaan we toch 
ook niet lopen,’ lacht Jaap.
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Voordat Borre het doorheeft, 
zet Jaap hem op de contrabas.
Samen sleeën ze met een 
enorme vaart de heuvel af.
‘Aaaaah!’ gilt Borre met zijn 
muts over zijn ogen.
‘We gaan toch niet botsen?!’
‘Nee hoor!’ roept Jaap lachend.
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Jaap stuurt de contrabas 
in wilde bochten om 
bomen en struiken heen.
Borre houdt zich stevig 
vast aan de snaren.
Het lijkt wel een achtbaan!
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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.


