


‘Zet jij het vuilnis even buiten?’ 
vraagt mama aan Borre.
‘Doe ik!’ zegt Borre.
Hij pakt de vuilniszak, loopt ermee 
naar buiten en zet hem op de stoep.
Precies op tijd, want daar komt de 
vuilniswagen al aanrijden.



Achter op de vuilniswagen staat 
een man met heel veel haar en een 
enorme baard.
Je ziet alleen het puntje van zijn neus.
De motor van de vuilniswagen ronkt 
en de vuilnisman zingt luid en schor:

O, ik hou zo veel van al die rommel
Ska-be-die-be-da
Een lekke emmer is een prima trommel
Ska-be-die-be-doe
Een shirt met gaten is lekker fris 
voor in de zomer
Ska-be-doe-bap, ska-be-doe-bap
Een kapotte snelkookpan kookt nog 
wel, maar alleen een beetje slomer
Ska-be-die-be-joe-hoe-hoe



‘Hé, hallo daar!’ zegt de vuilnisman 
als hij Borre ziet.
‘Wat voor moois heb je daar?’
Hij tilt de vuilniszak van de grond 
en trekt hem open.
‘Een bananenschil! Te gek!’
‘Te gek?’ vraagt Borre.
‘Ja, man! Die is nog supergoed 
voor clowns om over uit te glijden!’



‘En kijk: een oud vergiet!’ 
roept de vuilnisman uit.
Hij zet het ding op Borres hoofd.
‘Zo is het nog een prachtige hoed!
Hé, wat is dat nou?’
‘Een tros beschimmelde druiven,’ zegt 
Borre. ‘Die kun je niet meer eten.’
‘Maar je kunt er nog wel heel leuk 
mee knikkeren,’ zegt de vuilnisman. 
‘Steek ze maar snel in je zak!’



‘En wat is dat voor mooi glimmend 
spul?’ vraagt de vuilnisman.
‘Dat is zilverfolie,’ zegt Borre. 
‘Daar hebben boterhammen 
in gezeten.’
‘Daar kun je een prachtige armband 
van vouwen,’ zegt de vuilnisman.
‘Wacht, er is nog meer zilverfolie. 
Daar maak ik een mooie ketting van, 
voor om je nek!’



‘Kijk. Hier zijn ook nog twee 
wc-rolletjes.
Als ik die nou eens met dit restje 
bosbessenjam aan elkaar plak.
En er dan een paar gaatjes in prik.
Dan nog deze oude schoenveter 
eraan en tada!
Een prachtige nepverrekijker!’



‘En kijk nou toch eens wat 
een mooie lege blikjes!’ roept 
de vuilnisman.
‘Daar hebben bruine bonen 
in gezeten,’ zegt Borre.
‘En stukjes ananas.’
‘Moet je eens horen,’ 
zegt de vuilnisman.
Hij slaat de blikken hard 
tegen elkaar: 
Kleng! Kleng! Kleng! Kleng! Kleng!
‘O, wat een prachtige muziek!
O, wat een fantastisch mooie 
muziekinstrumenten!’
De vuilnisman duwt de blikjes 
in Borres handen.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


