


Borre is met Pluisdier het huisdier 
in het park aan het spelen.
Daar komt Jaap de straatmuzikant 
met een paar vrienden aanlopen.
‘Hé Borre,’ zegt Jaap.
‘Hoi Jaap,’ antwoordt Borre.
‘Wie zijn dat?’
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‘Ik zit met hen in een muziekgroep,’ 
zegt Jaap.
‘Dit is Mark, hij speelt gitaar en dat is 
Wiebe, hij trommelt op de bongo’s.
Ik speel op mijn contrabas en 
zing de liedjes.
We heten de Aardbevers en we gaan 
straks in de muziektent optreden.’
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‘O, wat tof, Jaap!’ zegt Borre.
‘Mag ik meedoen?
Is er niet nog een instrument over, 
waar ik een beetje op kan rammelen?’
‘Nee, sorry Borre,’ zegt Jaap.
‘We hebben alleen maar een gitaar, 
een contrabas en bongo’s.’
Borre kijkt een beetje beteuterd.
Maar het helpt niks.
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De Aardbevers leggen hun 
instrumenten op het podium.
‘Hé, kijk!’ roept Wiebe opeens uit. 
‘Een frietkraam!
Ik heb echt trek in een patatje met.’
‘Een patatje met wat?’ vraagt Borre.
‘Zo, ik lust ook wel zo’n patatje 
met,’ zegt Mark zonder naar 
Borre te luisteren.
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‘Een patatje met wat dan?’ 
vraagt Borre nog een keer.
‘Een patatje met mayonaise,’ 
zegt Jaap likkebaardend.
‘Kom op jongens, ik trakteer!
Wil je ook, Borre?’
‘Nee bedankt,’ zegt Borre.
‘Ik heb tussen de middag al 
drie boterhammen met 
pindakaas gegeten.
Als ik nu friet ga eten, 
word ik vast misselijk.’
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‘Daar heb ik geen last van, hoor,’ 
zegt Wiebe stoer.
‘Ik heb vanmiddag wel acht 
boterhammen gegeten.
Eén zo’n klein patatje kan er 
nog makkelijk bij.’

Jaap koopt drie extra supergrote 
zakken patat met mayonaise voor 
zichzelf en de andere Aardbevers.
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‘O, wat heerlijk!’ roepen 
de Aardbevers uit. 
Ze proppen hun monden vol met de 
patat en dikke klodders mayonaise.
Misschien had ik toch ook maar 
zo’n lekker frietje moeten nemen, 
denkt Borre als hij de andere drie 
zo ziet smullen.
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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.


