


Borre heeft een nieuwe buurvrouw.
Ze woont in het oude huis op de hoek.
‘Wat is het voor vrouw?’ vraagt Radijs.
‘Ik weet het nog niet zo goed,’
zegt Borre.
‘Al haar kleren zijn zwart.
Net als haar kat.
En ze heeft een bezem...’
‘Een bezem?’ vraagt Radijs.
‘Dus?’
‘Nou,’ zegt Borre.
‘Het is niet zomaar een bezem.
Niet zo een als wij hebben.
Het is er een voor heksen!’



‘Wat?’ lacht Radijs.
‘Denk je dat ze een heks is?’
‘Dat kan toch?’ zegt Borre.
‘Een heks,’ roept Radijs nog eens.
‘Een heks, zoals in Hans en Grietje?
Haar huis is toch niet van snoep?’
‘Nee, hè hè,’ bromt Borre.
‘Dat valt veel te veel op!
Maar ze heeft binnen 
vast een berg snoep.’



‘O, maar dat is toch lekker?’ 
zegt Radijs.
‘Ja, heel lekker,’ zegt Borre.
‘Maar als je zo rond als 
een kogel bent...
van al het snoep dat ze 
je heeft gevoerd...
dan kookt ze je in een pan!’
‘Echt niet,’ lacht Radijs.
‘Echt wel,’ zegt Borre.
‘En dan eet ze je op.’



Mama loopt langs.
‘Ik was net bij de buurvrouw,’ 
zegt ze.
‘Je weet wel, die nieuwe 
in het huis op de hoek.
Echt een heel leuk mens.
We gaan straks bij haar eten.’
‘Wat?’ zegt Borre.
‘Bij haar eten?’
‘Ja,’ zegt mama.
‘Ze zegt dat ze goed kan koken.’



‘Ha ha ha,’ lacht Radijs. 
‘Kijk je wel uit, Borre?
Ik ga maar eens naar huis.
Doei!’
‘Wat is er met haar aan de hand?’ 
vraagt mama.
‘Niks,’ mompelt Borre.
‘Ik heb pijn in mijn buik,’ jokt hij.
‘Dus ik kan niet mee.’
‘Doe niet zo raar,’ zegt mama.
‘Als je niks eet word je pas ziek.
Je gaat gewoon mee.’



Een uur later staan ze voor het huis.
Er is geen bel.
De deur staat op een kier.
Papa raakt de deur aan.
Met een kraak gaat de deur open.
‘Ach, daar zijn jullie,’ 
zegt de buurvrouw.
‘Kom toch binnen.’



Het is donker in het huis.
‘Ga toch zitten,’ zegt de vrouw.
‘Neem een stoel.
Het eten is nog niet klaar.’
Ze pakt een schaal vol snoep.
‘Wil je er één? 
Of twee?’ vraagt ze aan Borre.
‘Kom, neem maar.’
‘N-n-nee hoor,’ stottert Borre.
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