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Boor wil op reis

Boor woont in een groot huis met een zwembad.

Hij heeft zijn eigen kamer.

Met een heel groot bed

en een zacht kleed op de grond.

En hij heeft een hond die Kroket heet.

Omdat ze op een kroket lijkt.

Boor woont daar met zijn moeder.

Zij is dokter en ze werkt heel hard.

Ook als het nacht is of zondag.

Zelfs als het zomer is, werkt ze.

Zijn vader woont er ook.

Maar hij is ook vaak weg.

Hij rijdt in een taxi.

Zijn auto is heel mooi en lijkt wel van zilver.

Met een bank waarin je wegzakt, zo zacht.

Boors vader werkt vaak in de nacht.

En altijd in de zomer.

 

Boor wil graag op reis.

Maar zijn vader heeft het te druk.

En zijn moeder moet werken.

Dus gaat hij alleen reizen.

Dat is ook leuk.

En een beetje spannend.
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Boor gaat ervandoor

Boor heeft vier broers en een klein zusje.

Hij is zelf de oudste,

daarom mag hij al best veel.

Alleen naar school lopen en lekker laat opblijven.

Als hun vader en moeder er niet zijn,

past hij soms op zijn broers en zijn zusje.

Maar vaak zijn opa en oma er dan ook.

Die zijn dol op oppassen.

Het is de eerste dag van de zomer.

Oma springt in het zwembad

en opa leert de jongens zwemmen.

Boor kan al zwemmen.

Hij heeft zijn A en B en C al.

Buiten hoort hij zijn oma lachen.

Zijn opa spat haar nat met water.

En de broers van Boor gooien met emmers water.

Boor zit binnen en maakt een plan.

Hij gaat op reis.

Hij heeft een foto gezien van Parijs.

Dat is de hoofdstad van Frankrijk.

Het is alleen wel ver weg.

Maar dat is goed, want hij heeft een fiets.



Het duurt heel lang om er te komen

als je met de fiets gaat.

Met het vliegtuig duurt het maar een uur.

Maar dat is te duur.

En hij houdt wel van een fietstocht.



Boor pakt een koffer met wielen uit de schuur.

Die vult hij met alles wat hij mee wil nemen:

 1.  Een tent

 2.  Een zaklamp

 3. Iets om vuur mee te maken

 4.  Een slaapzak

 5.  Een matje

 6.  Een fles water

 7.  Een zak spekjes

 8.  Heel veel broodjes met smeerkaas

 9.  Een blikje soep

 10.  Warme sokken

 11.  Een handdoek

 12.  Een pet tegen de zon

 13.  Een haarborstel

Hij wil ook een mobiel meenemen,

maar die heeft hij nog niet.

Een mobiel is handig als je naar huis  

wilt bellen.

En hij heeft geld nodig.

Anders kan hij in Parijs geen ijsje kopen.
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Buiten zingt zijn oma liedjes met zijn broers.

Boor gaat erbij staan.

‘Oma, mag ik uw mobiel lenen?’

‘Waar heb je die voor nodig?’ vraagt ze.

‘O, om te bellen,’ zegt Boor.

Hij jokt niet, want de mobiel is om te bellen.

Vanuit Parijs.

‘Ja, pak maar, hoor,’ zegt zijn oma.

‘En mag ik ook wat geld lenen?’

Zijn opa zegt: ‘Pak maar wat geld uit mijn jas.’

‘Wat ga je ermee doen?’ vraagt zijn oma.

‘Ik ga er een ijsje van kopen, in Parijs,’ zegt Boor.

Zijn opa en oma luisteren niet meer.

Ze zingen een liedje voor zijn zusje.

Ze zien niet dat Boor zijn fiets pakt.

Ze zien ook niet dat hij de koffer aan de fiets bindt.

‘Ik ga naar Parijs! Doei!’

Hij zwaait en zwaait, maar ze zien hem niet.

Boor vindt dat niet erg.

Hij zal ze wel bellen als hij in Parijs is.

 



Pech onderweg

De zon schijnt en het is lekker warm.

Boor heeft dorst.

Hij is nog maar net de straat uit.

Hij pakt de fles water en drinkt die leeg.

Hij neemt ook een spekje,

want van al dat fietsen krijg je honger.

Dan ziet hij Hiba, zijn buurmeisje.

Ze zwaait en komt naast hem fietsen.

‘Waar ga je naartoe?’ vraagt ze.

‘Ik ga naar Parijs,’ zegt Boor.

‘Alleen?’ Hiba lacht.

‘Ja, want ik ben al groot.’

‘Ik wil wel mee,’ zegt Hiba.

‘Oké,’ zegt Boor.

Twee straten verder gaat het mis.

Er klinkt een harde knal.



‘Wat is dat?’ vraagt Hiba.

Boor stapt van zijn fiets en kijkt ernaar.

‘Dat ziet er niet goed uit,’ zegt hij.

De band van zijn fiets is plat.

Er zit een stuk glas in.

‘Wil je bij mij achterop?’ vraagt Hiba.

Boor knikt.

‘Maar dan moet je wel naar Parijs fietsen.’

‘Is dat ver?’ vraagt Hiba.

‘Ja, best ver,’ zegt Boor.

Hiba denkt na.

Boor is bang dat ze nee gaat zeggen.

‘Dan koop ik een ijsje voor je,’ zegt hij.

Ze bijt op haar lip.

‘En ik neem je mee uit eten,’ zegt hij.

‘Oké,’ zegt Hiba.
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