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Voorwoord

De schrijfwedstrijd 2017 heeft 17 boeiende en spannende verhalen
opgeleverd.
Het blijkt weer dat er op de scholen goed talent aanwezig is.

Als bestuur van de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur hebben we deze
wedstrijd in samenwerking met de Bibliotheek Midden Brabant
georganiseerd.
We bedanken Gonneke Zoutendijk en Marja Schaapveld van harte voor
de inspanningen die zij hebben geleverd om deze wedstrijd wederom tot
een groot succes te maken.

Omdat we de pennenvruchten van de kinderen niemand willen onthouden
hebben we de verhalen in dit e-book samengevat.

Het bestuur van
de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur

Kees van Dongen
Carel Brands
Dré van Hal
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01. De gruwelijke verhuizing

Het huis staat vol dozen en koffers, het is zo ver! Jonas gaat verhuizen.
Hij heeft er erg veel zin in. Jonas hoopt dat ze in een kasteel gaan wonen die
bewaakt wordt door draken.
Maar toen ze eenmaal bij de nieuwe woning waren, was het al snel gedaan
met de pret. Het huis is erg oud en het kraakt aan alle kanten. Ze liepen heel
voorzichtig naar binnen en eenmaal binnen klapte de deur met een harde
klap dicht! BAM!
De stad waar het gezin nu woonde was erg eng, de mensen die hier wonen
hebben allemaal lijkbleke gezichten en scherpe hoektanden.

Die nacht droomde Jonas over vampiers die op zijn school waren. Omdat
Jonas had gedroomd over de vampiers besloot hij een paspop mee naar
school te nemen, gewoon voor de zekerheid. Hij liep naar school, toen hij
daar aankwam stond de juf al in de deuropening. ‘’Hallo, welkom! Doe je jas
en je tas maar in die kuil’’. Jonas dacht meteen weer aan zijn droom van
afgelopen nacht en zette de paspop neer. De juffrouw duwde de paspop in
de kuil en begon de kuil dicht te graven. ‘’Ze denkt natuurlijk dat ik die
paspop ben’’ riep Jonas zachtjes. De juf lachte gemeen en riep: ‘’Dat gebeurt
er met stervelingen die hier op onze school komen.’’ Jonas rende zo hard als
hij kon naar huis. Thuis zag hij zijn broer.
‘’Hee Jonas, waar kom jij vandaan? Moet jij niet op school zijn?’’
Jonas vertelde zijn broer dat er een enge juf op school was en dat die…. Zijn
broer onderbrak hem ‘’Oké, ik hoor het straks wel. Nu moet ik ons zusje naar
de crèche brengen. Ik ben over een kwartiertje terug.’’
Maar zijn broer kwam niet terug. Toen de ouders van Jonas thuis kwamen
vertelde Jonas dat zijn broer nog niet terug was gekomen. Jonas en zijn ouders
besloten om naar de crèche te gaan. Ze liepen naar binnen, maar in de hal
werd er een pijl door de lucht geschoten. Jonas bukte nog net op tijd en
doordat Jonas bukte, kwam de pijl tegen een geheime knop aan. Er ging een
luik open. Maar het was precies op de plek waar Jonas stond, hij viel naar
beneden. Toen Jonas opstond zag hij zijn broer en zusje bewusteloos op de
grond liggen. Hij wilde naar ze toe gaan, maar er klonken stemmen door de
verlaten hal. ‘’Ik zal je pakken, ik ga je vermoorden.
Dat is wat ik met stervelingen doe’’ Er klonk een gemene lach door de ruimte.
Toen hoorde Jonas voetstappen, ze kwamen langzaam dichterbij.
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Jonas verstopte zich snel en pakte een stok die op de grond lag. Snel sleep
hij een scherpe punt aan de stok met het zakmes wat hij in zijn zak had
zitten. ‘’Kom maar hier jongetje, ik weet dat je er bent.’’ riep de vrouw.

Toen de vrouw dichterbij kwam zag Jonas dat het zijn nieuwe juf was, die
hem eigenlijk levend wilde begraven. De stappen kwamen steeds dichterbij
en ineens stond de juf voor zijn neus. Van schrik duwde Jonas de scherpe
punt van de stok in het hart van zijn nieuwe juf. Er klonk een harde kreet.
Snel rende Jonas weg. De juf kwam achter Jonas aan, maar ver kwam ze niet.
Ze zakte in elkaar en stierf op de koude vloer. Jonas wilde op zoek gaan naar
zijn broer en zusje.

Hij rende door de gangen en hoorde boven hem ineens een stem. ‘’Jonas
hier, pak dit touw’’ Het waren zijn vader en moeder. Ze hezen Jonas omhoog
en gingen op zoek naar zijn broer en zusje. Toen iedereen weer bij elkaar
was besloten ze om terug te gaan naar het oude huis. De kinderen mochten
weer naar hun oude school en het zusje ging naar haar oude crèche. Zo kwam
alles weer goed!

Schrijver: Nina Lam

EINDE
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02. De levende pop.

Plotseling ging de deurbel. Demi en Kim keken elkaar verbaast aan. Het was
twee uur 's nachts. Wie belde er nou nu aan! Demi, Kim en Stefanie zijn drie
beste vriendinnen. Vannacht zouden ze gaan logeren maar Stefanie kon niet
want haar nichtje zou al komen slapen. Dus nu zijn Demi en Kim met z'n
tweeën. ''Zullen we open doen?'' Vraagt Demi.
''Ben je gek! Straks is het een enge moordenaar of zo!'' Sits Kim.
''In deze nieuwbouw wijk? Ik denk het ook.'' Zegt Demi en ze loopt haar
kamer uit. Voorzichtig loopt Kim haar achterna. De deurbel gaat nog een
keer en nog een keer. ''Doe open dan.'' Fluistert Kim.
''Ja ja.'' Zucht Demi en ze haalt de deurklink naar beneden. Demi kijkt eerst
even door het kiertje maar dan zwaait ze de deur helemaal open. Kim komt
achter Demi staan. ''Stef?'' Vraagt Kim verbaast.
Huilend loopt Stefanie naar binnen. Ze zit onder het modder en haar kleren
zijn doorweekt. Het regent ook erg hard buiten. ''Wil je een pyjama van mij
aan?'' Vraagt Demi. Stefanie knikt en met z'n drieën lopen ze weer naar
boven.
Als Stefanie zich heeft omgekleed gaan ze met z'n drieën op een matras
zitten. ''Vertel eens wat er gebeurt is.'' Zegt Kim.
''Die vreselijke pop van mijn nichtje.'' Snikt Stefanie.
''Wat is er mee?'' Vraagt Demi.
''Ik werd wakker van een raar geluid. Mijn nichtje sliep ook op mijn kamer op
een matras. Haar pop had ze op een stoel gezet en keek mij de hele tijd aan.
En plotseling begon hij te praten.'' Zegt Stefanie.
''Te praten?'' Vragen Demi en Kim tegelijk. Stefanie knikt.
''Hij zei, Hallo Steffie, wat staar je nou naar mij. Zullen we verstoppertje
spelen? Ik ben hem. 1, 2, 3, 4... Verstop je dan. 5, 6, 7, 8.'' Zegt Stefanie.
''En toen?'' Vraagt Kim.
''Toen rende ik als een speer hier naar toe.
Helaas viel ik nog even in een vieze waterplas.'' Zucht Stefanie.
''Heb je het niet gedroomd?'' Vraagt Demi.
''Natuurlijk niet. Ik weet...'' Stefanie word verstoord door een hels gelach.
''Steffie! Ik weet wel dat je daar zit. Kom maar naar buiten toe.'' Roept de
stem. ''Dat is hem!'' Fluistert Stefanie paniekerig.
''Kom! Snel naar mijn ouders!'' Fluistert Demi.
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Met z'n drieën rennen ze naar de slaapkamer van de ouders van Demi. Die
liggen in een diepe slaap. ''Maak ze wakker!'' Fluistert Demi. De meiden
proberen van alles maar het lukt niet.
''Steeeeeeeeffieeeee!'' Horen ze een stem in de hal zeggen.
''En nu?'' Vraagt Kim. ''Kom! In de kast!'' Zegt Demi. Ze schuiven de grote
deuren open en springen in de kast. Net als ze de deur dicht hebben gedaan
zien ze de pop binnen komen.
De pop kijkt onder het bed.
''Nu!'' Fluistert Demi en ze rennen de kast uit. Naar beneden en naar buiten.
Daar happen ze naar adem.
''Waar is Kim?'' Vraagt Demi geschrokken als ze ziet dat alleen Stefanie mee
is gekomen. Dan horen ze Kim boven hard gillen.
''Weg hier!'' Roept Stefanie. Met z'n tweeën rennen ze de straten door en
bellen bij verschillende huizen aan om hulp te zoeken.
''Steeeeeffieeee!'' Horen ze weer.
Stefanie trekt Demi mee de berm in. Dan zien ze de pop de hoek om komen.
Hij loopt verder en verdwijnt dan weer.

''Hij is weg.'' Fluistert Demi.
Stefanie en Demi lopen de straat weer op. Dan valt Stefanie ineens. Haar
been zit vast aan een touw. Dan word ze meegesleurd naar de bosjes.
''Demi!'' Schreeuwt ze hard met de tranen in haar ogen. Demi wil haar hel-
pen maar ziet dan de pop grijnzend naar haar kijken in de bosjes waar Stefanie
naar toe getrokken is. Demi draait zich om en rent weg. Ze kijkt nog even
achter om en ziet dat de pop achter haar aan zit. Als Demi weer voor haar
kijkt knalt ze tegen een lantaarnpaal aan. Alles word zwart voor haar ogen.

Demi word wakker en ligt in haar bed. Op het matras naast haar ligt Kim
onder de dekens te slapen. Demi kijkt haar kamer rond. Wat een vreselijke
nachtmerrie was dat. Haar blik glijd ineens naar een pop die op haar bureau
zit. Hij heeft zijn armen achter zijn rug en een briefje op zijn schoot. Voor-
zichtig loopt Demi er naartoe. Het is dezelfde pop als in haar nachtmerrie!
Demi pakt het briefje van zijn schoot en leest het. –Zullen we verstoppertje
spelen? Ik ben hem- Staat er op.
''Gevonden!'' Krijst de pop ineens en hij haalt achter zijn rug een mes tevoor-
schijn en steekt hem in Demi haar buik.
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03. De man in de zwarte kleren
Er was eens een mooi koninkrijk. Waar iedereen gelukkig was.
 Het belangrijkste meisje was Sarah. Ze had ook een hondje, het hondje
heette Munstertje.
 Munstertje hield super veel van griezelen en van parfum.
 Op een nacht ging Sarah naar het bos. Niet alleen maar met Munstertje.
Sarah ging bramen plukken. Ze liepen over het smalle bospaadje, toen ze
iets hoorde.
 *Krak* “AHHHHH!” riep Sarah. Munstertje blafte, “pfff jij was het maar
Munstertje.”
 Toen ze verder liepen, kwamen ze een boshuisje tegen.

 Ze liepen naar binnen. Er was niemand te bekennen. Er hingen wel
messen aan de muur, en er lag een skelet op de eettafel.
 Tot ze een man in zwarte kleren zagen. Sarah zei: “hallo
 Is dit uw huis?” De man zei: “Hallo Smikkelkaasje”.
 “Wie ben jij en wat doe je hier?” Sarah zei: “ik zag uw huisje staan en
ik ging even binnen kijken.” Bibberde Sarah
 De man zei: “nu je binnen bent, kan ik je niet laten gaan.”
 “Waarom?”, zei Sarah met een bevende stem.
“Ik ben de man in zwarte kleren.”
“En ik word al jaren gezocht!”
“Omdat ik kinderen dood maak!”
“OOOH nee!” zei Sarah, “dadelijk word ik vermoord!”
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De man zei: “nu ben jij aan de beurt smikkelkaasje!”
Sarah rende weg.
Maar de man was veel sneller en pakte haar bij haar arm.
“LAAT ME LOS!!!”
Schreeuwde Sarah.
“Kom mee” zei de man.
“Ik heb mijn dessert nog niet op”, zei de man
“IK HEB HONGER!!!” Zei de man.
“Kom mee naar het slachthuis,” “dan ga ik je slachten!”
“NEEEEEE!!” SCHREEWDE Sarah.

“Jawel smikkelkaasje” zei de man.
De man trok Sarah mee maar, Sarah schopte de man en beet in zijn hand.
AAUUWW
De man liet los en Sarah kon wegrennen.
Ze rende naar huis, en ging in haar bed liggen. Ze zag de man in de
verte. De volgende ochtend vertelde ze alles aan haar ouders. “Maar je
mag niet alleen naar het bos!” zei haar vader. Maar Munstertje had
honger, dus ik ging bramen plukken. Maar het gedoe met eh dat slachten,
moet je snel weer vergeten.
 “ En ga niet meer alleen naar het bos,”
 “want wie weet zijn er nog meer van die griezels.”

       EINDE
Schrijvers: Finn Kepers en Fleur Copal
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04. HET GRIEZELKAMP

HOI, ik ben Renske en ik heb niet echt een rol of ja ik ben de verteller, als je
ik hoort  of gewoon lekker luistert naar het verhaal dan weet je dat ik/Renske
het ben.
 En nu gaan we beginnen
In de klas is het een chaos want, we gaan morgen op kamp!
Nienke kon vannacht niet slapen want, ze is zo benieuwd waar we met kamp
naar toegaan.
Maar dat is nog een verrassing.
 2 uur later
Trrriinnnggggggg de schoolbel gaat. Iedereen rent als een gek  de school uit
. Yeeh morgen kamp! Riep Jesse.

Waar denk je dat we naar toegaan? Vroeg Marieke.
En toen kwamen juf Charlotte en Sandra . De school is uit jullie mogen naar
huis hoor!
Maar wij willen weten waar we naar toe gaan! Riepen Thomas, Frederique
en Linde in koor!
De juf zei: Dat mogen jullie morgen pas weten, ga nu maar snel naar huis.
Oké, tot morgen! zei Fem.
  In Renske’s droom!
De volgende ochtend!
Heeey! Riep Jasper. En daar kwam Kymo hoor (de vlogger)
Joo mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Kym Biem!
Vandaag gaan we op kamp!
Wow Kymo is er weer! zei Senna.
De juf probeerde het stil te maken, maar dat lukte niet echt goed. Iedereen
gilde en riepen maar door.
En toen riep de juf stilte! Willen jullie niet weten waar we naar toe gaan? Ja
ja ja natuurlijk willen we dat weten. Oké allemaal even stil, en de juf begon.
 Waar gaan we naartoe?
Het is doodstil in  de klas.
En de juf riep: We gaan naar...  Slot Loevestein!
De  klas begon te gillen en riepen: Yeey of juist nee, dat is gruwelijk eng!
O nee we gaan naar het griezelkasteel! Riepen: Nienke, Lotte en Iris.
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 Jaaa! riepen: Wynn en Tycho.
 Op avontuur zei zachtjes Lotje. En op dat moment kwam de  bus aangereden
om de kinderen op te halen. Instappen! riep Henk de buschauffeur! Ieder-
een rende als een speer de school uit en stapte in de bus.

 Ondertussen zijn ze aangekomen bij slot Loevestein.

Iedereen rende meteen naar de poort van slot Loevestein.
WOW wat mooi! Riepen alle kinderen van de klas.
Dit is mooi zeiden zelfs Charlotte en Sandra. Toen kwam er een stevige man
hij zei: ‘Hallo ik ben meneer Harrie en ik ben jullie gids. Charlotte, Sandra en
de kinderen stelden zich voor.
Van buiten is het kasteel al mooi, maar van binnen is het nog mooier! riep de
gids. Wanneer gaan we naar binnen? vroegen Floor en Mirthe. Zo meteen,
maar eerst gaan we de groepjes maken...
Een paar  minuten later... waren de groepjes gemaakt.

Oké, ga allemaal maar in de groepjes staan die net zijn gemaakt zei juffrouw
Charlotte, dan kunnen we het kasteel in!
Oké, zeiden de kinderen. En in een mum van tijd stonden alle de kinderen
netjes in de groepjes.  Oké, nu kunnen we het kasteel in! zei de gids. Joe-
hoe! riepen alle kinderen in koor.
 Rond de avond!
We gaan niet de hele dag bespreken want, de avond en de nacht is het engst.
We zaten bij het kampvuur. Het vuur was in een flits uit, toen zei juf Sandra:
Gaan jullie maar naar de slaapkamer en neem jullie zaklampen maar mee
dan heb je licht. De meidengroep dacht  denk jij echt dat wij gaan slapen
Sandra. Iedereen rende naar boven de meiden sliepen aan de ene kant en
de jongens aan de andere, en in de kamer daartussen lagen de leraren. Om
2:30  s’nachts wilden de jongens bij de meiden een grap uit halen met robot
spinnen.
De jongens moesten eerst langs de leraren. Dat was wel gelukt maar , Sandra
werd wakker. Maar dat liet ze niet merken. De jongens waren bijna bij de
kamer van de meiden en op dat moment stond Sandra achter hun ze zei: Wat
doen jullie hier jongens? Eeeuh, niks hoor! riep Rayn-luca  en alle jongens
renden zo snel mogelijk naar de kamer. Toen werd ik [Renske] en Lotte wak-
ker. Lotte moest naar de wc en ik moest mee.
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De wc was helemaal naar beneden op de enge binnenplaats.
 Ondertussen beneden.
BONK! Wat was dat? riep ik. Lotte was nieuwsgierig en liep op het geluid af.
FLITS! Ik zag iemand, wie was dat? Nee, dat is vast wel een droom. En PANG!
Het griezelige mens stond achter ons. Heh, wie is dat? SANDRA! Wat doe jij?
vroegen wij. Maar Sandra is een beetje raar dus ze reageerde niet. Wij vroe-
gen ons af waardoor ze zo eng en raar geworden was? En toen liep Sandra
liep opeens weg. Wij volgden haar en kwamen uit bij een enge kamer met
een griezelige spiegel. Ieuww!
 De volgende dag rond  de zelfde tijd.
Deze keer zijn we niet allen, we zijn met Nienke, Iris, Marieke en Floor.

We zagen Sandra weer, iedereen was een beetje bang. Maar wij stellen hun
gerust.
We hebben een plan: als iemand die veel durft {Lotte en ik niet hoor!} een
camera heeft en Sandra voor de enge spiegel zet. Die filmt alles dat we het
terug kunnen kijken voor het bewijs. Oké, wie durft. Nienke, Iris, Marieke
en Floor.

Floor zei: ik offer mij wel op. Floor deed het vliegens vlug. Ze pakte Sandra
beet. En zette haar voor de gruwelijke enge spiegel en...PANG!!! en toen
schrok ze wakker. Vandaag is het kamp!
Wat zal mij overkomen?????????

MADE DOOR: Linde Spaninks en Wynn de bruijn !
Groep 7/8 A van basisschool De Molenhoek
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05. De uitvinding
Boem-boem-boem-er-de-boem het was aan het onweren buiten, dadelijk
moest ik naar opa Flits. Hij heette natuurlijk niet echt zo maar zo noemde ik
hem wel. Ik moet er naar toe fietsen helemaal alleen in het donker terwijl
het onweerde en regende, nou eigenlijk stormde. Vandaag gingen opa Flits
en ik iets heel bijzonders doen namelijk een tijdmachine uitproberen. Ik zie
je al denken, huhh…….  Een tijdmachine maar hoe dan? Nou mijn opa is dus
uitvinder. Bovendien hij heeft dus een tijdmachine uitgevonden als aller-
eerste ooit. Je snapt dus wel dat ik heel trots ben. Oké, genoeg opgeschept,
nou nog één ding. Omdat ik dus zijn enigste kleinkind ben, mag ik hem als
allereerste uitproberen. Hoe cool! Maar ik moet nu echt gaan. Ik trok mijn jas
aan en deed mijn schoenen aan. Toen ik even stil was hoorde ik pas hoe stil
het was in huis. Maar ik moest nu echt gaan anders kwam ik nog te laat. Mijn
fiets stond al buiten. Net toen ik mijn hand op de deurklink wilde leggen,
hoorde ik een geluid. Het kwam van buiten en leek op een soort geroep.
Best eng. Oké niks van aantrekken en ik deed de deur open. Ik stapte naar
buiten en deed de deur achter me dicht, stopte de sleutel in het sleutelgat
en draaide de sleutel om. Ik liep naar mijn fiets toe. Toen ik net wilde op-
stappen hoorde ik het weer, nu harder en duidelijker. Ik schrok zo erg dat het
me niet zou verbazen als ik nu op dit moment zou neervallen van de schrik.
Daarna hoorde ik het nog een keer. Deze keer hoorde ik wat diegene riep.
Mijn naam!!! Ik had twee keuzes of ik fiets nu gewoon heel snel weg of ik ga
nu weer heel snel naar binnen. Ik denk dat ik voor het eerste kies. Anders
kom ik sowieso te laat, dus racete ik weg. Toen ik halverwege de straat was,
keek ik achterom. Er reed iemand achter me op een brommer. Wie zou dat
zijn? Diegene achter me kwam steeds dichterbij. Het leek wel alsof diegene
naar mij zwaaide maar dat was natuurlijk een verbeelding. Ik begon harder
te fietsen. Maar de brommer bleef even ver van me vandaan. Dat betekende
dat wanneer ik harder ging fietsen, mijn achtervolger ook harder ging rijden.

Gelukkig was ik bijna bij opa. Ondertussen raakte ik een beetje uitgeput
maar ik moest door. Ohnee het stoplicht staat op rood en ik moet wachten. Ik
drukte zo snel als ik kon op het stoplichtknopje, maar dat werkte niet. De
brommer was er bijna. Ik moest na dit stoplicht nog maar een hoek om en
dan was ik er. Ik had nu weer twee opties: of ik blijf wachten tot het stoplicht
groen is of ik rij door rood. Ik denk dat ik maar door rood rij.
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Er kwam gelukkig geen auto aan. Toen ik net de hoek om was hoorde ik
diegene weer roepen: STOP!!!!! Maar dat deed ik natuurlijk niet. Daar was
het huis van mijn opa al. Ik gooide mijn fiets neer en rende naar binnen. Pffff
net toen ik dacht dat ik veilig was, klopte er iemand op de deur. Ik slaakte
een kreet en rende naar de woonkamer. Waar mijn opa niet was, wat me
eerlijk gezegd niet verbaasde want de meeste tijd van zijn leven bracht hij
door in zijn lab. Maar in zijn lab was hij ook niet. Waar was hij dan? Bonk-
bonk-bonk…… Er klopte weer iemand. Deze keer had ik drie opties: of ik
deed de deur niet open of ik deed de deur wel open of ik deed de deur open
met een honkbalknuppel in mijn hand. Ik kies voor de derde. Zo gezegd, zo
gedaan. Dus liep ik met de honkbalknuppel naar de deur. Ik legde mijn hand
op de deurklink en met een ruk trok ik de deur open. Ik wilde net toeslaan
toen ik zag dat mijn bloedeigen opa op de deurmat stond. Opa, sorry ik dacht
dat jij mijn achtervolger was.

Opa zei: achtervolger????? Ik was de vuilnis aan het legen! Nou….. onder-
weg werd ik door iemand op een brommer achtervolgd, maar dat maakt nu
even niet uit. Waar is de uitvinding? Kom maar mee. WOW!! Wat is hij mooi!!
Laten we meteen beginnen. Waar wil je naar toe: Middeleeuwen, Gouden-
eeuw, of de Oertijd, ijstijd kan ook. De middeleeuwen lijkt me wel leuk.
Oké, ga hier maar staan. 3,2,1, daar gaat-ie!!!

Waar ben ik? Oja, de middeleeuwen, maar dit ziet er helemaal niet uit als de
middeleeuwen. Meer als een spookstad of zo…… Op dat moment hoorde ik
een brul, een super harde brul! Er kwam een soort reuze zombie op me af.
Nu wist ik het zeker, dit is de middeleeuwen niet. Weer had ik drie keuzes:
of ik ging vechten of verstopte me of ik rende weg. Ik denk dat ik voor het
tweede ga en verstopte me in een huis. Van de zombie was ik af! Net toen ik
dacht ik ben veilig, kwam er een klein harig monster op me af. Dus rende ik
het huis weer uit. Daar was de tijdmachine. Ik stapte in, maar wist eigenlijk
helemaal niet hoe ik terug moest en drukte op alle knopjes.

Er werd op de deur gebonkt. Snel drukte ik op een rood knopje, het gebonk
hield op en de deur werd open gedaan door opa.
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06. De Vloek van de Vleermuis

Hoi, mijn naam is Juul.

Ik ben 10 jaar en heb een vader die Floris heet, en een moeder die Florentien
heet. Hoewel ik geen reden tot klagen heb, is mijn leven wel heel erg voor-
spelbaar. School, huiswerk, aardappelen, groente en vlees en ‘s avonds kopje
thee en het journaal kijken.
En het ergste vind ik die krant…! Altijd de krant lezen! Omdat ik moet weten
wat er in de wereld gebeurt.. alsof ik dat niet weet!

’s Avonds kon ik maar moeilijk in slaap komen. Ik dacht aan Sophie’s verjaar-
dag  en hoe ik haar morgen zou verrassen met mijn zelfgemaakte cadeau.
Mijn moeder ziet mij gapen tijdens het ontbijt. ‘Lieverd is er iets want je ziet
zo wit’? vraagt ze bezorgd. ‘Gewoon een beetje moe’ zucht ik. Mama maakt
altijd een heerlijk lunch voor me. Ik loop naar school en ben altijd de eerste,
dat is nou eenmaal altijd zo. Ik tel de stoeptegels onderweg.
Dit is gek!!!! Mijn beste vriendin Sophie is vandaag ziek en het is nog wel
haar verjaardag. In 5 jaar nog nooit een dag ziek geweest en nu uitgerekend
op haar verjaardag! Als de school uit is ren ik snel naar mijn buurmeisje
Sophie en pluk een bloemetje onderweg. Dat doen beste vrienden nou een-
maal. Ik klop en haar moeder doet open. ‘Hallo Juul, je kwam zeker voor
onze zieke Soof’.? ‘Ja’ zeg ik. En ze laat me verder binnen. In de kamer ligt
Sophie met een deken op de bank. ‘Hoi Juul, hoe was school’? vraagt ze.
‘Goed maar balen zeg op je verjaardag’! antwoord ik.

‘Mam ik en Juul gaan buiten even een frisse neus halen oké’? vraagt ze. Haar
moeder knikt en we lopen naar buiten. ‘Zullen we in die boom?’  vraagt ze,
en ze wijst naar de boom waar we meestal in zitten. We klimmen gemakke-
lijk in de boom en als we op een tak zitten verteld ze me iets erg geks: ‘Kan
jij een geheim bewaren’?  ‘Een super super geheim’? vraagt ze. ‘Uuh ja’ zeg
ik en kijk haar nieuwsgierig aan. ‘Vannacht ben ik vervloekt, door wie weet
ik niet maar ik ben sinds vannacht half vleermuis’! Ik schrik zo dat ik bijna van
de boom val! ‘Pas op’ gilt ze en pakt mijn arm en trekt me weer recht. ‘Je je
bent een v.. v vleermuis’! gil ik. ‘SSHH.. ja dat zei ik toch net tegen je’! Ik hoor
iets van een fladder onder haar trui.



16

Er loopt een rilling over mijn rug en snel klimmen we
uit de boom en lopen naar binnen. ‘Mam mogen we logeren’? vraagt Sophie.
‘Ja hoor ik bel je moeder wel even Juul’ zegt ze.
‘Zullen we anders opzoeken wat vleermuizen doen enz.’? stel ik voor.
‘Waarom’? vraagt Sophie. ‘Nou kijk je bent jarig en stel dat er iets gebeurd
waar een vleermuis niet tegen kan! ‘We moeten meer weten’!
‘Je hebt gelijk’! zegt ze en pakt haar vaders laptop.

‘Oké… Ja, hier staat het.. Vleermuizen gaan dood van chocolade..’ lees Soof
traag.
Even later veegt ze een traan weg en ik sla mijn arm om haar heen. ‘We
kunnen dit, jij geen chocolade ik geen chocolade’! zeg ik, en ze geeft me een
glimlach. We googelen verder tot we alles weten wat we moeten weten.
‘Wie heeft die vloek gedaan?’ denk ik hardop. We moeten weten wie dit op
zijn geweten heeft.
We rennen naar buiten en ik merk dat ik toch een beetje afstand hou van
Soof. Ze heeft iets onder haar trui wat fladder geluiden maakt.
Ik ben bang maar kan haar nu niet in de steek laten.
We gaan achter een struik staan en ik kijk met open mond hoe mijn beste
vriendin in een griezelige vleermuis veranderd als ze haar trui uittrekt. Ik
kruip in elkaar en durf nauwelijks te kijken.

Ze maakt een raar geluid, een soort vogel achtig: ‘KAKA’ en ik kan mijn ogen
niet geloven: een vleermuis staat voor mijn neus!
Ik probeer te focussen en dan krijg ik een idee en begin te rennen.
Sophie vliegt achter me aan richting een oud verlaten huis waar we normaal
met een grote boog omheen fietsen.
Met trillende knieën lopen we het huis binnen. De vloer kraakt onder onze
voeten en ik voel de spinnenwebben over mijn haar kruipen.
Ik veeg het zweet van mijn voorhoofd en ren zo snel mogelijk! Tot we plotse-
ling stoppen en Sophie kijkt mij aan. ‘Juul kan je de deur open doen’ vraagt
ze. Ik knik en slik.. En doe de deur open. Er zit een lief omaatje op een krukje
naar buiten te kijken. Ik draai om en zeg dat ze niet naar binnen moet komen
tot ik terug kom! En ik loop naar binnen. ‘Hallo mevrouw mij naam is Juul’ zeg
ik aarzelend. ‘Hallo kind u bent mijn eerste visite in jaren’ zegt ze met een
oude maar vriendelijke stem. We zitten gezellig te kletsen en ze is helemaal
niet eng!
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‘Mevrouw, een beetje een domme vraag misschien maar heeft u iets te
maken met een klein meisje vervloeken’? vraag ik voorzichtig. Ze zucht: ‘
Ja… Het zit zo: ‘ik ben oud en zit altijd hier iedereen noemt me heks en ja wat
kan ik anders.. niks’ zegt ze sneu.

‘Mevrouw u bent de aardigste vrouw die ik in een lange tijd heb gesproken’!
zeg ik. ‘ Dank u jonge man’ zegt ze en ze bloost. ‘Ik weet iets: ‘waarom komt
u niet even bij ons eten’! ‘Geweldig kind’ zegt ze. We lopen naar de deur, en
ik doe de deur open en alleen vleermuis Sophie zat er. De oude mevrouw
doet har ogen dicht en zegt: ‘Laat dit lief meisje zijn wie ze is en geeft haar
haar lichaam die heeft ze gemist’! POWWW! Mijn beste vriendin in weer
normaal! ‘HOERA HOERA’! gil ik en we lopen naar huis. De moeder van Sophie
vond het maar vaag maar kon niet die oude mevrouw zo weer laten gaan’! ‘U
bent van harte welkom’! zegt ze. We hadden een gezellige avond en kletsen
veel. ‘Wat een dag zeg ik als we in bed liggen’! ‘Ja maar ik heb in elk geval een
super avontuurlijke verjaardag gehad’ En in..? Mijn hoor je voorlopig niet
klagen, over mijn saaie leven!

einde
Schrijver: Nadine
Nieuwe Hobby: Schrijven



18

07. De ring Die je onzichtbaar maakt

De ring
Op een dag liepen Robin en Tessa langs de antiek winkel. Het was aange-
brand. Robin wilde gaan kijken. Hij liep naar de deur maar Tessa hielt hem
tegen. “Ga daar niet in want er kunnen losse stroomdraden hangen”. Maar
Robin stribbelde tegen. Hij liep naar binnen en zag halfafgrande maskers
liggen. Hij zag ook een ring liggen. Hij pakte hem en liep naar Tessa.
“Kijk eens wat een mooie ring. Ik neem hem mee”. Maar Tessa zei “dat mag
niet, dan ben je een dief”. “Nee hoor, het is toch afgebrand”. “Ja maar je
noemt het nog steeds een dief”. Öké”zei Tessa “neem hem maar mee”. “Yes”
zei Robin. Ze liepen naar huis. Toen hij thuis was, ging hij naar zijn kamer en
ging slapen.

De volgende dag deed Robin zijn schoenen aan, liep naar school en deed zijn
ring om. Hij kreeg buikpijn en dacht “het zal wel die boterham met pinda-
kaas zijn”.  En hij liep verder. Hij kwam Tessa tegen en ze liepen het school-
plein op. Toen de les begon, dacht hij “Het is de ring” en hij voeg”mag ik naar
de wc”? Daar probeerde hij de ring van zijn vinger te halen. Het lukte niet
maar er gebeurde iets anders….

Onzichtbaar

…. Hij werd onzichtbaar. “w-wat is er gebeurt” De juf kwam kijken en riep
“Robin waar ben je”. Robin liep naar de klas. Voor de deur drukte hij op de
knop die op de ring zat. Hij deed de deur open en ging zitten. De juf kwam
binnen en zag hem. “hahahaha”lachte ze. “Zat je hier zei de juf en ging ge-
woon verder met de les.

Na school kwam Tessa naar hem toe. Robin zei “kom eens mee”.
In de steeg drukte Robin op de knop. Tessa schrok. “Waar ben je”. “Hier” en
Robin drukte op de knop. “Snap je het niet” zei Robin
“Deze ring maakt je onzichtbaar”. “W-wat”? “Ja, dat dacht ik ook”. “Wat ga je
er mee doen”? “Houden natuurlijk”. “Maar wat ga je er mee doen”? vroeg
Tessa.
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Superheld
“Uuuuuuuuuuhm een superheld worden”. “Wat een superheld? Hoe dan?”
“Dieven bestrijden”. “Ja vet! Kom mee dan gaan we naar huis”. En ze liepen
naar huis. Toen ze binnen waren, vertelden ze het tegen Robin’s moeder.
“Tegen niemand zeggen”.
Robin vroeg aan zijn moeder “Kun je een superheldenpak maken”?. “Ja hoor”.
Ze liepen naar buiten. Ze gingen naar het park. Maarr ze wisten niet dat er
beesten woonden die de ring zochten.

De trollen aanval

Opeens was Robin verdwenen. Maar Tessa zag nog net een boom dichtgaan.
Ze rukte de deur open, ze liep naar binnen en zag de trollen. De trollen
renden achter Tessa aan.
Robin liep naar buiten en belde de politie. “Hallo politie, er lopen hier trollen.
Kom snel, het is geen grap”! Ze waren er snel. “Maak ze dood” zei Robin. De
agenten liepen naar binnen en schoten ze allemaal dood. Tessa kwam moei-
zaam overeind. Ze moest naar het ziekenhuis. Ze raakte in coma. Het was
erg. Op school moesten ze huilen en ook thuis. Na 4 maanden werd ze wak-
ker en wist niets meer….

4 maanden later
Die dag werd ze wakker. Ze wist niets meer: Niet haar naam, niet haar ouders
en niet Robin. Zelf niet de ring. Robin zag het niet meer zitten en gooide
hem in een rioolput. Misschien vindt jij hem….

einDe
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08. Het Kasteel der Verdoemenis
‘Snel, snel, de verhuiswagen is er bijna en we moeten de vazen nog inpak-
ken, het servies uitzoeken en lunchen’, zei Mama opgehitst. ‘Doe nou eens
niet zo gestrest’, snauwde Papa tegen Mama. ‘Stop nou eens met dat geru-
zie’, zeurde Rick en Aukje tegelijk ‘we worden er helemaal gestoord van.
Mama keek door het raam, ‘o jee, daar is de verhuiswagen al!!’. ‘Kijk nou’,
tiert Papa, ‘we hebben teveel tijd verloren met dat geruzie’.

Een dag later is de familie Van den Meezehuis toch verhuist het nieuwe huis
is ingericht. En Rick en Aukje  hadden op de heenweg een groot bos gezien
en ze waren op het idee gekomen om daar te gaan spelen.
‘Kom’, riep Rick,’ we gaan naar het bos, Aukje’.

‘Jaaaaa, kom op’, het was duidelijk dat Aukje er zin in had.
‘Wel je jas aan, het is geen zomer meer’, riep Mama hun na. ‘Ja-haa’, zeiden
Aukje en Rick tegelijk.

Even later liepen Rick en Aukje door het dorp. Er sprak iemand hen aan,’
jullie zijn nieuw hier, he?’, Rick en Aukje knikte verlegen, ‘en waar gaan
jullie heen als ik vragen mag?’, vroeg de man. ‘Naar het bo…’, verder kwam
Aukje niet, want de man fluisterde ,’niet zo hard praten, daar moet je echt
niet heen gaan, dat bos is,’ de man ging nog zachter praten,’ vervloekt’. Aukje
zei even later tegen Rick ,‘die man is niet wijs, joh’. Dus gingen ze door naar
het bos, onderweg kwamen ze nog meer mensen die ze vertelde dat ze niet
naar het bos moeten gaan, toch trokken ze zich er niks van aan. Ze kwamen
een paar minuten later bij het bos aan. Het was herfst en het begon al een
beetje te schemeren. ‘Zullen we het wel doen’, zei Aukje aarzelend, ’het
word al donker dus..’.
‘Nee joh, we gaan gewoon’ zei Rick. Toen zag Rick een klein huisje of ja een
hut eigenlijk. Hij wees en fluisterde ‘kijk daar’. ‘Wat?’ vroeg Aukje, toen zag
ze het. Plotseling kwam er een oude man het een uit de kluiten gewassen en
smoezelige houthakkersblouse en een kapotte spijkerbroek, toen hij Rick
en Aukje zag schreeuwde hij, ‘wie zijn jullie en wat doen jullie hier?’.
‘Eehhhhm, wij, eh gaan s-spelen in het, ehhm eh, bos’, stamelde Rick.
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‘Wat, eh, ik bedoel, welkom in het Bos der Verdoe… eh, Vreugde!’, riep de
man verast, ‘ik ben Harold de Houthakker en mij kun je roepen en ik kom en
verdwijn’, ging Harold verder. ‘Oké’, antwoorde Aukje.
‘Treed binnen’, riep Harold de Houthakker. Aukje en Rick liepen het bos in en
Aukje zei tegen Rick,‘ nou, daar gaan we dan’.

Even later leek het al donker maar op een of andere manier scheen er toch
nog licht van kleine, miezerige lantaarns. ‘W-wat een v-vreugde, ik v-vind
het m-maar e-eng’, bibberde Aukje, Rick knikte alleen maar.
Toen zag Rick iets, het leek een beetje op een torentje van een kasteel.
‘Wow, kijk daar, dat lijkt net een kasteeltoren’, fluisterde Rick. ‘Nu je het
zegt’, Aukje zag het ook. ‘Daar gaan we heen’, opperde Aukje.

Eenmaal bij het kasteel aangekomen bleek de deur op slot, dus riepen Rick
en Aukje Harold. Hij kwam meteen en deed de deur, die reusachtig was, van
het slot.

Harold verwelkomde de kinderen in het “Kasteel van de Vreugde”, maar niet
heus begrepen Rick en Aukje wel. Toch gingen ze wel naar binnen uit nieuws-
gierigheid.
De hal van het kasteel was lang en groot, er lag een bordeauxrode loper met
goud fluweel aan de zijkanten langs de loper stonden elke 2 meter oude
harnassen met lange fakkels in hun handen en tussen de ridderharnassen
hingen schilderijen van (waarschijnlijk) graven en gravinnen van het kas-
teel. Onder de schilderijen hingen gouden plaatjes met lange, moeilijke
namen en bijna allemaal met de zelfde achternaam:  von Koninkenschot. Ze
liepen de hal door en kwamen in een grote ruimte met een lange tafel. De
vergaderruimte stond er op een houten bordje met gouden randen. ‘Wow,
cool!’, zei Rick geïnteresseerd.
‘Fantastisch’, mompelde Aukje met sarcasme. Ineens klonk er een stem ‘Ge-
groet, vreemdelingen, ik ben uw gastvrouw’. Het leek of er plotseling alle-
maal geesten uit de hal kwamen, de kinderen werden begroet en de gees-
ten stelde zich voor als de familie von Konikenschot. Wat een vreugd, dacht
Rick en Aukje tegelijk. Ze begonnen te rennen. ‘Snel, daar heen’, fluisterde
Aukje en ze rende een deur door. Rick en Aukje kwamen in een andere zaal
die leek op een balzaal. Daar was niemand, dachten ze. Maar er waren alle-
maal honden, niet zomaar honden. Het waren onzichtbare rottweilers.
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Aukje en Rick hoorde geschreeuw en grommend geblaf.
Ze moesten daar weg, maar hoe. Er was een groot raam, een paar seconden
later een groot kapot raam.
Aukje en Rick rende door de tuin naar de achterpoort, maar hoorden nog
steeds geblaf en gegrom. Het leek alsof er geen einde aan de tuin kwam,
toch kwamen ze bij de poort. Waarschijnlijk kwamen ze daar nooit weg. Toen
voelde Rick zijn arm tintelen, hij keek en, o nee, hij werd een soort geest.
Rick keek naar zijn zus, zij ook!
Het leek ook of dat ze steeds weer teruggetrokken werden en er een ge-
spierde weerwolf bij de poort. Om de tuin stond een grote muur met klimop
daar klommen ze overheen. Eindelijk uit dat vervloekte kasteel.
Even later waren Aukje en Rick weer thuis en keken een horrorfilm.
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09. Het kerkhof
Het was midden in de nacht. De ouders met een jongetje van 7 waren niet thuis.
Hij had geen oppas, omdat zijn ouders pas weg gingen, nadat het jongetje sliep. Wanneer de ouders weg gingen,
kwam het jongentje naar beneden. Hij kon niet slapen.
Hij ging tv kijken. Ineens hoorde hij een hard gebonk op de ruit
Hij ging kijken en zag niemand staan.
Hij liep terug naar de bank en keek verder naar de tv.

Even later werd er op de voordeur geklopt.
Het jongetje deed de voordeur open en zag niemand staan.
Dan hoorde hij zijn ouders thuis komen en zette de tv uit en vlucht
vlug naar boven.
Hij kon echt niet slapen.
Voordat hij het wist is het al ochtend.
Hij was heel moe.
En ging naar het kerkhof om

zijn opa te bezoeken.
Hij zag in een keer de deur van een schuurtje opengaan, maar hij zag
niemand lopen.
Hij schrok zich kapot van het enge geluid: “ieeeeeeeeeee”.
Hij voelde twee handen op zijn schouders,
Hij draaide zich om en zag helemaal niemand.
Hij rende heel hard weg, maar voor zijn neus werd de poort dicht gegooid.
Hij probeerde de poort open te doen, maar hij zat op slot.
De sleutel lag in het schuurtje, maar daar was de geest.
In een keer ging de deur open en zag hij alleen maar witte rook.

Hij ging kijken, maar toen hij dichter bij kwam, hoorde hij
hard gegil.
Hij schrok zich kapot, maar ging toch  kijken wat er aan de
hand was.

In een keer ging de rook weg en zag hij Witte Wieven.
Maar hij zag ook de sleutel liggen, hij dacht yes, maar hij
moest eerst de Witte Wieven voorbij.
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Maar achter hem zag hij een graf opengaan
waar een skelet uit kwam.
Dat skelet had scherpe nagels en rode ogen.
Hij kwam zo uit de grond lopen.
Alsof hij een trap heeft gemaakt.
Ik probeerde er omheen te lopen maar daar
stond het skelet voor me.
ik liep terug naar het schuurtje waar de geest
was,
Ik probeerde de sleutel te pakken, maar het
lukte niet.

Ik werd naar buiten geduwd zonder dat ik iemand zag.
Dan begon ik te denken: ‘ ik kan het ik kan het.’
In een keer rende ik super hard in dat schuurtje. Ik pakte de sleutel en rende kei hard naar de poort, draaide hem
open en rende naar huis.
Toen ik thuis kwam was het al bijna bedtijd.
Toen ik ging slapen hoorde ik allemaal geklop op het raam.
Het is de geest, ik zie de schaduw ervan.
Ik roep ga weg, maar hij blijft.
Ik ging mijn moeder halen.
Toen ik terug kwam was hij weg.
Dus mijn moeder geloofden mij niet en ging weer naar beneden.
Toen ze beneden was kwam hij weer.
Beneden hoorde ik een harde gil.

Wat er toen gebeurde, wilde je niet weten…………
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En de winnaar is..........
Op de eerste plaats
Groep 8 van Basisschool De Kikkenduut met het verhaal “de levende pop”.
De vertegenwooridger van de klas ontvangt de wisseltrofee uit handen van
de voorzitter van de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.

De tweede plaats is voor Groep 7/8 van de Bienekebolders
uit Moergestel met het verhaal “Het Soldatengraf”

Uitreksel uit het juryrapport
Jury: Karin van den Heuvel (ex
stadsdichter), Meike Broers
(winnaar voorleeswedstrijd 2017) en
Gonneke Zoutendijk
(programmamaker Bibliotheek
Oisterwijk)
Het winnende verhaal heeft een
goede verhaalopbouw, met een
duidelijk begin, midden en einde.
Het is fijn geschreven, leest lekker
weg, met juiste interpuncties en
leestekens. Het is spannend,
fantasierijk en heeft een verrassend
einde. Als lezer blijf je geboeid
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10. Het soldatengraf
Sofie telt tot tien, ‘wie niet weg is, is gezien, ik kom!!!’, Roept Sofie.  Sofie
huppelt blij naar het bos. Bij het bos hoort ze iemand zacht giechelen. Er zit
iemand in de buurt, denkt Sofie. Ze kijkt in het rond, ze hoort weer iets en
dan ziet ze Lola. ‘Je hebt me gevonden’, zegt Lola. ‘Dat was ook niet zo moei-
lijk’, lacht Sofie.

 Dan hoort Sofie nog een geluid. Het komt vanaf het kerkhof. Nieuwsgierig
loopt ze ernaartoe. Lola loopt met haar mee.
Bij het hek van het kerkhof hoort ze iets frutselen.
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Iemand heeft zich verstopt in de stuiken. Ze loopt ernaartoe, en ziet dat
Luuk zich daar heeft verstopt. ‘Nu alleen Koen nog!’, zegt Sofie.

Samen besluiten ze verder te zoeken naar Koen. Met zijn drietjes lopen ze
verder het kerkhof op. Sofie ziet Koen wegduiken achter een grafsteen.
Op het moment dat ze richting Koen willen lopen, schiet er een bliksemflits
uit de lucht en slaat in op het graf bij Koen. Sofie schrikt zich kapot, Lola gilt
en Luuk struikelt en valt achterover.

Sofie herpakt zich en loopt naar Koen toe. Als ze bij het graf komt, ziet ze dat
er langzaam twee handen uit het graf komen. Sofie blijft stokstijf staan. Ze
ziet hoe er na de handen een bebloed hoofd uit het graf naar boven komt. Na
het hoofd de rest van het lijf. Voor haar staat een soldaat in een groen leger-
pak compleet met kapotte legerhelm.

Hij loopt langzaam naar Koen toe. Koen loopt achteruit, maar hij botst tegen
de muur aan en kan geen kant meer op. De soldaat pakt hem bij de hand. Lola
en Sofie gillen. Koen probeert zich vast te houden aan de muur, maar de
soldaat trekt hard en Koen wordt meegesleurd het graf in.
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 Koen roept nog om hulp, maar het heeft geen zin. Luuk rent snel naar het
graf toe, maar het is te al laat. Lola begint te huilen, Sofie troost haar en ze
zegt: ‘Rustig maar we gaan hem redden’.  Dan horen ze Lola’s moeder roe-
pen: ‘Jullie moeten naar huis’. Sofie zegt: ‘Wat moeten we nu, Koen kan toch
niet naar huis?’ Luuk zegt: ‘Ik zeg wel dat hij bij mij logeert’.

Lola zegt: ‘Moeten we het niet vertellen
wat er echt is gebeurd?’ ‘Nee!’, zegt Sofie.
‘Want dat geloven ze toch niet, we moeten
het zelf oplossen’.  ‘Oké’, zegt Lola. Samen-
lopen ze terug en gaan naar huis toe. De
volgende dag gaan ze naar school.

Ze gaan met zijn drieën aan een tafel zitten
en praten over wat er gisteren is gebeurd.
Iedereen komt langzaam naar binnen, ze
praten nog steeds als de meester binnen
komt. Dan springt het licht uit, Lola gilt. De
gordijnen vallen dicht. De meester pro-
beert ze open te doen, maar dat lukt niet.

Hij zegt dat er vast niks aan de hand is, een stroomstoring ofzo.
Dan horen ze een stem. ‘Nee, dat was ik!’ Iedereen gilt.  ‘Als jullie je vriend
terug willen, moeten jullie eerst mijn kleine kabouters verslaan.’ Het licht
gaat weer aan. De meester is weg. Lola, Sofie en Luuk rennen naar buiten en
gaan naar het kerkhof.
Daar aangekomen, vraagt Luuk zich af, wie die soldaat eigenlijk is. Dus ze
kijken op het graf. Op het graf staat Robert Klasen, een soldaat uit WOI,
gestorven in 1914.
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Terwijl ze daar staan komt er een zwarte kat achter het graf vandaan.
Lola wil hem aaien, maar dan zegt de zwarte kat: ‘jullie willen zeker jullie
vriend terug?’ Luuk zegt: ‘wacht eens even, kun jij praten?’ ‘Ja, dat kan ik’,
zegt de kat. ‘Maar dat maakt nu niet uit, jullie kunnen jullie vriend terugkrij-
gen, maar dan moeten jullie naar de Verborgen Spookbergen.’ De kat loopt
weer achter het graf en weg is hij. Lola roept nog: ‘niet weggaan’, maar het is
te laat.
 Luuk geeft aan dat hij weet waar de verborgen Spookbergen zijn. ‘Oké, zegt
Sofie, ‘Wanneer gaan we er heen?’ ‘Vanavond, we zeggen gewoon dat we bij
elkaar aan het logeren zijn’, geeft Lola aan. ‘Jaaa’, roepen de andere twee.
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Ze lopen naar huis. Lola kan alleen maar aan Koen denken. De volgende dag
lopen ze weer naar het kerkhof. Ze zien daar Luuk al staan. Ze rennen naar
hem toe en lopen samen naar de verborgen spookgebergte.
 Het pad loopt naar een lelijk, zwart huis, waarop de zwarte kat naar hen toe
komt gelopen. ‘Pas op voor de standbeelden’, roept de kat hen toe. Voor ze
kunnen vragen waarom, is de kat al weer weg.
Wat zou er dan met de standbeelden zijn’ vraagt Luuk. ‘Geen idee’, zegt
Sofie. Ze lopen verder en zien voor het huis allemaal standbeelden staan
van kabouters met wapens in hun handen. Langzaam lopen ze langs de stand-

beelden richting het huis. Als ze bijna bij het
huis zijn beginnen de beelden te bewegen en
komen ze langzaam tot leven. De kinderen kij-
ken achterom en zien de kabouters op hen af-
rennen.
 ‘Ik heb een plan’, roept Lola. ‘Wat dan?’ ant-
woord Sofie. ‘Ren naar het gat en ga aan de
andere kant staan’ ‘Oké!’, roepen ze terug.
Lola rent weg. Luuk en Sofie rennen zo hard
als ze kunnen naar het gat en gaan één kant
staan.
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Ze zien de kabouters aankomen van de andere kant. De kabouters komen
steeds dichterbij, Sofie en Luuk zijn bang dat de kabouters hen zo te pakken
zullen hebben. Dan zien ze een kabouter in het gat vallen en nog één en nog
één. Luuk vraagt zich af hoe het komt. Dan ziet hij Lola staan.



33



34



35

Hij ziet hoe Lola de kabouters in het gat duwt en tegelij-
kertijd roept ze ‘DEZE IS VOOR KOEN!!!’ Lola duwt ze
allemaal in het gat. Nadat de laatste kabouter is ver-
dwenen rent ze naar de deur van het huis.
 Wanneer ze de deur open doet ziet ze Koen. Hij zit hij
vastgebonden aan een stoel met een blinddoek om. Ach-
ter hem staat de soldaat en die zegt: ‘Goed gedaan jullie
hebben mijn kabouters verslagen. Doei’. De soldaat ver-

dwijnt in de grond. Lola is blij ze rent naar Koen en maakt hem los. Lola geeft
Koen een kus Koen bloost en hij zegt: ‘Ik hou van jou!’ ‘Ik ook van jou’, zegt

Lola.

Korte inhoud
 Koen, Luuk, Lola en Sofie spelen
verstoppertje in het bos. Eén van
hen verstopt zich op het kerkhof
achter een grafsteen.
Dat is echter niet heel erg slim.
Er komt een soldaat uit het graf
en die trekt hem het graf in.
Roel Rijkers
(OBS De Bienekebolders)"
roel.rijkers@opmaat-scholen.nl

Het verhaal van groep 7/8
van de Bienekebolders.
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11. Kidnappers in het bos
Het is half 6 ’s avonds Emy, Lisa en Nina zijn aan het voetballen op het plein-
tje voor Lisa’s huis. Lisa’s huis ligt aan het einde van de straat, en daarachter
ligt het bos. Er gaan vreemde verhalen over kidnappers in het bos. ‘Goal!!!’
roept Nina hard terwijl ze een bal in het doel schiet, nu pakt Emy haar kans ,
ze schiet maar hij is mis. De bal vliegt over het doel heen. ’Hij ligt in het bos,
wie gaat hem halen??’ vraagt Lisa. ‘Ik niet!’ zegt Nina. ‘Ik ga wel...’zegt Emy
zuchtend. Ze loopt de richting op waar de bal over het doel vloog. ‘Ik zie de
bal niet hoor.’ zegt Emy zoekend. ‘Dan moet je beter kijken!’ zegt Lisa. Met
haar handen duwt ze de struiken aan de kant en stapt het bos in. Opeens
klinkt er een hard gegil….. Lisa en Nina kijken elkaar geschrokken aan. ‘Was
dat Emy!?’ Ze renden naar het bos. Ze zagen de bal nog in de struiken liggen.
‘Dat is onze bal….’ Zegt Nina. Ze kijken om zich heen en lopen zachtjes ver-
der. Er klinken geluiden van brekende takken. Dan volgt er een geluid van
voetstappen. ‘Zullen we maar
voor de zekerheid naar je moe-
der gaan?’ vraagt Nina. ‘Nee, als
mijn moeder dat weet dan belt
ze Emy’s  moeder.’ Zegt Lisa.
‘Kijk jij aan die kant ?’ Zegt ze
dan. ‘Oké’ antwoord Nina. Ze
zoekt in de struiken, dan hoort
ze opeens geritsel. Razendsnel
draait ze zich om, Lisa is nergens
meer te bekennen. ‘Lisa?’ Nina
kijkt om zich heen.
Nina krijgt geen antwoord. Ze
hoort weer takjes breken en loopt het bos uit. Ze kijkt nog één keer om en
denkt na, wat zal ze doen? Ze zegt: ‘Ik kan dit, ik ga Emy en Lisa zoeken!’ Ze
loopt terug het bos in. Haar hart gaat tekeer. Ze voelt een koude windvlaag in
haar rug, ze draait zich om en schreeuwt: ‘Dit is niet grappig meer!!’ ze hoort
gegiechel. Ze loopt verder en zegt: ‘Hahaha!!! Wat grappig zeg!!’

Einde
                           Groep 8 basisschool Den Akker ( Lieke en Puck)
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12. De uitdaging

Had ik maar nooit ja gezegd. Gedachten vlogen door mijn hoofd. Wat ik ga
doen, is niks voor een boer als ik! Maar ik moet het doen, anders krijg ik
nooit mijn zin! Snel rende ik de straat op. Ik zag het kasteel al in de verte. Wat
ben ik toch aan het doen! Wat doe ik hier in de nacht…

Tijdens het rennen flitste Barton en Conrad voorbij.
Ecco keek me raar aan. Maar het was nog maar een klein stukje tot het kas-
teel. Ik dacht dat er bewakers zouden staan, maar dat was niet zo! Het zag er
heel verlaten uit. Maar het gebouw stond er pas een week!
De spanning werd steeds erger. Mijn hartslag was enorm snel aan het klop-
pen van het rennen… Mijn ademhaling stopte plots even! Want toen ge-
beurde er iets raars… Een raar gevoel schoot in mijn rug! En plots was ik
stokstijf! Ik kon amper bewegen… Langzaam tilde ik mijn voet voorzichtig
op. Ik liet hem heel voorzichtig zakken in het modderige zand. Het zand
kraakte heel zachtjes. En ik keek langzaam om mij heen…
Opeens waren mijn ogen op een scheur gericht in het enorme gebouw. Het
gebouw was net nieuw, maar toch zat er al een scheur in! Ik liep zachtjes
verder.
Ik begon een beetje sneller te lopen... en nog een beetje sneller, tot ik een
beetje aan het hardlopen was.
Mijn hand schoot langzaam omhoog, richting de deurklink. Ik pakte hem
beet en begon zachtjes te trekken.
Ik durfde bijna niet te kijken. Terwijl ik de deur zachtjes opentrok, sloot ik
tegelijk zachtjes mijn ogen.
Voordat ik het wist was de deur al bijna helemaal open. Ik ging bijna mijn
ogen opendoen… ik telde langzaam in mijn hoofd af. 3 2 1… open! Het zag er
heel normaal uit.
Tot er een stem langzaam dreunde door de zaal! Ik verstond er niks van, het
enige dat er bij mij binnen kwam was angst! Ik wou vluchten maar ik kon niet
weg! Ik was opnieuw stokstijf! De stemmen klonken steeds harder! ‘Mok
nennib! Eiz ej netsgna!’ de stemmen werden nog harder! Terwijl ik daar stijf
stond, probeerde ik de woorden te ontcijferen. Mijn hartslag ging steeds
sneller! Zweet droop van mijn hoofd!
Maar opeens drongen de woorden tot mij door! ‘Kom binnen!
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Zie je angsten! Het was geheimtaal!
De woorden floepten uit mijn mond, terwijl ik dat zelf niet wou! Mijn woor-
den dreunde door de donkere zaal! Terwijl de rare stemmen stopten. Terwijl
ik dat niet wou, liep ik naar binnen! De deur vloog net achter mij dicht! Mijn
haren stonden overeind! Eerst begon het buiten te rommelen, maar snel
begon het buiten te donderen! Flitsen schoten door de kamer. Maar ik kon
gelukkig weer bewegen! Het leek alsof er elke paar seconden een flits de
kamer verlichtte! Toen kwam de maan even uit de wolken. Het licht van de
maan, raakte de grond van de kamer.
Mijn hartslag daalde weer een beetje, ik veegde de zweetdruppels van mijn
hoofd en de angst begon steeds minder te worden. Totdat… In het kasteel
kraakte een deur! Zouden er dan toch mensen binnen zijn, zou die stem daar
vandaan komen! Mijn ogen schoten heen en weer, omhoog en omlaag. Tot-
dat ik de open deur zag! Maar ik stond helemaal stil en wachtte tot er iemand
uit de deur kwam. Opeens schoten er fakkels aan! Het vuur verlichte de
kamer. Er kwamen nieuwe stemmen! ‘Jij tkjil po nee dereppad reddir!’ nog-
maals begon ik de rare woorden te ontcijferen!

Toen wist ik het weer! Jij lijkt op een dappere ridder! Mijn angst kwam weer
terug, maar dan nog erger!

Opeens klonken er voetstappen uit de open deur! Een klein stukje harnas
was het eerste dat naar voren kwam uit de duisternis van de open deur!
Toen volgden de benen, een arm hield plots de klink van de deur vast! Toen
volgde een ijzeren borstkast! Het hoofd was nog niet te zien! Maar toen
kwam het…
Hij had geen hoofd! Alleen een nek waar een bot uit stook! Bloed stroomde
over zijn harnas!
Het leek alsof angst mijn lichaam had overgenomen! Het was een akelig
gevoel.
Ik deed mijn ogen even dicht. Maar opeens, dreunde een geluid van een
zwaard die uit een houder kwam door de lege zaal! Plots begon het wezen
normaal te praten! ‘Pak je zwaard ridder, of sterf! Geniet van je laatste minu-
ten!’ Toen die woorden kwamen, kon ik me niet meer inhouden! Hoe moei-
lijk het ook was, probeerde ik naar het monster toe te rennen! Toen sprak
het monster weer! ‘Wat ben je aan het doen, Wat is jouw naam!? Zijn zwaard
vloog omhoog en zijn benen begonnen te lopen! Ik beantwoordde zijn vraag.
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Ik heet Jacob! Doe mij toch geen pijn! Ik ben geen ridder, maar een boer!
‘Dan sterf!’ schreeuwde het monster! Hij begon te rennen, zijn zwaard vloog
in het rond en hij begon een akelig geluid uit te krijsen! Zijn zwaard vloog
plots richting mijn keel! Het gebeurde allemaal zo snel! Maar… dat was mijn
laatste moment. Zijn zwaard raakte mijn keel en... dat was het dan…

Door: Nuri Severijns
Groep 7, 10 jaar.
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13. De boom des doods

Hallo ik ben Lilly en ik ben Roza en wij zijn zussen .
We wonen samen in dit huis .
En er zijn een paar die in dit huis wonen namelijk onze vader en moeder ,
tante Anneke mij nichtje Elizabeth en onze neef Thomas o ja onze oma Evi .
We wonen samen in een huis want we zijn niet zo rijk .
En gaan hier gewoon naar school iegelijk gebeurt hier nooit iets spannets .
TRING. Ojee ik moet nu echt naar school .
He die Lilly vraagt Wim .

Nou iegelijk niet zo goed ik was thuis de tijd vergeten .
Maar ik ben gelukkig wel op tijd .
He heb je vanmiddag nog wat te doen vraagt Wim .
Nee eigenlijk niet antwoord Lilly .
Zullen we wat leuks gaan doen . goed. Naar het parkje vraagt Wim. Oké   tot
vanmiddag . TRING daar gaat de tweede bel Lilly rent naar haar plaats en
ploft neer en weet dat het een lange dag word .
Lilly telt in haar hooft af nog vijf uur nog vier uur nog drie uur nog twee uur
nog een uur eindelijk de school is uit .
Ze rent naar het parkje maar dan schrikt ze zich rot .
Roza wat doe jij nou weer hier ! O Lina kan toch niet afspreken dus dacht ik ik
ga maar met jou mee .
Lilly zucht eigenlijk wouw ze liever alleen met haar spelen.

Maar ze kon haar zusje moeilijk weg sturen . O daar  komt Wim aan .
He die Wim roept Lilly ! zullen we verstoppertje spelen .
Oké Wim is hem . Lilly en Roza rennen naar een boom .
 eigenlijk wouw  ze er achter gaan zitten maar dan ziet Lilly een gat in de
boom en klimt er in .
en Roza volgt haar .
op eens gebeurt er iets heel raars ze zien kringen en voelt ze een harde  bons
AU hoort ze haar zusje gillen !
en dan  ziet ze tot haar grootste angst een  harig met vlijm scherpe tanden
een  MONSTER gilt Roza !
en ze rent super hart weg en ze rent terug om haar zusje te halen.
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Ze pakt haar bij haar arm en ze trekt haar mee .
uit eindelijk en staan ze op en rennen ze .
en het zweet staat op haar rug ze rent in een steegje en zijn veilig  .Roza zegt
Lilly waar zijn we . weet ik veel .
dan kijkt Roza ineens heel Sirius Lilly is dit soms een grap.
Lilly  voelt zich  in een heel verdrietig .
En ze zegt  Roza hoe komen we nu terug en waar zijn we .

Het enige dat ik nog weet is dat we in die rare boom gingen
Roza schut haar hooft en weet het ook niet .
Dan zegt Lilly hoe kan het dat monsters echt leven ik dacht dat het een
sprookje was .
Dan ziet Roza een briefje en pakt het op .
Kijk wat er op staat he Lilly kom eens het is een weddenschaps  briefje
waarop staat  dat hoco  wint haar adem stokt  in 3019 maar dan zijn we in de
toekomst gillen ze allebei! Niks aan de hand .
Rustig we gaan gewoon weer in die boom en dan zijn we gewoon weer thuis
maar waar is die boom vraagt Lilly die bijna in  tranen uit barst .
Roza kijkt om zich heen we kunnen het toch vragen .

Aan die monsters gilt Lilly weer !
Hm ze denkt na he daar een mens !
Ze renner er naar toe .
Hallo zegt ze hallo zeggen ze terug , weet jij waar en grootte dikken boom
staat bet rode blaadjes ?
Denk het wel . o ik ben Desi . o wij zijn Lilly en Roza
Het klinkt misschien een beetje gek maar wij komen uit het verleden  .
OMG gilt Desi . als dit echt is moet ik hier een vlog van maken even lachen
klik deze selfie is perfect . oké kom mee dan zoeken we de boom .
Poe we lopen al de helen tijd moeder zal ons wel missen.
He is dat niet die boom .
Ja dat is hem roepen ze in koor !

Maar hoe moeten we er in vorige keer zat er een soort van luikje in.
Plof volgens mij heb ik het gevonden roept Roza vanuit de boom .
Kom nou !
Eigenlijk vind ik het wel spannend kom nou anders zijn we veel te lang weg.
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Oké zij Lilly   maar diep van binnen gilde een stemmetje
Nee niet doen
maar ze ging toch
wow daar zag je al die kringen weer .
plof ze vielen neer AU hoorde ze Roza kreunen .
zijn we weer terug vroeg Lilly.
Denk het . kom we gaan kijken .
Ja we zijn thuis  roept Roza
Kijk Haha Wim is nog  steeds aan het zoeken iegelijk
Best wel zielig hoor kom we laten ons zien .
Wacht dit blijft toch wel ons geheimpje . ja anders weet je maar nooit wat er
gebeurt . oké kom we moeten snel naar huis ja kom!
Goed dit was het verhaal van Lilly en Roza .
O ja we spoelen even een paar jaar door .

Sjoef

O kijk eens wat schattig kijk ze vertellen alles aan hun klein kinderen dit was
het verhaal

THE END
Lana Dallau
Groep 7/8b Basisschool De Molenhoek
Postelein 2
5063 EA  Oisterwijk
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 14. De zeven nachters
Jullie denken allemaal waarschijnlijk de Ze-
ven Nachters, wie of wat zijn dat nou ik zal
beginnen bij het begin, het was dinsdag-
avond 25 januari en het was ongeveer 19:00.
ik was alleen thuis ik zat op de bank TV te
kijken tot ik dacht iets kijkt naar mij ik keek
om en mijn hartslag ging omhoog, ik keek
schichtig om me heen maar helemaal niks,
behalve die saaie teddybeer van mijn broer-
tje maar toch dat ding was geen normale ted-
dybeer ik dacht in mijzelf Jezus David wat zit
je nou weer allemaal alles enger te maken
dan het is, het is maar een teddybeer alsof
die in een keer tot leven komt en mij in mijn
nekt bijt.
ik keek weer verder naar wie is de mol een

paar minuten later keek ik weer om maar niks. paar uur later waren mijn
ouders thuis ik ging slapen maar ik kreeg die teddybeer maar niet uit mijn
hoofd.Woensdag 26 januari 9:00 s'ochtends tijd om naar school te gaan even
later op school zei  juffrouw Helga toen we in de klas waren, dat we een
nieuwe mascotte hadden een groot roze konijn zeker het idee van die kin-
derachtige meisjes uit onze klas Sofie Marieke en Sasha echt niet te geloven
hoe kinderachtig ze zijn. we zijn groep 8 en hun gedragen zich als op groep 4
maar oké toen school uit was ging ik naar huis. toen ik thuis was kwam Bram
in een keer naar me toe en zei zullen we buiten spelen? ik had toch niks te
doen dus ik zei oké. we gingen voetballen belletje lellen en allerlei jongens
dingen,  toen zij Bram dat zijn irritante broertje Rick ook al net zoals mijn
broertje een knuffel had gekregen waar hij ook aan bleef denken en niet
bepaald omdat het zo'n leuk bever was maar er was iets heel erg griezeligs
aan die bever. een paar weken later kwam er in het dorp een Hamburger tent
met robot knuffels.
het allerraarst vond ik dat het precies een roze konijn een bever en een
teddybeer waren. morgen is trouwens de opening 17 februari 19:00 bekant
heel het dorp kwam naar de opening alle kinderen waren er. het was een
heel groot feest toen het feest was afgelopen wilden de kinderen niet eens
meer naar huis omdat het zo leuk was.
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toen we mijn broertje eindelijk in de auto hadden, gingen we naar huis toen
we thuis waren en ik in bed lag zat ik te denken er was iets niet pluis aan die
hamburgertent. zoals mijn gevoel al zei gebeurde de volgende ochtend al
waar ik bang voor was. op de camera beelden deden de knuffels bewegen
iedereen dacht dat ze de knuffels gewoon aan hadden laten staan.  twee
dagen later was die volgende ochtend de krant bezorgt en  er stond dat de
bewaker van de Hamburgertent dood was. hij had een hartaanval gekregen
en daarna was die opengekrabd. de moordenaar had met de darmen van de
bewaker geschreven dat er geen nieuwe bewaker mocht komen en zo ja zou
die de volgende ochtend dood zijn maar dat schrikte mij en iedereen in het
dorp niet af.  er stond een advertentie bij dat de bewaker die het meer dan
zeven nachten kon overleven zonder vermoord te  worden kreeg
1.000.000.000€  ik had me natuurlijk ook aan gemeld.  Welke gast wou er nou
geen miljoen door even zeven nachtjes relaxen en rondkijken daar. dat is
toch leuk na dat alle kandidaten dood waren en precies het zelfde bij ze was
gebeurd was het toch niet zo'n pretje meer, toen ik aan de beurt was en was
aangekomen daar, heel die tent was verlaten wie wou nou eten waar vijf
mensen zijn vermoord en zeg maar gerust uit elkaar zijn gehaald, niemand
dus. ik ging naar binnen en ik kreeg alleen een zaklantaarn, de batterij was
helemaal vol ik en had ook een paar camera's waar ik mee kon zien buiten
mijn kamer. ik keek een beetje rond en keek bij de camera's hoe het ging.
toen ik zag dat de beer was verschoven keek ik op alle camera's en hij was in
eens bij de keuken terwijl hij op het podium hoorde te staan. mijn hartslag
ging omhoog ik bleef gekluisterd aan de camera ik ademde zo luid als een

snurkende beer ik keek even om
en ik schrok me kapot, omdat de
beer in een keer in de camera stond
als het ware. ik rende naar de deur
ik wou de deur op slot doen en toen
toen werkte het slot niet meer ik
deed de deur even open om te kij-
ken en toen toen in een keer stond
daar op de tafel een hamburger. ik
pakte hem niet en deed de deur
weer dicht ik keek op de camera en
het konijn was verschoven ik dacht
****.
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toen scheen ik een keer met de lamp van de camera op de bever en die
stond nog wel goed maar toen zag ik dat de batterij bijna leeg, was gelukkig
zag ik dat het toch al 5:30 was, ik hoefde hier nog maar een halfuur te zijn. dat
halfuur stond ik stijf van de adrenaline en angst. toen het 6:00 was bleef ik
even zitten  tien minuten later hadden ze normaal allang bewogen. op de
een of andere manier bewogen ze na zes uur niet meer dus ik ging naar huis.
in de regels stond dat ik niks mocht vertellen van wat ik gezien had. toen ik
me om 12:00 deed melden ging ik naar binnen, er was een wit konijn en een
meisjes pop bij gekomen. ik dacht oh nee kan het even nog enger, ja dus
toen ik net zoals de vorige avond keek. had ik ontdekt als ik op de knuffel
scheen met een licht dan bewoog de knuffel niet meer. alle knuffels hadden
ook een naam de bever heet Ramon. het roze konijn heet Pinkie. het witte
konijn heet Stipje en de teddybeer Niht en de meisjes pop Tieneke. elke
nacht kom ik meer te weten over waarom die poppen naar mij toe proberen
te komen maar genoeg uitleg. ik keek verder op de camera's ik bescheen ze
elke keer dat ik ze zag en zo probeerde ik de nacht door te komen maar
Tieneke kon ik steeds niet vinden en toen ik me teveel op haar focuste was
Niht ook verder gekomen. toen ging het fout ik keek en Tieneke stond voor
mijn deur mijn hartslag ging omhoog mijn adem ging steeds luider zweet-
druppels zaten op mijn voorhoofd en ik keek op mijn klok het was 3:15 dat
was het domste wat ik had kunnen doen want toen stond Tieneke voor me ik
schrok me kapot aaahhhhhaahhh. toen ik om keek stond daar NIHT !!!!!!!!!!
Ik schrok me dood ik ik rende en rende door het gebouw naar de uitgang.
weg van hier toen ik struikelde over een hamburger.  Aahhh ik voelde iets in
mijn nek bijten ik schreeuwde het uit het bloed spatte uit mijn nek en weet
je wat er in mijn nek beet een hele hele enge MUG !!!!!! Ik haat muggen
maar goed toen ik zo was afgeleid beet Niht in mijn nek ik schreeuwde het
uit ik voelde mijn bloed weglopen. heel mijn lichaam zat onder het bloed hij
beet mijn handen eraf en hij liet me mijn eigen afgehakte hand zien ik
schreeuwde aaaahhhh !!!!!!!!! Ik ging dood de volgende dag hoorde mijn
vader en mijn moeder en mijn broertje dat ik dood was en als je wil weten
wat mijn familie gaat doen om dat monster terug te pakken krijg je in boek
twee.



46

15. Stijn in het spookachtige kasteel
‘’Stijn! Stijn! STIJN!’’ Stijn schrikt opeens wakker. Haar moeder stond naast
haar bed en keek haar boos aan. ‘’Kom nou toch Stijn, ik heb vaak genoeg
gezegd dat jij je wekker moet zetten.’’ Stijn keek haar moeder vragend aan.
‘’Je moet naar school.’’ Haar moeder trok aan haar arm, maar Stijn bleef
doodstil liggen. ‘’Zeg maar dat ik ziek ben’’ riep Stijn. ‘’Niks daarvan, aankle-
den, eten en naar school. Hup opschieten!’’ Stijn stapte met tegenzin uit
haar bed. Haar moeder liep de deur uit. Stijn trok een oude spijkerbroek aan
en een gele trui. Ze pakte twee verschillende kleuren sokken en zwarte
sportschoenen. Stijn was klaar en rende de trap af naar beneden. ‘’Yess 4,36
seconden, een nieuw record.’’ Stijn pakte en kom en deed er yoghurt in. Ze
gebruikte geen lepen, maar dronk de yoghurt gewoon uit het kommetje.
Toen kwam haar moeder weer binnen, ze zag er chagrijnig uit. ‘’Hup, tanden-
poetsen en naar school.’’ Stijn wist dat ze bedoelde dat ze naar boven moest.
Stijn liep de trap weer op en poetste haar tanden, Toen ze klaar was rende ze
de trap weer af. Haar moeder was ondertussen al weg. Stijn zweette van al
dat rennen. Ze deed de voordeur open en pakte haar fiets en fietste naar
school. Wat was het saai op school, de dag duurde mega lang. Op de weg naar
huis sprak Stijn met Kitty, haar enige meisjesvriendin. ‘’Ik vond de dag best
leerzaam.’’ zei Kitty. Toen ze bij Kitty haar huis waren drukte Stijn de deurbel
heel lang in. ‘’Niet doen!’’ zei Kitty ‘’dat vinden mijn ouders niet fijn.’’ ‘’Oh
sorry Kitkat’’ riep Stijn. Stijn noemde Kitty altijd Kitkat, dat deed ze al jaren.
De deur ging open en daar stond de moeder van Kitty. ‘’Waarom druk jij die
deurbel toch altijd zo lang in?’’ vroeg ze. ‘’Kitty, je kunt niet afspreken van-
daag, wij moeten weg.’’ Stijn kijkt Kitty teleurgesteld aan, maar snapt het.
‘’Oké, een andere keer dan.’’ Stijn had geen zin om naar huis te gaan, dus
fietste ze naar Nick. Toevallig was Jozef ook daar met een groepje jonegns.
‘’He Stijntje konijntje, hoe gaat het?’’ vroeg Nick. ‘’Hé gast, je zou me geen
Stijntje konijntje meer noemen!’’ Nick stond in de deuropening en veront-
schuldigde zich. ‘’We waren net van plan je op te halen.’’ zei Jozef.

‘’We willen naar een heel eng, griezelig kasteel. Ga je mee?’’ Stijn dacht
geen seconde na en riep meteen enthousiast dat ze mee wilde. De kinderen
stapten op hun fiets en vertrokken richting het kasteel. Aangekomen bij het
kasteel gooide ze hun fietsen aan de kant en liepen stapje voor stapje rich-
ting de voordeur van het kasteel.
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Jozef zei tegen Stijn: ‘’Als jij alleen in dat kasteel durft, dan ben jij voortaan
onze nieuwe leider.’’ Stijn durfde eigenlijk niet het kasteel in, maar ze wilde
al heel lang de leider van de groep zijn. Stijn besloot om het kasteel in te
gaan. Ze liep met bibberende knieën het kasteel in. Toen ze binnen was
galmde haar ademhaling door de hal van het kasteel. Ze hoorde opeens
niets meer. Opeens knalde de voordeur dicht en Stijn was volledig in paniek.
Het zweet drupte langs haar gezicht. Stijn hoorde geritsel en draaide zich
vlug om. ‘’Is daar iemand?’’ riep ze. Woeeeeehoeeee hoorde ze opeens.
‘’Het zal toch geen weerwolf zijn?’’ riep Stijn. Stijn keek voor zich uit en zag
opeens een Spook. Het spook zat iets te eten, het leek op een hoofd van een
harig beest. Stijn werd opeens doodsbleek en ze verroerde geen vin. ‘’Oh
daar ben je.’’ hoorde ze ineens. Stijn draaide zich geschrokken om. Er stond
een dronken teddybeer voor haar neus. ‘’Zo dus jij was zo dapper om het
kasteel in te gaan? Nou dan zal ik je moeten doden….’’ riep de Teddybeer.
Stijn sloeg een kreet, dit wilde ze niet. ‘’Neeee doe het niet asjeblieft, ik wil
blijven leven.’’ De teddybeer keek Stijn vreemd aan ‘’Nou dat gaat niet’’
riep hij. De teddybeer pakte een mes en Stijn kon zich maar één ding beden-
ken. Rennen, zo hard als ze kon. Ze hoorde niets meer, alleen haar ademha-
ling hoorde ze. Stijn keek achterom om te kijken waar de teddybeer was. Ze
moest iets bedenken. Ze had een idee. ‘’Als ik nu naar de overkant spring,
dan ben ik van hem af. Stijn sprong van het ene open raam naar het andere
open raam. De teddybeer kwam achter haar aan en terwijl de teddybeer
sprong, deed Stijn gauw het raam aan de overkant dicht. De teddybeer klapte
met een harde klap tegen het raam aan en viel naar beneden. Stijn rende
snel terug naar de jongens. ‘’Wauw wat ben jij stoer.’’ riep Nick. Jij bent
voortaan onze leider. Stijn was blij met de reactie van de jongens, maar ze
was toch wel erg bang geweest in het kasteel. ‘’Zullen we terug gaan?’’
vroeg Stijn. Ze vond het wel genoeg avontuur voor vandaag.

Einde!
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16. ALLEEN NOG ONGELUK
Alleen thuis, geen snacks, vriendinnen zijn weg en je computer doet het niet. Weinig licht. Dit is echt
eng. Wat moet ik nu? Even iets rustigs doen. Netflix is een optie, mean girls…nah, breaking bad…ook
niet, walking dead…dat kan wel. Seizoen 3 aflevering 5 ga ik kijken.
(Tien minuten later)
 Tring, tring, tring… ik word gebeld. Zo laat nog? Zou het een vriend zijn of zo? Onbekend…moet
ik opnemen? Laat ik het doen. Het is even stil. Ik luister goed. Er is een heel eng muziekje. Zo’n
ijswagenliedje, maar dan horrorversie!

Ik hoor iets, een stem.                                                                                              De
stem zegt: ‘Geluk zal je nooit meer hebben, dode panda’s, lijken, oogballen en andere lichaamsdelen van
mensen zal je vanaf morgen in je huis vinden!’ Geloof ik dit? Nee dit geloof ik niet.
Weer gaat de telefoon. Ik neem weer op. De stem zegt weer: “ ik zou het maar geloven als ik jou was.
Ik houd je in de gaten. Ik sta elke dag in je huis  zonder dat je het weet!’’
Van schrik kijk ik achter me… niks. Wat een neppe vent. Hoe komt hij aan mijn nummer… dat wil ik
wel weten!

Het is inmiddels 5 uur ’s morgens. Waar blijven
m’n ouders nou? Ik ga ze ff bellen. Na tien
seconden wachten hoor ik een stem… niet van
papa of van mama, oh nee, ik hoor weer dat vage
enge muziekje. Het is die man weer en hij
zegt:‘Taylor, je ouders kunnen niet opnemen…’
ik aarzel maar vraag: ‘Www.. waarom niet dan?’
‘Oh, haha’ lacht hij weer.ZE ZIJN DOOD!
‘Dat kan niet’, zeg ik en ik hang op. Ik begin te

huilen, en loop de kamer rond .Ik zak in elkaar, ik weet het echt niet meer. Een paar minuten later gaat
weer de telefoon, nu is het een facetime gesprek. Ik durf niet op te nemen… dus ik besluit om het niet
te doen. ik ga op de bank zitten, weer gaat de telefoon. Oh het is Kate maar, ik neem op: ‘hey Tay’ zegt
Kate. Ik zeg: ’hey Kate ik zweer ik heb iets heel engs meegemaakt’.
Ik hoor niks terug, ik kijk. Ze heeft opgehangen...waarom?? Ik ga op de bank zitten, en moet weer
denken aan mijn ouders. Ik ga weer heel hard huilen. Ik hoor allemaal gekreun, ik kijk naar buiten. ZIE
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IK DAT NOU GOED?? HET ZIJN ZOMBIES!!! Er wordt hard op de deur geklopt. Weer word ik
gebeld. Nu neem ik wel op en de man aan de telefoon zegt: ‘Ik heb deze zombies naar je toegestuurd
vanwege je serie, walking dead.’ Ik zeg: ‘Hoe weet jij dat ik dat aan het kijken was??  ’Dat hoef je niet
te weten’, zegt hij en hangt op.
Ik ga op de bank liggen onder de deken. Ik kom er weer onderuit om te kijken of ze weg zijn.
AAAAAAAAH, HOE HOE HOE KAN DIT??? Die dode panda lag daar net niet!!! Ik ren naar papa en
mama’s slaapkamer. DAAR LIGGEN 2 LIJKEN IN HUN BED. Ik ren naar de telefoon, en bel Kay.
Hij is nergens bang voor. ‘Ja Taylor’, zegt Kay. Ik zeg: ‘KOM NU METEEN HIERHEEN! GEEN
VRAGEN! NU HIERKOMEN!’, zeg ik.
Na 2 minuten is hij er. ‘Kom erin’, roep ik met een trillende stem.   ‘Taylor wat is er dat ik zo snel moe
WOW!!! Wwwat doet die panda hier??’ Zegt Kay.
 ‘DAT IS NOG NIET ALLES’, roep ik. Kom mee. We lopen de kamer van mijn ouders binnen. ‘Kijk,
daar liggen ze’, zeg ik. Ik krijg geen reactie, ik draai me om en Kay hangt aan het plafond,

DOOD. Ik gil hééél hard. Ik ren naar de badkamer. Maar hopen dat daar niks ligt. Ik doe de deur open
en er ligt niks. Ik ga op de grond zitten. Opeens hoor ik iets. Ik kijk rond… niks.

Nu hoor ik duidelijk iets, er vallen dode ratten, oogballen, botten en bloed.
Ik wil de deur uitrennen. Ik krijg de deur niet open. Maar probeer het nog
eens, ik ram hem open. Ik hoor weer het gebonk. Ik zet stoelen voor de
voordeur. ‘Dat was het dan’, denk ik. Ik had een leuk leven. Ik hoor een
kettingzaag, ik pak zo snel mogelijk mijn katana. Hij is binnen. Hij zegt:’ Dat

was het dan Taylor. Nog iets te
zeggen?’
 Ik grijp mijn kans, mep naar hem
toe en… raak! Hij valt neer en
zijn zombies lopen weg. Was dit
het? Word ik niet meer
achtervolgd?
Ik kijk uit het raam. Er hangt een

touw aan de boom met een zak. Ik schrik.
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Maar het boeit me niets meer. Ik ga slapen. Ik slaap een uur of 3, dan
word ik weer wakker van het geknaag. Een beer zit op mijn lichaam te
knauwen. Ik schrik me kapot, en mep om me heen en sla hem dood met
mijn katana. Mijn pink is er bijna af door dat beest! Jezus dit is echt niet
leuk, dit doet echt pijn. Ik loop naar de keuken en doe er verband
omheen.
Ik ga even rustig staan. Er sluipt een man naar me toe, pakt me bij mijn
keel en sleurt me mee naar de tuin. Ik ben zo bang!
Hij zegt: ‘Ik schrijf wel verder voor je.’ Taylor wordt opgehangen en
krijgt een zak op haar hoofd en gaat dood.

DEGENE DIE DIT GELEZEN HEEFT IS DE VOLGENDE!

EMMA
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17. Het verdwenen jongetje

Bram is een dapper en lief jongentje. Hij zat op een avond op de lekkere
warme bank. Zijn ouders waren op een leuk uitje en zijn broer was bij een
vriend. Opeens sloeg de klok 12 uur. Bram schrok dat het al zo laat was en
ging naar zijn warme bedje. Midden in de nacht werd hij wakker en ging op
de slaapkamer van zijn ouders kijken. Het was er pikkedonker.  Waren zijn
ouders er nog steeds niet? Hij ging beneden kijken daar waren zijn ouders
ook al niet. Hij besloot maar terug naar bed te gaan. Toen hij terug in bed lag
kon hij niet in slaap vallen. Hij was doodsbang  dat zijn ouders iets was over-
komen. Toen hij bijna in slaap was gevallen hoorde hij opeens de deur open
en dicht gaan. ‘Gelukkig’dacht hij, ‘mijn ouders zijn eindelijk thuis’.  Hij rende
naar beneden en wilde zijn ouders omhelzen, maar hij zag zijn ouders ner-
gens. Het was zo stil in huis dat je zijn hart kon horen bonken. Opeens zag
Bram een schaduw  van een vreemde man. Hij wilde wegrennen maar hij
struikelde. Toen kreeg hij een lap voor zijn mond en verloor zijn bewustzijn.
Toen hij eindelijk  wakker werd stroomde de zweetdruppels over zijn hoofd.
Hij was opeens in een andere omgeving. Hij zat vastgebonden in een kleine,
lege, lelijke kamer en was een beetje duizelig.  Hij wist niet waar hij was. In
het duister verscheen een man voor hem. Voor het eerst in zijn leven was
Bram echt heel bang.    De man kwam in het licht staan en had hele lelijke
wenkbrauwen en vieze pukkels. Hij kwam dichter naar Bram toe en haalde
de lap van Brams mond. Bram begon te schreeuwen waardoor de man de lap
meteen weer voor Brams mond deed. Ook bond hij Bram vast.  De man ging
de oude deur weer uit, nu wist Bram zeker dat het een kinderlokker was. Na
een paar minuten kwam de man terug met een groen flesje alcohol. Dit was
het enige wat hij mocht drinken. Wat hij te eten kreeg wist Bram toen nog
niet. Toen de man de lap van zijn mond haalde  kreeg hij als eten …. Je wilt
het niet weten: het was kattenvoer! Bram was het niet met het eten en
drinken eens; toch ging de man meer kattenvoer halen. Hij moest het op-
eten, anders zou het niet goed aflopen met Bram… Bram probeerde zich los
te rukken, uiteindelijk kwam hij los maar dat zag de man… HIJ RENDE SUPER
SNEL NAAR BRAM TOE EN TOEN………………
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