


Borre is in de keuken.
Hij smeert een boterham 
met aardbeienjam.
Lekker dik, want dan proef je 
het extra goed.
Buiten klinkt het ge-broem-broem! 
van een vrachtwagen
en dan hoort Borre de ding-dong! 
van de deurbel.

k
krukje



m
mevrouw

‘Dat is vast de nieuwe bank,’ 
roept mama vanuit de badkamer.
‘Wil jij even opendoen, Borre?
Ik sta m’n tanden te poetsen.’
‘Is goed,’ roept Borre terug en 
hij doet open.
Het zijn twee bezorgers – een 
lange mevrouw en een korte 
meneer – met een wit bankstel.
‘Hallo,’ zegt Borre. ‘Zet ’m maar 
in de woonkamer.’



t
trap

De bezorgers sjouwen de bank 
naar z’n plek.
Mama komt de trap af.
‘Zo, nu alleen nog even betalen,’ 
zegt de lange mevrouw.
Mama kijkt in haar portemonnee.
‘Oeps,’ zegt ze, ‘ik heb niet 
genoeg geld.
Ik ben vergeten te pinnen.’
‘Kan gebeuren, mevrouw,’ 
zegt de korte meneer.
‘Een paar straten verderop is 
een pinautomaat.
We rijden u er wel even heen.’



Dat is een goede oplossing.
‘Ik ben zo terug,’ zegt mama 
tegen Borre.
‘Kijk je uit dat je niet knoeit 
met je jamboterham?’
‘Natuurlijk,’ zegt Borre. 
‘Maak je geen zorgen.’
‘Oké, tot zo,’ zegt mama
en ze trekt de deur achter 
zich dicht.

s
snor



b
boterham

Borre ploft neer op de 
nieuwe bank.
Zo, die zit fijn!
Hij wil een eerste grote hap 
nemen van z’n overheerlijke 
boterham en dan…

… DRUP!
Een dikke klodder knalrode 
aardbeienjam valt op 
de gloednieuwe, 
witter-dan-witte bank.
Nee! Nee!! NEE!!!



h
handen

Borre springt overeind.
‘Een vlek!’ roept hij,
en van de verschrikkelijke schrik
knijpt hij met beide handen 
keihard in z’n boterham:
SPROEI!!!



v
vlekken

Nu is de bank niet – zoals een 
paddenstoel – rood met witte 
stippen, maar wit met rode stippen.
Snel, een doekje!
Borre rent naar de keuken voor 
een natte lap.
Hij poetst over de vlekken en 
poetst en poetst en dan… Verder lezen?

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


