
Hoera, het is winter!

Geschreven door René Noorderveen 
en getekend door Anet van de Vorst





De pratende sneeuwpop

‘Kukeleku!’ Hendrik de haan is wakker en wil dat 

iedereen laten weten. Fien en Teun liggen allebei 

nog heerlijk te slapen. Zo diep, dat ze het gekraai van 

Hendrik helemaal niet horen. 

Voorzichtig gaat de deur van de slaapkamer open. 

Mama loopt naar binnen. ‘Wakker worden, slaapkoppen!’ Ze schuift de 

gordijnen open. 

Het licht schijnt op Fien en Teun, ze schrikken wakker.

‘Ik lag net zo lekker te dromen,’ zegt Teun en hij wrijft de slaap uit zijn ogen. 

‘Ik was een stoere ridder en samen met Stip de pony versloeg ik de 

allergrootste draken!’

Mama aait door zijn haren. ‘Goedemorgen, ridder Teun.’

Fien rekt zich uit en slaat de deken van zich af. Maar zo snel als ze kan, 

trek ze de deken weer helemaal over zich heen. 

Verbaasd kijkt mama naar Fien. ‘Ben jij verstoppertje aan het 

spelen?’

‘Nee!’ klinkt er dof onder de deken vandaan.

‘Wat is er dan?’
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‘Het is koud!’

Mama lacht. ‘Ja, het is heel koud. Kijk maar!’ Ze wijst naar buiten. 

Langzaam steekt Fien haar hoofd boven de dekens uit en ze kijkt naar het raam. 

Dan ziet ze wat mama bedoelt. Ze kan maar door een stukje raam heen kijken, de 

rest van het raam is bedekt met… 

‘Sneeuw!’ roepen Fien en Teun in koor.

Teun springt uit bed en springt enthousiast door de kamer. ‘Mogen we een 

sneeuwpop maken? Mag het? Mag het?’

‘Ik weet niet of Fien daar wel zin in heeft,’ zegt 

mama. ‘Ze vindt het hier binnen al koud!’

Zo snel als ze kan slaat Fien de deken van zich af 

en springt uit bed. ‘Maar met mijn winterjas heb  

ik het altijd lekker warm!’

Mama knipoogt. ‘Ik plaagde je maar. Natuurlijk 

mogen jullie een sneeuwpop maken.’



Niet veel later zijn Fien en Teun, in hun winterjas, druk bezig met het maken van 

een sneeuwpop. 

Voor de moestuin staan al twee grote sneeuwballen boven op elkaar. Samen tillen 

ze de laatste sneeuwbal erbovenop. 

‘Klaar!’ roept Teun en hij klopt het laatste restje sneeuw van zijn handen.

‘Nog niet helemaal,’ glimlacht Fien en ze kijkt naar de sneeuwpop.

‘Hoezo niet?’ vraagt Teun.

‘Hij kan ons nog niet zien,’ zegt Fien.

‘O nee,’ zegt Teun en hij kijkt eens goed naar de sneeuwpop. ‘En hij kan nog niet 

praten. En hij kan niet ruiken!’ Teun is nog niet uitgepraat of hij loopt naar de 

moestuin en begint tussen de sneeuw te zoeken.
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