
De zoektocht van  
kleine Waalborrius Horvath 

Kom er bij en luister maar naar dit verhaal over Waalborria. Een land hier heel 
dichtbij waar wel 10 000 Waalborriussen wonen.  

Waalborriussen ken je toch wel? Niet? Het zijn die kleine lieve wezentjes met zachte 
groene oren en een lange pluizige staart! 

 

Wie de vorige Waalborria-verhaaltjes al eens las of hoorde kent Prinses Spitsoor al, 
koning Bollebuik, juwelier Lepetiep en Blozekaak.  

Maar Horvath? Die ken je vast en zeker nog niet. Ik vertel je er nu over: 

 

 

 

 

 

“Kleine Horvath”, roept mama, “tijd om op te staan”. 
Horvath wrijft eens in zijn oogjes, duwt de lakens van 
zich af en rekt zich uit. Hij stapt de trap af, maar 
ohjee, op de voorlaatste trede struikelt hij. Gelukkig 
vangt zijn mama hem op, want ze is de snelste 
Waalborrius van het land.  

Hij gaat aan de tafel zitten waar zijn papa boer 
Bistrobuik het ontbijt al heeft klaargezet. Zijn papa kan 
goed koken. En hij vindt eten toevallig ook wel heel gezellig, dat 
hoor je aan zijn naam.  

Horvath’s zusje heeft haar potloden in de hand en werkt aan een tekening.  
Tekenen dat vindt het allerfijnste om te doen.  



Horvath eet zijn buikje rond en na het eten gaat hij naar de bakker, want zijn papa 
heeft zin in een taartje. Onderweg wordt hij bijna omvergelopen door postbode 
Bliksem, die kan zoooooo snel lopen zeg! En iets verderop ziet hij prinses Spitsoor 
op de hoogste schommel in de hoogste boom! Wauw, zij is 
echt nergens bang voor!  

Horvath denkt aan de lekkere taartjes. Mmmm, het water 
loopt hem al in de mond. De bakker kan vuur spuwen, weet 
hij. Zo steekt hij immers zijn grote oven aan waarin hij al dat 
lekkers klaarmaakt.  

“En ik?”, vraagt Horvath zich af. “Wat is mijn dingetje 
eigenlijk?” De bakker spuwt vuur, de prinses is nooit bang. 
Maar wat kan IK of wat vind IK nu heel plezant? 

Horvath is vastberaden en gaat op ontdekking om zijn 
eigenaardigheidje, zijn talent of z’n specialiteit te 
achterhalen.  

Wil jij ook te weten komen wat het is? Dat kom je samen met hem 
te weten op het familiefestival Waalborria! 
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