


Borre komt thuis uit school.

Mmm, wat ruikt daar zo lekker?
‘Hoi Borre,’ zegt mama.
‘Was het leuk op school?’
Borre knikt van ja.
‘Maar wat ben je aan het maken?’
‘Ik heb een appeltaart gebakken,’ 
zegt mama.
‘Want vanmiddag komt 
oma op bezoek.’
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‘Er is nog één appel over,’ zegt mama.
‘Wil jij die opeten?’
‘O, nee hoor,’ zegt Borre.
‘Neem jij hem maar, ik wacht 
wel op de appeltaart.’
‘Nou, dan eet ik hem 
lekker zelf op,’ zegt mama
en ze neemt een grote hap 
uit de appel.

‘Hè bah!’ roept ze plots.
‘Er zit een worm in!’
Met een grote boog gooit 
ze de appel in de afvalbak.
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‘Ik ga de was doen,’ zegt mama
en met een vies gezicht loopt ze 
de keuken uit.

‘Help! Help!’
Wat is dat, vraagt Borre zich af.
‘Help! Help!’
Borre kijkt in de afvalbak.
Daar zit de worm in de 
halve appel te gillen:
‘Die mevrouw heeft mijn huis 
kapotgemaakt en bijna 
mijn billen eraf gebeten!’
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‘Waar moet ik nu wonen?’ 
vraagt de worm.
‘Ik heb toch een huis nodig?’
Borre denkt na.
‘Ik weet wel een huisje,’ zegt hij.
‘En het hangt net als een appel 
in een boom.’
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Dat vindt de worm wel goed klinken.
Borre neemt hem om zijn vinger 
gekruld mee naar de tuin.
‘Kijk, daar is het,’ zegt Borre.
‘O, vanaf daar heb ik vast een  
geweldig uitzicht,’ zegt de worm blij.
Borre gaat op zijn tenen staan 
en zet hem in het huisje. 
‘Prachtig!’ roept de worm uit.
‘Heel erg bedankt.’
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Maar Borre is nog niet binnen of 
de worm begint weer te gillen:
‘Help! Help!’
Borre draait zich om en ziet bij 
het huisje een vogel die wel trek 
heeft in een dikke worm.
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Snel rent Borre ernaartoe.
‘Ga weg, vogel! Ksssjt! Ksssjt!’ 
roept hij.
Het beest fladdert er snel vandoor.
‘O…,’ jammert de worm,
‘dit is geen wormenhuis, 
dit is een vogelhuis!’
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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.


