


Borre is samen met Pluisdier 
het huisdier in het park.
Hij heeft zijn nieuwe, zelfgemaakte 
vlieger meegenomen.
Het is een mooie dag.
De zon schijnt en er staat 
een lekker windje.
‘Prima vliegerweertje,’ 
zegt Borre tegen Pluisdier.
‘Kom, we gaan de vlieger oplaten.’

ze zijn in het park.



Borre gooit de vlieger in de lucht 
en Pluisdier begint met het touw 
in zijn bek te rennen.
‘Sneller!’ roept Borre.
‘Sneller! Ja, goed zo!
Hij gaat omhoog!’

hij rent met het touw 
in zijn bek.



Pluisdier laat voorzichtig het 
touw van het stokje rollen en de 
vlieger stijgt, hoger en hoger.
‘Wow, die vlieger is super,’ 
zegt Borre.
‘Ik kan hem niet eens meer zien.
Hij zweeft in de wolken!’

hij gaat heel hoog.



Opeens schiet Pluisdier met het 
vliegertouw in z’n bek de lucht in.
Borre kan hem nog net bij een 
van zijn achterpootjes grijpen.
Maar nu worden ze samen de 
lucht in getrokken.
‘Dit is de beste vlieger die ik ooit 
gebouwd heb!’ gilt Borre, 
terwijl ze in een wolk verdwijnen.
‘Maar wel goed vasthouden, 
hoor Pluisdier!’

daar gaan ze de lucht in.



Samen met Pluisdier schiet 
Borre door de lucht. 
Dan hoort Borre een enorm 
kabaal boven zich.
Als ze uit de wolken komen, 
ziet hij wat er aan de hand is:
de vlieger zit vast aan een helikopter!
‘Hé!’ roept Borre, 
‘hé meneer de helikoptermeneer!’

wat is er aan de hand?



Maar de piloot hoort Borre niet.
‘Hé!’ roept Borre nog eens, 
‘hé, kijk uit voor die boom!’

De helikopter vliegt netjes over de 
boom heen, maar Borre en Pluisdier 
worden dwars door alle takken en 
bladeren heen getrokken.

kijk uit voor die boom.



Met zijn mond vol bladeren 
roept Borre nog eens:
‘Helikoptermeneer!’
Verbaasd kijkt de piloot nu 
uit het raampje.
‘Wat heb ik nou toch aan m’n 
helikopter hangen?’ roept hij uit.

hij kijkt uit het raam.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


