


Borres overbuurman zit uitgeput 
tussen papa en mama op de bank.
Hij werkt bij de krant Het Sufferdje.
Hij is de journalist en maakt ook 
zelf de foto’s.
Alleen het rondbrengen doet hij niet. 
Daar heeft hij kinderen voor.

‘Ik ben overwerkt,’ 
zucht de buurman.
‘Och, wat heb ik een stress!’
‘Dat is niet zo best,’ zegt mama 
ernstig tegen de buurman.
Ze schenkt een kopje kalmerende 
kruidenthee voor hem in.
‘Zo, daar kom je weer een 
beetje van tot rust,’ zegt ze.

de buurman heeft 
te veel werk. 



‘Weet je wat jij zou moeten doen?’ 
zegt papa.
‘Eens een weekje vrij nemen en 
lekker gaan vissen of vliegeren of zo.
Gewoon even niks aan je hoofd.
Dat zal je goeddoen.’
‘Maar dat kan toch niet!’ 
roept de buurman uit.
‘De krant moet vol, 
alle vier de pagina’s! 
En dat íédere week!’

de krant moet steeds vol. 



‘Ik wil het wel doen,’ zegt Borre.
‘Ik heb toch vakantie.’
‘Zou je dat echt voor me 
willen doen, Borre?’ 
vraagt de buurman blij.
‘Maar dat is dan even 
fantastisch geregeld!
Hier heb je m’n fototoestel, 
m’n blocnote, m’n gleufhoed 
en m’n potlood.
Ik ga vliegeren, doei!’

ik wil het wel doen.  



‘Kom, Pluisdier,’ zegt Borre. 
‘Wij gaan ook naar buiten, 
op zoek naar nieuws voor in de krant.’

Hé, daar loopt Youri met een emmer.
Misschien heeft hij nieuws, 
denkt Borre.

ze gaan op zoek naar 
nieuws voor in de krant. 



‘Hé Borre,’ zegt Youri.
‘Kijk eens wat ik uit de sloot gevist 
heb: een enorme klodder kikkerdril!’
‘O, dat ziet er lekker glibberig uit,’ 
zegt Borre.
‘Daar maak ik gelijk een kiekje van!’
Borre neemt de foto van heel 
dichtbij, zodat de mensen de 
kikkerdril goed kunnen zien als 
de foto in de krant staat.
Klik!

dit komt uit de sloot. 



Een stukje verderop staan Jaap en 
Wiebe van de band De Aardbevers. 
Ze houden een wedstrijd met 
op afstand bestuurbare auto’s.
‘Zo, die gaan hard,’ zegt Borre.
‘Ja, tof hè,’ zegt Wiebe.
‘Die hebben we gekocht van het 
geld dat we overhouden nu we 
geen patatjes meer eten,’ 
zegt Jaap.

zo, die gaan hard. 



‘Ik vind ze zó mooi,’ zegt Borre, 
‘dat ik er een foto van neem.
Zo, weer lekker dichtbij, zodat 
iedereen ze goed kan zien.
O, wil jij er ook bij op de foto, gek-
ke Pluis?
Dat mag hoor, maar dan 
moet je wel even lachen.
Cheese!’
Klik!

klik, die staan er mooi op. 

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


