


Vandaag is het zaterdag, 
dus Borre hoeft niet naar school.
Dat vindt hij helemaal niet erg.
School is hartstikke leuk, 
maar na vijf dagen lezen, schrijven 
en rekenen is het ook wel weer 
eens fijn om wat anders te doen.
Eigenlijk een beetje net zoals papa.
Die werkt ook de hele week en 
daarna mag hij op zaterdag de 
auto wassen.

hij hoeft niet naar school.



Borre heeft afgesproken met Radijs.
Ze gaan samen een hut bouwen 
in de perenboom die bij Radijs 
in de tuin staat.
Borre heeft thuis al een 
tekening gemaakt van hoe 
de hut eruit moet gaan zien.
‘Heel erg tof,’ zegt Radijs als 
hij haar zijn plan laat zien.
‘Maar ik weet niet zeker of 
die lift wel gaat lukken, hoor...’

hier is het plan voor de hut.



‘We kunnen in plaats van een 
lift ook een touwladder maken,’ 
zegt Borre, terwijl hij de 
tekening weer oprolt.
‘Als het bubbelbad op het 
dak er maar komt.’
Radijs schudt haar hoofd. 
‘Kom, de spullen staan achter 
in het schuurtje.’ 

kom, we gaan naar 
de schuur. 



Samen slepen ze planken, 
potjes met spijkers en een 
gereedschapskist naar de 
boom in de tuin.
‘Zo, nu kunnen we beginnen met 
het echte werk,’ puft Borre met 
het zweet op zijn voorhoofd.

ze gaan aan het werk.  



De vader van Radijs komt 
meehelpen met het bouwen 
van de boomhut.
Hij zaagt de planken op maat, 
terwijl Borre hem aanwijzingen geeft. 
Radijs maakt een vloerkleedje van 
een oude kussensloop, want je 
moet natuurlijk wel lekker kunnen 
zitten in de boomhut.

hij zaagt de plank op maat. 



‘Hij is prachtig!’ roept Radijs 
als de boomhut af is.
‘Ja, bijna precies hetzelfde als 
m’n tekening!’ zegt Borre blij.
‘Mooi,’ zegt de vader van Radijs, 
‘dan ga ik nu de auto wassen.’

Borre en Radijs klauteren de 
touwladder op.

de hut is af. 



‘Zo, wat een uitzicht!’ 
roept Borre als ze boven zijn.
‘Vanaf hier kun je zelfs China zien!’
‘Dat is niet China, maar jouw 
achtertuin, Borre,’ zucht Radijs.
‘En die mevrouw die daar staat, 
is je moeder.’
Borre moet lachen: ‘O, ik dacht al: 
wat ziet die mevrouw er raar 
uit voor een Chinees.’ 

ze zien zijn tuin. 

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


