


Borre laat Pluisdier het huisdier uit.
Terwijl Pluisdier netjes zijn plasje 
tegen een boom doet, ziet Borre 
zijn buurman. Hij is uitvinder.
De buurman is in 
zijn tuin aan het werk.
Hij hamert op een soort toren, 
die rood, geel en oranje is.
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‘Hallo meneer de uitvinder,’ 
zegt Borre.
‘Wat bent u aan het uitvinden?’
De uitvinder kijkt een beetje verward 
op: ‘Ah, goedemiddag Borre.
Ik ben een raket aan het bouwen 
om mee naar de maan te reizen.
Je mag er wel even in kijken, 
als je wilt.’
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Borre is best wel nieuwsgierig 
en loopt achter de uitvinder 
aan het trappetje op.
‘Deze raket is van alle gemakken 
voorzien,’ vertelt de uitvinder trots.
‘Ik heb een oventje en een 
vriezer met genoeg pizza’s 
voor de lange reis.
En hier een hangmat om 
in uit te rusten.
Kijk, ik heb er zelfs een 
toilet in gebouwd!’
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‘Over het toilet gesproken,’ zegt de 
uitvinder, ‘ik moet even naar de wc.
Ondertussen nergens aankomen, 
hè Borre!’
Borre knikt en kijkt aandachtig naar 
alle knopjes en schakelaars.
‘Oké, tot zo dan,’ zegt de uitvinder 
en met een krantje onder zijn arm 
stapt hij de wc in.
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Borre weet dat hij overal 
van af moet blijven.
Maar dat is wel heel erg moeilijk.
Hij kan z’n vinger niet tegenhouden 
en drukt op een grote, rode knop.

De raket begint te schudden en te 
beven en maakt een enorm kabaal.
Hij stijgt op!
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Borre kijkt uit een raampje en 
ziet de aarde steeds kleiner 
en kleiner worden.
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‘Borre!’ klinkt het vanuit het toilet.
O o, dat is de uitvinder.
Hij zal wel heel erg boos zijn.
‘Borre, het toiletpapier is op, kun jij 
me even een nieuwe rol aangeven?
Er moet er nog één liggen in het 
kastje onder de noodrem.’

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


