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Borre gaat met Radijs en haar 
ouders mee op wintersportvakantie.
Borres ouders vinden dat wel prima.
Zelf gaan ze samen op vakantie naar 
een zonnig strand.
Ze snappen niet goed wat er nou 
zo leuk is aan al die kou en sneeuw.
Maar Borre heeft er wel zin in!
Het strand is natuurlijk ook leuk, 
maar het enige wat papa en mama 
daar de hele dag doen, is liggen.
Dat vindt Borre een beetje saai.

ze gaan op reis.



‘Zul je niet thuiskomen met een 
gebroken been?’ vraagt z’n 
moeder een beetje bezorgd. 
‘Nee, natuurlijk niet, mama,’ 
stelt Borre haar gerust.
‘Ze hebben daar sneeuw. 
Dat is lekker zacht als je valt.
En vallen ben ik sowieso niet 
van plan.’

hij gaat naar de sneeuw 
en zij naar de zon.



Borre stapt bij Radijs en 
haar ouders in de auto. 
Papa en mama gaan in de taxi zitten 
die hen naar het vliegveld brengt.
Ze zwaaien nog even naar elkaar 
en dan gaan ze eindelijk op reis. 

het is tijd om te gaan.



Bij elke twintigste blauwe auto 
die Borre en Radijs tellen, 
krijgen ze een dropje.
Maar er zijn vandaag zo veel blauwe 
auto’s op de weg, dat de zak met 
drop al na een halfuur bijna leeg is. 

‘Vanaf nu tellen we geen blauwe 
auto’s meer,’ zegt de papa van 
Radijs, ‘maar pimpelpaarse met 
gele stippen.’ 

ze doen een spel.



Het spelletje is nu toch minder leuk 
geworden, vinden Borre en Radijs.
Ze zien geen pimpelpaarse auto’s 
met gele stippen.

Het is wel leuk dat het 
begint te sneeuwen.
Dikke vlokken vallen naar beneden.
Al snel is alles wat ze zien wit van 
de sneeuw.

de sneeuw maakt het wit.



‘Allemaal leuk en aardig,’ 
zegt Borre, ‘maar ondertussen 
kunnen het wel allemaal pimpel-
paarse auto’s met gele stippen zijn 
die onder al die sneeuw zitten.
Kunnen we niet beter witte 
auto’s tellen?’
‘Oké, slimmerik,’ zegt de papa 
van Radijs en hij geeft de zak 
drop in één keer aan Borre.

hij geeft de zak met drop.



De mama van Radijs stopt 
de auto langs de weg. 
Een beetje mopperend stapt 
de papa van Radijs uit.
Hij probeert netten, 
die gemaakt zijn van kettingen, 
om de wielen te doen.
Dat gaat niet zo makkelijk 
en het duurt ook best lang.
Maar het is wel erg belangrijk 
dat het gebeurt.
Anders glijden de banden 
uit in de sneeuw. 

hij moet een net om 
de band doen.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


