


Borre is samen met Pluisdier 
het huisdier op de speelplaats 
aan het spelen. 
Ze zijn aan het frisbeeën.
Borre gooit de frisbee in de lucht en 
Pluisdier probeert hem te vangen.
Ze zijn er erg goed in.

ze doen een leuk spel.



Op een bankje zit een meisje. 
Borre heeft haar nog nooit gezien.
Ze kijkt een beetje sip.
Ik ga haar vragen of ze mee wil 
spelen, denkt Borre, daar vrolijkt 
ze vast van op.
‘Hoi, ik ben Borre en dit is 
Pluisdier het huisdier,’ zegt hij.
‘Wil je mee frisbeeën?’

wat kijkt zij sip. 



‘Hoi,’ zegt het meisje een beetje 
verlegen, ‘ik heet Radijs.
Ik ben de buurt aan het verkennen, 
want ik ben vandaag verhuisd.
Maar ik heb niet zo goed opgelet 
en nu ben ik de weg naar mijn 
nieuwe huis kwijt.’

ze is de weg kwijt. 



‘Dat is vervelend,’ zegt Borre.
‘Maar maak je geen zorgen, 
ik woon hier al zolang als ik leef.
Ik ken deze buurt als m’n broekzak.
Hoe ziet je nieuwe huis eruit?’
‘Het is geel,’ zegt Radijs, 
blij dat Borre haar wil helpen.
‘O, ik weet wel een geel huis,’ 
zegt Borre.
‘Kom maar mee.’

hij kent de buurt goed. 



‘Kijk, is dat jouw huis?’ vraagt Borre.
Radijs schudt haar hoofd.
‘Nee, het heeft wel dezelfde kleur, 
maar ons huis is veel groter.’

dit is niet haar huis.



Borre denkt even na.
‘O, je bedoelt dat grote gele huis!’ 
roept hij uit.
‘Zeg dat dan meteen!’
Hij pakt Radijs bij haar hand 
en neemt haar mee naar een 
andere straat.

hij pakt haar hand en 
neemt haar mee. 



‘Hier woon je, hè?’ vraagt Borre als 
ze voor het grote gele huis staan.  
‘Nee,’ zegt Radijs.
‘Dit huis is wel geel en groter dan 
het vorige, maar mijn huis heeft 
rode dakpannen, geen blauwe.’

dit huis is het ook niet.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


