


Maarten is een heel nieuwsgierige muis.
Hij woont in een holletje aan een rivier.
In het midden van de rivier ligt 
een eiland.
Maarten heeft altijd al eens op  
dat eiland willen rondneuzen.
En vandaag kan dat, 
want het heeft gevroren!
Op de rivier ligt ijs waarover 
Maarten naar het eiland kan lopen.
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Hij kleedt zich lekker warm aan: 
jas aan, muts op, sjaal om.

Voorzichtig stapt hij op het ijs.
Voor mensen zoals jij en ik is het 
maar een klein stukje.
Maar voor een kleine muis als 
Maarten is het een hele wandeling.
Na een uurtje flink doorstappen 
komt hij op het eiland aan.
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‘Ik kan niet wachten om alles 
hier te ontdekken!’ roept de 
nieuwsgierige muis.

Hij snuffelt wat rond.
Het eiland is kaal en grijs en er 
liggen wat takjes en strootjes.
Eigenlijk valt er niet veel te zien, 
maar dat vindt Maarten niet erg.
‘Er is vast nog nooit eerder een muis 
op dit eiland geweest!’ zegt hij trots.
‘Nu ben ik een echte 
ontdekkingsreiziger!’
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Maarten is moe geworden 
van al dat ontdekken.
‘Ik ga eerst even een 
tukkie doen,’ zegt hij, 
en met zijn kopje op een pluk 
strootjes valt hij in slaap.
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Na een lekker dutje wordt 
Maarten wakker.
Hij geeuwt en wrijft 
zijn kraaloogjes uit.
Als hij om zich heen kijkt, schrikt hij.
Het heeft gedooid!
Er ligt geen ijs meer op de rivier! 
Hoe kom ik nu weer thuis, 
vraagt Maarten zich af.
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Maarten denkt heel hard na.
‘Een boot!’ roept hij.
‘Ik bouw van al die takjes hier een 
boot om mee naar huis te varen!’

Met strootjes bindt hij 
de takjes aan elkaar.
Hij hangt zijn jas als 
een zeil in de mast.
‘Prima schip!’ zegt 
Maarten tegen zichzelf.
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Hij geeft het bootje 
een duw en springt erin. 
‘Naar huis!’ roept hij.
Maar de wind staat de 
verkeerde kant op.
Maarten wordt naar het 
eiland terug geblazen!
‘Nee! De andere kant op!’ 
roept hij.
Maar de wind luistert niet.
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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.


