
Daarna gaat ze langs bij Louis.

‘Morgen is Berre jarig. Kom je naar zijn feest?’ vraagt Fleur.
‘Heel graag,’ antwoordt Louis. 
‘Kijk, ik heb al een cadeau voor Berre.’
Hij toont haar een grote plant vol prachtige bloemen.

‘Heel mooi,’ zegt Fleur, ‘maar ik ga er snel weer vandoor.
Ik heb nog heel wat te doen.
Tot op het feest!’

Een cadeau, bedenkt Fleur onderweg. 
Ik moet nog een cadeau voor Berre uitzoeken.
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Fleur haast zich naar de bakker.
Onderweg loopt ze Otto tegen het lijf.
‘Otto, wat een toeval!’ zegt Fleur en ze geeft hem de uitnodiging. 
‘Morgen is Berre jarig! Jij komt toch ook naar het feest?’

‘Natuurlijk,’ antwoordt Otto, ‘ik ben toevallig net op weg naar de winkel.’
‘Ik ga een badeend kopen voor Berre zijn verjaardag.’ 

‘Oh, leuk idee,’ mompelt Fleur. 
Ik hoop dat ik ook gauw een idee voor een cadeau krijg, denkt ze. 
‘Tot op het feest, Otto!’ kwaakt Fleur en ze gaat er snel vandoor.
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Bij de bakker bestelt Fleur een grote taart met fruit en slagroom.
Dat lust Berre graag.
En koekjes.
Die lust Berre ook graag.

Net als ze naar buiten stapt, komt Anna de bakkerij binnenlopen.
‘Ik stak een uitnodiging in jouw brievenbus,’ zegt Fleur, 
‘voor het verjaardagsfeest van Berre.
Jij komt toch ook?’
‘Heel graag,’ antwoordt Anna. ‘Ik heb al een trui voor hem gebreid, 
dat zal hij wel leuk vinden, denk je niet?’

‘Natuurlijk,’ zucht Fleur. Ze moet nu zelf ook snel iets bedenken.
‘Ik moet er snel weer vandoor, want ik heb nog heel wat te doen.
Tot op het feest!’

Fleur holt naar het huis van Mo.Fleur holt naar het huis van Mo.
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