


Pien zit op haar kamer. 
Ze verveelt zich.
Het is vrijdagmiddag en 
het regent buiten.
Pien tekent met viltstift 
in haar schrift.
Dan loopt ze naar beneden. 
Vader en moeder zitten aan 
de eettafel.
De koffiekopjes zijn al leeg.
Pien propt snel een koekje 
in haar mond.
Ze wil iets leuks doen. 
Maar wat?

pien wil iets leuks 
gaan doen.



‘Ga naar oma,’ stelt haar 
moeder voor.
Dat is leuk, denkt Pien.
Ze huppelt naar de schuur en 
springt op haar fiets.
Oma woont twee straten verderop.
Pien noemt haar oma 
‘oma Grabbel’.
Haar huis lijkt op een 
echte grabbelton.
Overal liggen spullen.
Oma Grabbel is altijd heel 
lief voor Pien.

pien stapt op haar fiets.



Oma staat al voor het 
raam en zwaait.
Pien steekt haar hand in de lucht.
Ze gaat het hek door en zet 
haar fiets tegen het huis.
‘Fijn dat je er bent,’ 
zegt oma Grabbel.
Bommel, de rode kater, 
ligt op de bank.
Pien ploft naast hem op 
een kussen neer.
Oma geeft Pien een glas limonade. 
Pien vertelt leuke verhalen 
over school.

ze zit naast de poes 
op de bank. 



Even later lopen oma en 
Pien naar het schuurtje.
Daar staan dozen vol spullen. 
Oma ruimt op. 
Morgen is er een rommelmarkt 
op de school van Pien.
Pien en oma gaan de 
spullen verkopen.
Het geld is voor de school.
Opeens vindt Pien een 
olielamp in een doos.
Hij is heel oud, maar hij 
glimt nog zo mooi.

pien ziet een lamp 
in de schuur.



De lamp lijkt wel een 
wonderlamp, denkt Pien.
Zou hij haar geluk brengen?
Pien is aan het dagdromen.
Ze hoort haar oma niet meer praten.
Oma kijkt Pien verbaasd aan.
‘Ga je mee, Pien?’ 
vraagt oma nog een keer.
Pien en oma lopen samen 
het schuurtje uit.

er is iets met die lamp.



De volgende dag is Pien 
weer bij oma.
Alle dozen gaan in oma’s auto. 
Dat past maar net.
Pien vindt het fijn dat 
oma haar helpt.
Samen rijden ze met een 
volle auto naar school,
op weg naar de rommelmarkt.
Pien vindt het best spannend.
Zullen ze veel spullen verkopen?

ze gaan naar de markt 
op school.



Pien zet alle spullen op een tafel.
Het wordt een echt winkeltje.
De wonderlamp krijgt een mooi 
plekje. Midden op de tafel.
De eerste bezoekers komen 
al binnen. 
Pien ziet de moeder van Luke en 
de vader van Niek uit haar klas. 
Ze zwaait even naar ze.
Het wordt druk bij de tafel van Pien.
Pien verkoopt een paar borden, 
twee kaarsen en een vaasje.

het is druk bij pien.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


