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Een winterse reis naar oma's 
huis 
Het was een koude en ijzige winterdag. Alle wegen in 
het dorp waren gesloten vanwege de gevaarlijke 
omstandigheden. Maar niettemin wilde een jongen 
genaamd Ben zijn geliefde oma bezoeken, die vele mijlen 
verderop woonde.

Ben had een idee. Hij zou schaatsen naar zijn oma's 
huis! Hij pakte een rugzak met warme chocolademelk, 
broodjes en fruit om warm te blijven en zich te voeden 
tijdens de reis. Hij kleedde zich aan in zijn warmste 
winterkleding, met wanten, een sjaal en een hoed om 
hem te beschermen tegen het koude weer. En hij sleep 
zijn schaatsen om ervoor te zorgen dat ze in goede 
staat waren voor de reis.

Toen Ben klaar was om te vertrekken, zag zijn vader 
hem en vroeg wat hij aan het doen was. Toen Ben zijn 
plan uitlegde, glimlachte zijn vader en besloot hij mee te 
gaan. Samen gingen vader en zoon op hun 
schaatsavontuur.

Terwijl ze door het prachtige winterlandschap 
schaatsten, genoten ze van elkaars gezelschap en de 
rust van de bevroren wereld om hen heen. Ondanks de 
kou en de ijzige omstandigheden, hadden ze een 
geweldige tijd.




Uiteindelijk, na uren en vele kilometers schaatsen, 
kwamen ze aan bij het huis van Ben's oma. Ze was blij 
verrast hen te zien en verwelkomde hen met open 
armen.

Die avond hadden ze een gezellige avond bij het vuur. 
Ze kletsten, speelden spelletjes en aten koekjes 
gemaakt door Ben's oma. De volgende ochtend pakten 
ze een rugzak in vol met warme thee en broodjes voor 
de reis terug naar huis en gingen ze opnieuw het ijs op.

Dankzij Ben's vastberadenheid en inventiviteit en de 
steun van zijn liefhebbende vader, konden ze ondanks 
het barre weer toch oma bezoeken en brachten ze een 
heerlijke winteravond samen door.



