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Voorwoord

De Schrijfwedstrijd voor de scholen is een niet meer weg te denken
activiteit! Sinds vele jaren wordt er door de schooljeugd zeer intensief
geschreven, leuke verhalen, opgeluisterd met mooie tekeningen en foto’s.
Veel creativiteit en energie wordt er in gestoken.

We realiseren ons terdege dat er een enorme claim wordt gelegd op de
leraren die steeds meer onder druk komen te staan. Wij zijn hen daarom
zeer erkentelijk dat zij naast het verplichte vak lezen aandacht hebben
voor het ontwikkelen en stimuleren van het schrijven. In onze beleving
zijn lezen en schrijven onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zonder de niet aflatende inzet van de medewerkers van de Bibliotheek
Midden Brabant zouden wij dit project nauwelijks kunnen laten slagen.
Ook aan hen zijn wij daarom veel dank verschuldigd.

Oisterwijk Schrijft Cultuur is een particulier initiatief dat zonder subsidie
werkt. Met geringe sponsoring slagen wij er elk jaar weer in om de Karel
Groenland Cultuur Prijs en de Schrijfwedstrijd te realiseren.

Het bestuur van
de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur

Kees van Dongen
Carel Brands
Dré van Hal
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Het gekke eiland
Gemaakt door: Casper Sanderse en Juuls Ossewaarde.

Victor en Jessica worden wakkergemaakt omdat een zwarte schim hun
aait. De schim loopt naar het lichtknopje en doet het licht aan, het blijken
mama Ingrid en vader Rolf te zijn. Ze zeggen: “Opstaan, we gaan op vakan-
tie”. “Jeej!” roepen Victor en Jessica in koor. We gaan op vakantie naar
China. Victor en Jessica kleden zich snel aan en gaan snel ontbijten, daarna
poetsen ze hun tanden en pakken hun koffers en stoppen die in de auto.
Als hun ouders ook klaar zijn rijden ze snel naar Schiphol Airport. Daar
gaan ze eerst inchecken en daarna langs de douane. Bij de douane is er
een ruzie gaande want de douane zegt dat de vrouw sigaretjes mee heeft,
maar de vrouw beweert dat ze geen sigaretjes mee heeft. Victor en
Jessica lopen snel door. Een uurtje later zitten ze in het vliegtuig naar
China. Het is een super groot vliegtuig met binnenin zelfs een zwembad
en jacuzzi. Maar opeens horen ze een geluid. Iedereen heeft het gehoord
en kijkt om zich heen wat het was. Dan kijkt Victor naar buiten en ziet dat
de vleugel van het vliegtuig is afgebroken. Iedereen kijkt elkaar met een
angstige blik aan. En opeens gaat het vliegtuig met een noodsnelheid naar
beneden, iedereen is keihard aan het gillen, Mensen huilen, stewardes-
sen lopen heen en weer en zeggen dat het goed komt, maar de mensen in
het vliegtuig weten wel beter, het komt nooit goed. En dan horen ze een
super harde knal: BOEM!!!, ze waren aan de grond. Alles werd zwart voor
hun ogen................
Victor wordt weer wakker, hij heeft een paar grote wonden, “dat doet
pijn” zegt Victor. En dan ziet hij Jessica naast hem liggen, zij wordt ook net
wakker. Zij heeft ook grote wonden, ze vraagt “wat is er gebeurt?”. Victor
antwoordt “volgens mij zijn we neergestort”. Maar dan denkt hij opeens
“waar zijn papa en mama”. Dan zien ze twee lichamen naast hun liggen.
Het zijn papa en mama. Victor en Jessica weten dat ze dood zijn. Ze moe-
ten keihard huilen. Blijkbaar zijn wij de enige die het hebben overleefd en
nu zitten we op dit gekke eiland. We moeten voor onszelf gaan zorgen en
overleven in de wildernis. Dagen gaan voorbij, Victor en Jessica overleven
wel maar worden steeds magerder. En dan opeens horen ze een soort lied,
oewawaka oewawaka oewawaka oewawaka en een gek mens schreeuwt
er bovenuit met een harde gil “kolamakana”.
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En dan komen er opeens allemaal gekke mensen. Ze gooien een vangnet op
Jessica en Victor. Victor en Jessica schrikken zich een hoedje. Het net met
hun erin wordt gedragen door de gekke mensen. Maar een gek mens is een
beetje slap, hij houdt het niet meer en Jessica valt met haar kont op een
scherpe tak. “Au” schreeuwt Jessica, Die tak is scherp. De mensen duwen
haar weer in het vangnet. Ze lopen verder, eenmaal op de top van de
heuvel, moeten ze er ook weer af. Ze lopen van de berg af. Maar het net
houdt het niet meer, het krakt door. Jessica rolt als een pingpongballetje
van de berg af. Ze roept “au ie aah oeh nee waah”. Eenmaal beneden
gekomen roept ze “mijn make-up is eraf”. Victor roept “niet zo zeuren”. De
gekke mensen duwen Jessica nu in Victors vangnet. Na een lange tocht
komen de gekke mensen met Victor en Jessica eindelijk bij het kamp van de
gekke mensen aan. Er staat in het midden een grote soeppan. Victor en
Jessica worden uit hun vangnet bevrijdt en worden boven de soeppan
gehangen. De gekke mensen dansen er om heen en schreeuwen “salana
salana salana”. Er zit een gek mens op een grote stoel. En hij heeft een
papegaai op zijn schouder. Hij heeft alleen een bladeronderbroekje aan en
een veertjeshoed met vogelschijt erop, alle andere gekke mensen hebben
alleen een bladeronderbroekje aan. Jessica en Victor kijken elkaar verba-
zend aan. Jessica zegt: Ik zeg nu mijn laatste woord want ik denk dat we
worden opgegeten. Maar dan opeens komt er een aapjes leger met  bana-
nen. Ze gooien alle bananen op de gekke mensen. De gekke mensen schui-
len en vergeten Victor en Jessica helemaal. De aapjes blijven gooien met
bananen en een paar aapjes gaan naar Victor en Jessica om hun te bevrij-
den. De gekke mensen laten dat niet gebeuren, ze vallen aan met scherpe
takken. De aapjes hadden dat niet verwacht, sommige aapjes vallen doodt
op de grond, maar ze geven niet op. Ze halen versterking, er komt nu een
groep met veel grotere apen aan en die apen gooien met kokosnoten. De
gekke mensen trekken zich nu echt terug. De aapjes kunnen nu Victor en
Jessica bevrijden, Victor en Jessica zijn hun zeer dankbaar, Ze knuffelen de
aapjes. Victor en Jessica vroegen of ze met de aapjes mochten leven, de
aapjes gillen een apenkreet. Victor en Jessica nemen dat aan als een ja. Ze
gingen mee met de aapjes. Ze bouwden van de kapotte onderdelen van het
vliegtuig een mooi huis waar alle apen, Victor en Jessica konden wonen. Het
was een mooi huis met alles erop en eraan. En ze leefden nog een mooi
leven met de aapjes.

Einde
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Reizen naar het heden
gemaakt door Jens

Er was eens een jongetje dat dacht ik wil weten hoe de toekomst eruitziet.
Hoe gaat hij dat doen dat weet helemaal niemand zelfs het jongetje had
geen flauw idee. Misschien ging zijn vader wel mee of toch zijn moeder.
Hij moest een keuze maken hij dacht misschien gaan ze wel alle twee
mee. Maar hij moest nog bedenken hoe hij in de tijd gaat reizen, mis-
schien met een machine. Maar hoe ziet het eruit in het heden misschien
zijn er wel monsters of dinosaurussen dus is het niet gevaarlijk om naar
het heden te reizen, maar misschien is het wel superleuk in het heden je
weet het nooit of je moet het gewoon doen. Het jongetje dacht even na
zou hij het doen of niet hij wist het niet zeker maar na een paar minuten
wist hij het hij gaat het doen. Mijn vader gaat mee en mijn moeder ook,
maar de machine dan die moet ook nog gemaakt worden kunnen mama en
papa misschien mee helpen. Hij gaat het vragen en wel nu, maar waar zijn
papa en mama nou, want hij wil nu beginnen, maar waar zijn ze nou hij
weet het niet hij moet ze zoeken natuurlijk ze zijn op hun werk. Maar ze
komen ook superlaat thuis dus hoe gaat hij dat oplossen. Misschien mag
hij wel opblijven en het vanavond zeggen. Het jongetje dacht dan kan ik
de machine alvast gaan bouwen. Wat heb ik nodig hij dacht na hoe gaat hij
eruitzien hoe maak je zoon ding dat kan zorgen dat je naar het heden reist.
Nou ik moet sowieso hem van metaal en een apparaat met een soort van
scanner erop. En hoe gaat hij eruitzien misschien wel een beetje rond of
vierkant of een ovaal of een ruit of als allerlaatste idee een rechthoek. Hij
dacht even na over de vorm. Hij wist het al binnen vier minuten een ronde
vorm. Hij ging op pad naar de winkel waar hij metaal kocht. Maar zo’n scan
ding kon hij nergens vinden ook niet bij de bouwmarkt. Toen hij weer thuis
was moest hij het metaal buigen Maar hoe gaat hij dat doen. Misschien
met een bouw spullen zoals een tang of een bijtel een zaag. Hij weet het
wel hij wacht op de vader en de moeder die waarschijnlijk om negen of
tien uur thuis zijn en het is nu ongeveer zes uur. Dus het is nog ongeveer
drie uur of vier uur wachten. Maar hij moet ook nog eten wat zal hij gaan
eten zal hij pizza halen bij de pizzaboer of lekkere frietjes bij de friettent
halen. Hij denkt even na hij gaat pizza halen maar waar hij moet wel zeven
kilometer reizen.
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Maar ja dat is wel de moeite waard want als je zeven kilometer gewandeld
hebt dan heb je wel een lekkere pizza. Of gaat het jongetje met de fiets of
de trein, maar als het jongetje met de trein gaat moet hij een ticket kopen
van tien euro. En als je met de fiets gaat hoef je niet te betalen. Dus het
jongetje gaat met de fiets. Maar toen hij vier kilometer had gefietst
werden zijn benen een beetje moe, maar hij moest doorzeten nog drie
kilometer zei hij in zijn hoofd. Maar toen hij van de drie kilometer er een
had gefietst kwam hij ook bij een pizzaboer hij dacht ik ga hier eten, want
dit is dichterbij het jongetjes huis. Hij was binnen in het gebouw van de
pizzaboer. De pizzaboer was heel aardig. De pizzaboer ging gelijk aan het
werk om het jongetjes pizza te maken. Toen de pizza klaar was en het
jongetje al lekker aan het smikkelen. Was ging de pizzaboer langzamer-
hand sluiten. Het jongetje ging ook weer terugfietsen Maar het jongetje
was al heel snel thuis omdat hij weer energie had na de pizza. Het jongetje
was al thuis voor dat de vader en de moeder thuis waren. De volgende
morgen. Het jongetje werd wakker en hij ging gelijk naar zijn vader en
moeders bed. Hij vroeg gelijk of ze mee wouden helpen met de machine
ze zeiden natuurlijk willen wij dat wel. Maar ga nu nog maar even slapen
want het is nog maar zes uur in de ochtend. Het jongetje ging weer in zijn
bed liggen. Maar omdat hij om zes uur ging slapen was hij om twaalf uur
wakker. Zijn moeder was gelukkig wel vrij die dag want dan konden we de
machine gaan maken. Het jongetje en zijn moeder moesten wel een stuk
of vijf keer naar de winkel gaan. Dat vond het jongetje helemaal niet erg
want hij wou dolgraag de machine af hebben. Ze moesten een hamer
kopen om het metaal te buigen. En ze moesten een keer best ver reizen
voor het soort van kompas. Maar hoe ziet een machine eruit als je het in
een rondig maakt en waar staat het kompas dan? Daar gaat het jongetjes
moeder aan mee helpen. Het jongetje vraagt aan zijn moeder wat lijkt jou
een mooie vorm voor de machine. Ik vind ook een ronde vorm wel mooi
zei de moeder van het jongetje. Zo dacht ik er ook over zei het jongetje.
Laten we gaan beginnen stelde het jongetje voor. Aan het einde van de
dag was de machine eindelijk af. Het jongetje was blij en hij kon naar het
heden.

Einde
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De reis naar de grond
gemaakt door Lynn

Voorstellen
Bo

Hoi ik ben Bo. Ik heb een broertje en mijn broertje heeft een hele erge
ziekte, hij heeft GBS. GBS  is dat je bent verlamd, mijn broertje heeft dat
aan zijn armen en benen. Gelukkig niet aan zijn gezicht, hij kan dus ge-
woon praten. Wij wonen in Turkije.

Noa
Ik ben Noa, ik ben het broertje van Bo. Ik zit in een rolstoel, omdat ik GBS
heb. Als ik Bo goed ken heeft ze vast al uitgelegd wat dat betekent. Ik ben
zelf niet zo blij dat ik het heb, maar ik heb wel een hele lieve hond. Mijn
hond heet Lucy.

Lucy
Woef waf grrrrrrrrrr........ woefffff waf kef kef kef grrrrrr*
*Hoi ik ben Lucy en ik ben de hulphond van Noa, zelf kan hij erg weinig
omdat hij GBS heeft. Het is helemaal niet leuk dat hij dat heeft maar hij
zorgt heel erg goed voor mij, en daar ben ik erg blij om.

Zomervakantie
Nog 4 minuten en dan is het zomervakantie, denkt Noa. Eindelijk krijg ik
dan mijn rolstoel. Nu zit ik op een kruk met wieltjes, maar een rolstoel ik
toch wel fijn. Triiiing............. Yes eindelijk vakantie, ik moet snel naar
beneden want anders komen we te laat. Doei juf Eva.

(Bij de rolstoel winkel)

We gaan naar binnen en gaan gelijk naar de plek waar een hele mooie
rolstoel stond. Maar die staat er niet meer. We zien een lege ruimte met
een kartonnen bord, waarop staat: uitverkocht, deze kunnen wij niet meer
bestellen. Ik baal als een stekker want dat was de enige mooie rolstoel.
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We gaan naar een medewerker om te vragen of ze er echt geen meer
hebben.  Wat blijkt? Ze hebben er 1 voor ons achtergehouden. Eigenlijk
wouden ze die vandaag terug gaan zetten omdat wij niet kwamen, maar
we zijn precies op tijd. Wat een geluk. Nu snel naar het vliegtuig, want
anders zijn we te laat voor onze vlucht.
Het vliegveld is erg groot en het ruikt er smerig, we gaan naar de bar om
een broodje te bestellen. Dat was niet slim, want dat broodje was vies en
het koste 20 euro. Voor 4 personen dan. We hebben er allemaal heel veel
zin in, mijn hond Lucy mag ook mee. Dat komt omdat we een aparte vlucht
hebben. Ik zit namelijk (net) in een rolstoel. Dan mag je hulphond ook
mee. We worden omgeroepen. We zitten nu in onze vlucht en we zijn al 2
uur onder weg en in totaal moeten we 5 uur en 5 minuten vliegen. We
vliegen van Ankara naar Zagreb. Ik heb er superveel zin in. We hebben
even turbulentie en er wordt iets omgeroepen. Mama vertaalt het voor
ons.
Het is geen goed nieuws het is geen turbulentie, we gaan neerstorten!!!
Ik schrik me kapot, en ik word helemaal bang. We waren er bijna, nog maar
1 uur. We zitten samen met nog 7 andere gezinnen in het vliegtuig. Ik voel
niks meer en dan......... BAM.
Wrakstukken vliegen in het rond en ik lig op de grond in mijn rolstoel. Ik
voel, hoor, ruik of zie niks. Als ik mijn ogen open, zie ik Bo op de grond
liggen. Ik kijk om me heen. Iedereen ligt op de grond. Ik word heel erg
bang. Ben ik de enige die leeft of ben ik ook dood? Dan wordt Bo wakker
en kan het niet op van geluk. Bo help mij! Ik lig hier. Bo rent naar mij toe
en valt neer. Haar been is gebroken dat zie ik meteen. Dan wordt de rest
ook wakker. Ons gezin en die van mijn vriend Rik. De rest blijft liggen. We
lopen door de jungle en het is mooi.
De lucht is superblauw en er vliegen toekans en papegaaien, er staan hele
mooie bomen met groen mos en lianen, achter de bomen zie je de horizon
en de ondergaande zon, de vogels fluiten hard en het ruikt erg zoet. Het
enige waar ik aan kan denken is: het is hier mooi. Maar wel een beetje
onhandig met mijn rolstoel, maar het gaat goed. We moeten iets eten, dus
gaan we op zoek naar fruitbomen. Die vinden we genoeg. Bananen,
ananas en appel. We besluiten om hier te slapen en morgen weer verder
te kijken. ‘s Nachts hoor je de krekels. De maan staat hoog aan de hemel
en de sterren schijnen voor ons.
Gelukkig konden we onze koffers redden.
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Want nu heb ik mijn knuffels; konijn, vosje, flap en monkel.

Ik vind het hier super en het is heel raar om te bedenken dat is gewoon
een vliegtuigongeluk heb overleefd. Ik heb veel geluk gehad, en met die
gedachte val ik in slaap. De volgende morgen horen we een aap. Die aap
komt naar ons toe en blijft bij ons. We besluiten om de aap te houden. Nu
heb ik een hond en Bo een aap. Met mijn hond gaat het ook goed, hij is erg
bevriend met de aap en hij helpt ons heel goed. We gaan naar Kroatië en
daar krijgen we te horen dat ons huis gesloopt is. We schrikken allemaal.
We blijven hier wonen en dat is erg wennen, we moeten naar een andere
school en we moeten een hele nieuwe taal leren. Maar dat is een leuke
uitdaging. Dat gaat ons wel lukken. Maar ik denk nog steeds aan thuis en
de vliegtuigramp.
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De reis naar het vervloekte huis....
gemaakt door Mabel

Er was eens een jongen hij zag er altijd een beetje stoer uit en met een
sikje en zo. Zijn naam was Jacob Groothuizen, hij was zo’n zeventien jaar
oud. Hij haalde ook niet de beste cijfers op de middelbare. Maar goed, het
was herfstvakantie en het was eigenlijk best warm voor een herfst-
vakantie dus hij had met zijn vrienden afgesproken dat ze een mysterieus
huis gingen onderzoeken in de vakantie. Hij ging met Robert van Assel,
Robert was een wat dikkere jongen dan andere jongens, ook was Robert
een beetje bang maar hij wou mee. Robert was achttien jaar oud. Jacob en
Robert hadden nog één persoon uit genodigd namelijk Richard Fernando.
Richard was voor niets bang, dat kwam heel handig uit nu ze een myste-
rieus huis gaan onderzoeken. Richard leek wel een beetje op Jacob alleen
hij was vijftien en Jacob was zeventien. De drie jongens gaan met een
oude bus op vakantie, ze rijden niet zelf want ze hebben geen rijbewijs.
Een rare taxichauffeur rijdt hun naar het mysterieuze huis. Maar zij weten
nog niet dat het een vervloekt huis is....

Robert was nu al bang hij vertrouwde het mannetje dat achter het stuur
zat al niet meer terwijl ze nog maar anderhalf uur in de auto zaten en ze
moesten nog acht uur. Richard en Jacob vonden het onzin. Want hun
hadden daar super veel zin in. Maar ook vonden ze het mannetje goed,
want het was de goedkoopste taxichauffeur die ze konden krijgen. Maar
goed ze reden en het was zo’n uurtje verder en er was geen wc in de bus
toen begon Robert te roepen; Ik moet plassen!!! Dus toen moesten ze
stoppen, in de bosjes plassen en verder. Zeven uur verder waren ze uitein-
delijk aangekomen met de bus. Er waren wel veer plasbeurten gehouden
door Robert ook reden ze in de nacht en heeft Robert dus Jacob en Richard
wakker gehouden. Ze hadden een hutje zo’n acht meter van het myste-
rieuze huis vandaan. Dat vond Robert niks maar hij was zo moe dat hij wel
kon slapen toen ze alles hadden uitgepakt, ook bleven ze daar maar drie
dagen. Robert vond dat lang en Jacob en Fernando vonden dat kort. De
volgende dag gingen ze al een beetje verkennen bij het huis. Niemand
was er ooit nog gekomen en daarom was het zo mysterieus. Het was
middag. Iedereen was moe dus deed even een middagdutje.
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Maar toen Robert wakker werd zag hij iets heel raars op Jacobs en Richards
hoofd staan, maar hij kon het niet goed zien dus maakte ze wakker. Jacob
en Richard zagen het niet op hun hoofd staan, dus dachten dat het een
grapje was maar Robert zag het echt staan. Het was heel verwarrend. Het
was al avond geworden en voor het avondeten gingen ze aardappels eten,
maar Robert at het meest want hij was dikker dus er moest ook meer in
zijn lijf. Ze gingen slapen en de volgende dag zag Robert iets anders op
Jacobs en Richards hoofd staan, hij had het opgeschreven wat er opstond
van gisteren. Het leek dus dat het een zin was.

Het was de tweede dag al. En vandaag gingen ze naar het mysterieuze
huis. Ze liepen binnen, en hoorde stemmen maar gingen toch door. Ze
gingen het een beetje onderzoeken en zaken allemaal doodskisten, ze
begonnen te denken dat het een vervloekt huis is maar ze wouden het
onderzoeken. Ook Robert wou verder onderzoeken, maar met de gedach-
ten dat het een vervloekt huis is maakte het griezelen in zijn gedachten.

Het was inmiddels de volgende dag en toen stond er niks meer op de
hoofde van Jacob en Richard. Het was de laatste dag en Robert had het
ontcijferd wat die woorden betekende op de hoofde van Jacob en Richard
stond. Er stond namelijk: Ga weg of anders gaat er iemand niet mee naar
huis, maar de jongens gingen nog een keer en toen waren ze daar. Richard
liep een kamer in en was opeens verdwenen. De jongens wisten niet waar
hij was. En hadden er genoeg van hoe griezelig het huis was en gingen
terug, hadden hun spullen gepakt en belde de chauffeur op om ze terug
naar huis te brengen. Nu moesten ze weer negen en een half uur in de
auto zitten. Eindelijk waren ze thuis, en nog steeds wisten ze niet waar
Richard was......?
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 De vreemde waterkuil
Gemaakt door Madelief

Op een mooie zomerdag, was Kim op school. ze waren aan het rekenen.
Kim zei tegen koen: ik heb zo veel zin in morgen! Hoezo zij Koen? Oen
weet je dat echt niet meer? Nee. We gaan morgen naar Frankrijk.
Oja tuurlijk ik was het helemaal vergeten,
ik heb er echt heel veel zin in  zegt Koen. Eindelijk was de schooldag
voorbij. Kim en Koen renden naar buiten. Mama!!!!
Hoi zij mama. Hebben jullie zin in
morgen? Jaaaaaaaaaaaaa riepen Kim en Koen in koor.

De volgende dag werd Kim wakker. Jes jes riep Kim vandaag gaan we op
vakantie naar Frankrijk. Koen we gaan op vakantie. Wat zij Koen? We gaan
op vakantie dombo. Oja zei Koen. Kom we gaan onze koffers in pakken.
Eindelijkwaren ze klaar om naar Frankrijk te gaan. ledereen stond klaar
voor de auto om te gaan. ledereen stapte in de auto. En we riepen op naar
Frankrijk!!!  Ze moesten best wel langrijden. Maar na lange uren rijden
ztjnze eindelijk aangekomen in Frankrijk.
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Zo ze en Kim en Koen. We ziin aangekomen in Frankrijk. Eerst gingen we
naar het hotel waar  ze verbliiven .Ze gingen de koffers uitpakken. Wat
gaan we eerst doen vraagt Koen aan papa? We
gaan als eest wandelen door het parkje. Oké zei
Koen blij. Toen ze bij het parkje aan kwamen zagen
Kim en Koen een speeltuin. Mama mogen we daar
spelen? Ja hoor maar blijf wel in de buurt. 'Oke
zeiden Kim en Koen. Kom we gaan! Na een kwartier
spelen gingen ze naar huis. Ze gingen uiteindelijk
naar een restaurant waar ze gingen eten.

De volgende dag.

Vandaag gingen ze een wandeltocht maken. lk heb er zo veel zininzei heel
de familie.  Kom we gaan! Zo ze gingen beginnen met hun wandeltocht.
Waar gaan we als eerst heen vraagt Kim? We gaan als
eerst naar een grot en de meeste mensen zeggen dat daar een vreemde
waterkuil is. Zo ik ben benieuwd .Zeggen de kinderen.
Na een paar minuten lopen kwamen ze aan bij de [vreemde] grot.
Omg omg ik ben zo benieuwd of er een kuil in zit! Ze gingen naar binnen
en wat zagen ze een megagrote waterkuil. Wow kijk dat zij Koen. Ja hoe
groot is die kuil wel. Heel groot zeggen de ouders.
Kom kom we gaan kijken. Ja. Jongens niet te dichtbij  dadelijk worden we
nog mee geslurpt. Mama maak je nou niet zo'n zorgen mama. Oké ga maar.
Jaaaaa. Kom. O nee we zijn te dicht bij koen kom terug. Nee kom dit is cool.
Neeeeeeeeeeeeeeee. Opeens waren Kim en Koen mee geslurpt. Waar
zijn onze kinderen gebleven? O nee ze zijn toch niet mee geslurpt? Hoe
gaan we ze er ooit uit krijgen? lk  weet het niet.
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Waar zijn we beland zegt Kim? Maar Koen reageert niet hij is heel er bezig
met de omgeving. Kijk een snoepboom. Dat is niet belangrijk nu zegtKim.
Maar hij zit al te snoepen. We moeten hier uitkomen zegt Kim.
Of misschien toch nog even snoepen zegt Kim.
Met een volle mond zegt Kim wacht we zitten nog wel in deze waterkuil.
Opeens zag Koen een deur. Kijk zij hij, een deur. O wat goed gezien.
Kom we gaan naar die deur. lk tel tot 3 en dan trekken we de deur open.
Oké zegt Koen. 1 2 3. En opeens was de deur open. Mama papa ik heb
julliezo erg gemist. lk jullie ook. Kom we gaan thuis lekker chocomel
drinken.  Jaaa roepen Kim en Koen tegelijk.
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De reis in het portaal
gemaakt door Sara

Wanneer je denkt dat er geen magie bestaat staat voor jou alles
stil niks beweegt en wanneer je aan iets magisch denk begint
jou, verhaal. Dit verhaal gaat over een klein meisje ze zat vol met
fantasie en speelde graag met haar vrienden, en ze was zo aardig
voor iedereen dat ze nooit ruzie had met andere mensen, en haar
naam was Emelie. Wanneer ze dacht aan iets moois of iets dat
nog niet bestaat verscheen het voor haar. Helaas kwam ze er-
achter dat niet alles dat ze dacht echt was. En toen ze in de
pubertijd kwam was alles anders. Ze dacht alleen aan de dingen
die ze wou hebben en niet meer aan haar fantasie. Ze raakte
haar fantasie kwijt en zo ging het allemaal verder, ze was niet
meer zo aardig als vroeger en had geen vrienden meer omdat ze
heel onaardig was tegen iedereen, haar lach verscheen niet
meer en er bleef alleen maar een donkere boeiende lach uit.......

Op een donkere avond werd Emelie wakker van een groene gloed
die in haar kamer scheen het kwam uit de gang dacht ze. Ze
stond op uit haar bed en ging de gang op het eerste wat ze zag
was helemaal zwart. Maar toen verscheen het licht weer het was
een rare deur en in de deur zat de gloed die ze zag. Toen ze de
deur opendeed schrok ze wat ze zag. HET WAS EEN PORTAAL zei
ze. Ze wilde er niet in de beurt komen maar het waaide op eens
zo hard dat ze in het portaal werd mee gezogen. Ze schreeuwde
zo hard als ze kon HELP HELP HELP maar niemand antwoordde.
Ze kon haar zelf niet meer tegen houden en werd mee gezogen in
het portaal. Ze werd helemaal duizelig en ze viel flauw....

Toen ze wakker werd had ze een dikke jas aan en had een grote
muts op haar hoofd en het was heel fris maar toen ze haar ogen
opendeed zag ze pas waar ze was. ZE ZAT BOVEN OP EEN BERG,
de sneeuw was zo wit en glad dat bijna haar spiegelbeeld zag.
Maar toen kwam er iets voorbij haar gevlogen. Het was een skiër
ze riep zo hard als ze kon: HEY HOE KOM JE NAAR BENEDEN EN
KUN JE ME HELPEN. De skiër hoorde haar niet. Er zat maar een
ding op om gewoon naar beneden te lopen. Na een tijdje lopen
naar beneden zag ze de groene gloed weer ze liep er heen en
daar was die deur weer zei ze.
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Ze rende er heen en deed de deur weer open. Ze werd weer mee
gezogen. Ze werd duizelig en viel flauw.

Ze werd wakker maar ze was niet in haar slaapkamer ze was in
een soort van bar. Waar ben ik zei Emelie. je bent in Oostenrijk zei
de barman. Maar hoe kom ik hier ik stapte alleen maar in dat
portaal en toen werd ik hier heen gebracht. Nou ga dan maar
snel weer dat portaal zoeken zei de barman. Ow en wil je zeggen
wanneer je een groene gloed ziet zei Emelie. Bedoel je die groene
gloed daar die uit da badkamer komt? JA zei Emelie. En ze reden
naar de badkamer en zag die deur weer ze rende er heen en
sprong weer in het portaal ze werd weer duizelig en viel flauw.

Toen ze wakker werd zag ze haar slaapkamer nog steeds niet.
Maar ze zat wel in een kamer. Waar ben ik vroeg ze zich af? Ze
keek rond maar ze kon niets zien maar ze hoorde wel wat stem-
men. HALLO zei ik zo hard als ik kon. Hallo? Werd teruggezegd. ja
hallo hier zo weet jij waar het licht knopje zit? Het licht ging aan
en daar stond een klein meisje met warme kleren aan. Wat doe jij
hier? zei het meisje. Ik weet het niet ik ging weer in het portaal
en toe....... ik kon mijn zin niet eens afmaken maar het meisje
onderbrak mij midden in mijn zin. Nonsens ik wil dat jij uit mijn
kamer gaan of ik roep mijn papa erbij. Oké ik ben al weg zei ik. ik
zag de deur weer maar ik kon opeens niet rennen ik zag vast
omdat er kauwgom onder mijn schoen zat. Het meisje kwam
stampend naar mij toe en zei. GA WEG IK ROEP MIJN PAPA HOOR.
Maar ik zit...... ze onderbrak me weer. PAPIEE ze rende uit haar
kamer. Ik trok zo hard als ik kon maar niks werkte maar het
portaal was op eens niet meer groen maar ook rood hij knipper-
den dat kon maar 1 ding betekenen. HET PORTAAL GING BIJNA
SLUITEN. Ik trok nog hard er maar ik kwam niet los toen hoorde
ik stemmen. Pappie ze zit in mijn kamer hoorde ik. Ik kwam nog
net los maar mijn schoen ging wel uit. Ik rende nog net door het
portaal en werd weer duizelig en viel flauw.

Toen ik wakker werd hoorde ik een bekende stem ze zeiden.
Lieverd doe open je zit daar al uren kom eruit asjeblieft. Ik kende
de stem HET WAS MAMA. Ik rende uit de deur en greep mijn
moeder vast. Ik heb je zo gemist zei ik. Waar was je dan? Ow
nergens zei ik. Oké ga dan maar weer slapen. Welterusten zei ik.
En ik ging weer slapen



En de winnaar is..........
Op de eerste plaats is geëindigd Sara Augustijn met het verhaal “de reis in
het portaal”. Zij ontvangt de welverdiende prijs uit handen van Dré van
Hal, penningmeester van de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.
De prijs bestaat uit:
 Wisseltroffe ( Vogelverleider van Heukelom)
 Het boekje “Fantasiereizen” 2019
 filmpje online
 schaatsen met de hele klas ijsbaan De Lind en chocolademelk
 Sara mag volgend jaar lid van jury  zijn

Dré van Hal overhqndigt de prijs aan de trotse winnaar: Sara Augustijn

Uitreksel uit het juryrapport
 spannend, opbouwend steeds spannender met

fantasie en creativiteit.
 Was 'n echte fantasie droom,naar realiteit
 jury werd meegesleept in het portaal



DE REIS NAAR....
gemaakt door Bo de Roos en Tijs van den Broek

Opeens werd ik wakker in het ziekenhuis en ik riep WAAR BEN IK!!!!! Mijn
vrienden zeiden: "Je bent in het ziekenhuis." Mijn vriend Sem zei: "Je bent
tegen een boom aangereden." Sem vertelde dat de reis naar Spanje niet
meer door kan gaan. Max zei: "Gingen we naar Spanje dan?" "Weet je het
niet meer dan?" Max zei: " Nee!" Nou, dan vertellen we het wel opnieuw.
We wilden met zijn alle naar Spanje om verlaten plekken te bezoeken en
leuke dingen te doen, maar je ging boodschappen doen voor de vakantie
en je letten even niet goed op en reed je tegen een boom aan. De auto is
nu total-loss, maar dat maakt niet uit want we krijgen toch een leenauto
dus als je herstelt bent dan laten we de auto maken en gaan we naar
Spanje

3 maanden later...

Max is weer hersteld.
Vandaag gaan we naar
Spanje en om 10:00
vertrekken we.  In de
auto gaat het goed,
maar opeens komen er

zwarte rookwolken uit de motorkap van de auto. We zetten snel de auto
aan de kant en springen uit de auto. Het is heel druk op de weg, dus
moeten goed oppassen dat we niet aangereden worden. We balen enorm,
want de auto was weer STUK! Max roept: "Dat wordt liften." Er stopt een
auto en er stappen twee mensen uit. Ze wilden graag helpen. Ze stelde
zich voor met Lisa en Kyano.  Ze waren aardig en brachten ons naar een
garage. Hier laten we de auto maken.
Lisa en Kyano vroegen ons waar we naar toe gingen. We zeiden dat we
naar Spanje gingen. Daar willen we verlaten plekken bezoeken. Toen zei
Sem:  "Willen jullie misschien mee?"
Lisa zei ja! en Kyano was het er ook mee eens. Dus ze gingen mee.  Het was
al laat, dus tijd om te gaan slapen. We stopten snel bij een hotel. De
volgende dag was de auto klaar en konden we de auto ophalen.
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De reis duurde
lang. Dus we
maakten weer
eventjes een
tussenstop. Het was moeilijk om een hotel te vinden dat niet vol zit.
Gelukkig konden we na twee uurtjes iets vinden. We hebben een apparte-
ment gevonden. We hebben nog even gerust op het strand, zodat we de
volgende dag fit op pad kunnen om te zoeken naar verlaten plekken.

De eerste plek die we vinden, is een heel oud ziekenhuis. Binnen zag het
er prachtig uit! Max liep een kamer binnen en zakte door de grond. Geluk-
kig niks gebroken. Hij kwam in een kelder terecht. Max kon er niet meer
uit en hebben uiteindelijk de politie gebeld. De politie kwam, maar was
erg boos. Je mag niet zomaar in een verlaten gebouw komen. De politie
haalde Max uit de kelder. Max had veel pijn aan zijn arm. Toch maar even-
tjes naar het ziekenhuis. Door de foto's wisten we, dat zijn arm gebroken
was. We baalden enorm, want nu kan de vakantie niet meer doorgaan.

Gelukkig loopt het allemaal goed af, maar we hebben wel geleerd dat we
geen verlaten plekken meer moeten bezoeken. Want het kan ook fout
gaan. Daarnaast hebben we een flinke boete gehad.

 einde

Schrijvers:
Bo de Roos en Tijs
van den Broek
Illustrators:
Bo de Roos en Tijs
van den Broek
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Het verhuisdagboek
gemaakt door Sara

Lief dagboek,

5 juli 2017
Na veel ruzie hebben papa
en mama besloten dat ze uit
elkaar gaan. Mama wilde graag
naar Amerika. Nu zijn we dus ons huis aan
het leegmaken. Ik ben bezig met mijn kamer op te ruimen, want ik heb
besloten om met mama mee te gaan. We vertrekken over een paar weken.

16 juli 2017
Lief dagboek,
We vertrekken vanmiddag naar Amerika. We nemen vandaag afscheid van
papa en familie. Ik vind het spannend om met het vliegtuig naar Amerika
te gaan. Maar ik heb er veel vertrouwen in dat het goed komt. Papa wil in
de herfstvakantie langskomen.

17 juli 2017
We komen net uit het vliegtuig, pakken snel de boot en daarna de taxi naar
ons nieuwe huis.

3 juli 2020
Yes, zomervakantie! We wonen nu zo’n 3 jaar in Amerika. Mijn beste
vriendin heet Liselotte. Vandaag spreek ik met haar af. We gaan niet
zomaar spelen. We gaan op onderzoek uit.
We willen naar Area 51 zeggen. Ik zeg niks tegen mijn moeder, want ik ben
bang dat ze boos wordt. Vanmiddag zijn we er naartoe geweest. Het was
heel spannend en we zagen ook iets geks. Het leek op een alien en we
zagen ook een UFO landen.
Maar ik weet het niet zeker. Ik zal even tekenen hoe het eruit zag:
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Tijdens ons onderzoek belde mama ineens. We hebben snel een stille
plek gezocht zodat mama niet kon raden waar we waren. Ik nam op en
mama vroeg of ik naar huis kwam. Maar ik wilde graag eten en logeren bij
Liselotte. Gelukkig kon dat ook. Heel toevallig belde toen ook de moeder
van Liselotte. Ik
mocht blijven slapen en eten. Als we wel stil waren als Luuk, broertje van
Liselotte, ging slapen. Liselotte werd moe van haar moeder, want dat zegt
ze altijd. We zijn naar huis gerend om mijn logeerspullen te pakken. Ik heb
ook mijn bikini meegenomen want we mochten zwemmen in de tuin.

4 juli 2020
Liselotte en ik hebben bijna niet geslapen. We moesten de hele tijd aan
Area 51 denken. We hebben nog even gekletst in bed, maar toen gingen
we er uit. We zeiden tegen de moeder van Liselotte dat we gingen buiten
spelen, maar eigenlijk gingen we op onderzoek uit. Weer naar Area 51. We
waren zo nieuwsgierig!
Maar toen gebeurde er iets spannends! We waren op het terrein en ineens
zagen we de politie. We renden snel de bosjes in. Het grootste bosje dat
we konden vinden.

Toen ik vanmiddag thuis kwam, zat er ineens een vreemde man aan tafel.
Hij had een politiepak aan dus ik schrok super erg. Ik dacht dat hij voor mij
kwam! Maar mama zei: ‘Dit is Rob, mijn nieuwe vriend.’ Ik stelde mezelf
voor. Mama en Rob zaten aan tafel te kletsen en ik zat op mijn telefoon. Ik
hoorde ze praten over trouwen. Maar ik dacht bij mezelf: ‘Oh nee! Voor de
tweede keer?’ Ik heb Liselotte gebeld. Zij vond het ook gek.
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5 juli 2020
Vandaag was Liselotte jarig. Ik heb
voor haar een cadeau gekocht en naar
haar verjaardag geweest. anmorgen
was mama al vroeg werken en Rob zat
aan tafel. Ik vroeg aan hem of hij aan
mama wilde doorgeven dat ik van-
avond pas thuis zou zijn.

6 juli 2020
Ik heb vandaag uitgeslapen. Toen ik beneden kwam waren Rob en mama
aan het praten. Ik hoorde dat het een heel serieus gesprek was. Het ging
over twee meisjes die op het verboden terrein waren geweest. Ik hoorde
Rob zeggen dat een van de meisjes op Liselotte leek. Toen ik de keuken
binnenkwam was het muisstil. Van mama moest ik aan tafel komen zitten
om te praten. Ze vroeg of ik meer wist. Ik voelde dat ik rood werd. Ik ben
echt super slecht in liegen.

8 juli 2020
Uiteindelijk heb ik toegegeven dat Liselotte en ik op het
verboden terrein waren. Rob heeft ons meegenomen
naar het politiebureau en daar moesten we vertellen wat
er is gebeurd. Best wel spannend, want we hebben ook
in en cel gezeten.

Tot de volgende keer, lief dagboek!

De jury had een moielijke taak!

Van links naar rechts;
Nellie Vervaart, Anja van der
Bruggen, Jan van Opstal, Henk van
Griethuijsen.

Op de foto ontbreekt helaas Rose
Noël, namens de bibliotheek
Midden Brabant.
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#aliën

Er waren 3 jongens. De namen waren Finn, Tygo en Bram. Ze
hoorden dat er op 20 september een bestorming was bij AREA 51.
Ze wilden er ook heen en gingen kijken op google hoe duur de
kaartjes waren. Ze drukten op enter en het eerste wat ze zagen was:
UITVERKOCHT!!!
Toen scrolden ze naar de onderkant van de pagina en kochten kaartjes
voor 27 september.
Toen ze aankwamen zag je hier en daar groen bloed.
Ze liepen richting de hekken van AREA 51.
Daar stonden ze dan. Recht voor de poort.  Ze zagen een groene arm
met groen bloed erbij. Hier en daar lag ook rood bloed en voeten en
armen.
De drie jongens hoorden een raar hoog geluid. Ze wisten niet wat het
was. Ze liepen verder en Bram struikelde over iets. Hij keek wat het
was, en wat bleek: het was een geweer.
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Hij pakte het geweer op en ging weer staan. Toen keek hij rond en zag
nog 2 geweren. Tygo en Finn pakten de geweren op.

De jongens liepen door de poort en Tygo werd opeens bij zijn voet
gepakt. Van schrik schoot hij het helemaal kapot. De groene arm lag
op de plaats van het ding dat hem vastgreep. Finn zag een fotocamera
op de grond liggen en stopte die in zijn tas. Het kon nog van pas
komen.

Ze liepen verder. Tygo ging voorop, daarna Finn en Bram achteraan.
Tygo zag iets dat leek op een gebouw en zei het tegen Finn en Bram.
Ze renden erheen. Opeens hoorde je een geweerschot en Bram riep:
'WOOOW DAT WAS OP HET NIPPERTJE!!!!!'

 Tygo en Finn stopten met rennen en keken achteruit.  Daar zat Bram
met een kogel naast hem in het zand.  Tygo vroeg: 'Wat gebeurde er?'
Bram zei dat er een kogel recht voor zijn neus vloog. Hij greep de
kogel uit het zand en keek er goed naar en zag dat het een sniper
kogel was.
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Ze zigzagden snel verder. Finn en Bram waren moe toen ze er bijna
waren. Tygo ging dus alleen verder. Toen Tygo over een heuvel
geklommen was zag hij iets heel raars. Het waren allemaal aliëns. Tygo
vroeg aan Finn of hij zijn camera mocht lenen. Tygo nam een paar
foto´s. Bram en Finn gingen met Tygo mee verder. Er waren 6 aliëns.
5 normale en 1 soort van leider. Er waren ook 3 soldaten en 1
commandant. De 3 jongens slopen naar de aliëns toe. Ze zeiden tegen
de aliëns dat ze in vrede kwamen en wilden helpen.

Ze slopen naar de soldaten toe. Bram maakte zijn geweer klaar om te
schieten. En toen: BAM!!!!
Hij schoot mis. Tygo schreeuwde: 'Waarom verraadde je ons?'
Bram zei: 'Geen tijd voor ruzie. We kunnen beter rennen!!!'
Finn keek rond en zei: 'Waar is de leider van de aliëns heen?' En opeens
zag Finn een flits.



27

En die flits ging naar een van de soldaten. Een van de soldaten was
plots dood. Finn keek rond en zag Bram en Tygo niet meer, maar
alleen 6 aliëns om zich heen met lazers op hem gericht.
Opeens zag hij een UFO en de aliëns hadden hem vastgebonden. Hij
werd meegenomen door de UFO.

Toen hij wakker werd, was hij op een aparte planeet.

Hij kon wel ademen maar het zag er zo anders uit. Hij pakte de
camera uit zijn tas en begon met filmen en foto's te maken.
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Hij maakte zelfs een selfie met de aliëns.

Hij ging op onderzoek uit op de aparte planeet.   Uiteindelijk vroeg
Finn of hij teruggebracht kon worden.

De aliëns gaven toestemming aan Finn. Toen Finn terug was op aarde
bedankte hij de aliëns voor het laten zien van hun planeet.Toen
gingen de aliëns weer weg.
Eindelijk zag Finn Bram en Tygo weer.

Ze hadden de commandant en de 2 overige soldaten neergehaald.
Finn liet alle foto´s en filmpjes zien aan Bram en Tygo.    ‘
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Dit moet de president weten’, zei Bram. En dus boekten ze snel een
vlucht naar Washington DC.
In Washington DC gingen ze zo snel mogelijk naar het Witte Huis.
Ze sloegen alle bewakers K.O. Ze stonden voor de deur en klopten alle
3 tegelijk heel hard en lang aan. Uiteindelijk werd er opengedaan.
Ze  zagen Donald Trump in levende lijven.

Zij zeiden dat ze bewijs hadden van het bestaan van aliëns.
Trump liet ze binnen en vroeg of hij het mocht zien.      Finn pakte
zijn camera en liet alles zien. Ze zeiden dat de aliens superaardig waren,
maar ze wilden dat er geen onderzoeken gedaan zouden worden en
dat het hun geheimpje bleef.
Trump beloofde het en daarom blijft het een groot mysterie wat er in
AREA 51 nou precies heeft afgespeeld!

Einde

Auteur: Bram Klerks
Illustrator: Fatima Aitsaid
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Op vakantie
gemaakt door Eva

Thuis zit ik me te vervelen. Papa zegt: ‘Ga eens je koffer pakken.’
‘Oké papa.’ Als ik klaar ben, blijf ik zeuren: ‘Wanneer gaan we nou, papa?’
‘Na de lunch, Eva.’
‘Maar dat duurt nog zo lang papa.’
‘Dan moet je maar wachten.’
‘Waarom papa?’
‘Omdat het zo is, Eva.’

Na de lunch gaan we eindelijk op vakantie naar Duitsland.
‘Hoe lang duurt de rit, mama?’ ‘3 uur’: zegt Mama. Dat duurt echt heel erg
lang. In de auto verveel ik me. Maar van mama krijgen Roan, David en ik
een boek en een puzzelboek.
Eindelijk we zijn er, mijn billen doen zo pijn, Mama!
Wat fijn dat ik weer sta. ‘Wauw, wat een mooi huis zeg!’
Joepie! Mijn hele familie is er. Ik ga meteen naar Daniëlle, Dahlia, Odel en
Dahai dat zijn mijn 3 nichten en mijn neef. Ik geef iedereen een dikke
knuffel. ‘Ik heb jullie zo gemist!’, zegt Eva.
‘s Middags gingen we nog even lekker spelen en we deden verstoppertje
in het bos er naast.
In het bos en huis is echt heel veel te doen. ‘s Avonds gingen we naar het
bos daar gingen we een avond wandeling maken met Daniëlle, Dahai en
Odel, Roan was bang in het donker en David moest slapen.
 In het bos gleed ik uit, ik viel bijna naar beneden! ‘Auw dat deed pijn!!!’

 Toen zagen we ineens een hele
mooie hut. We zagen ook nog wat
mooie bomen in het bos.

Toen gingen we terug naar het huis
om een plan te maken voor een
hut.
Mijn tekening wordt al heel erg
mooi!
Om 10 uur ging ik slapen, daar had
ik totaal geen zin in!:[
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Toen ik wakker werd, duurde het heel lang voordat iedereen wakker was.
Dus ging ik maar televisie kijken met mijn broertjes en mijn nichtje, want
die waren al wakker. Er kwam iets heel saais op.

Toen was iedereen eindelijk wakker om 10:30.
We gingen ‘s ochtends zwemmen bij een strand, dat was een kilometer
verder. Iedereen ging met de auto behalve Daniëlle, Dahlia, Odel, Dahai
en ik. Het was er erg leuk, alleen was het water erg koud. Brr!

In de middag maakten we een hut. Eerst doen we een paar zware bomen
tegen een anderen boom aan toen zagen we ineens een hele grote boom
die was zo zwaar dat we hem met zijn allen moesten tillen omdat hij
anders viel. Toen moesten we hem helemaal bedekken met bladeren en
mos.

De volgende ochtend gingen we verder, alleen Dahlia deed niet meer
mee. Toen we terug waren blijkt dat Daniëlle een teek had. Iedereen werd
nog goed gecontroleerd.
Ik kon niet slapen, want ’s nachts zat er een mug in de kamer waar ik sliep.
We gingen weer zwemmen. Zelfs Liz van drie deed mee!
De volgende dag regende het alleen maar, dus deden we helemaal niks.
Iedereen verveelde zich.
We gingen de volgende dag naar de rodelbanen, dat zijn soort glijbanen
waar je in een karretje zit. Je kan dan kiezen hoe hard je gaat en je kunt
ook remmen, maar daar hou ik niet van.
De volgende dag is de laatste dag maar dan werken we nog even lekker
aan onze hut. Nog een nacht slapen, dacht ik. De volgende ochtend moes-
ten we snel inpakken. Op de weg naar huis gaan we nog in een restaurant
eten en daarna geven we afscheid aan de hele familie. Toen mochten we
nog een lekkere reep van noten Als ik thuis ben, denk ik: die vakantie
mocht nog langer duren.
Twee weken later kreeg ik een telefoon. ‘Wauw dat hoesje is mooi!’

    Einde
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Het uit de hand gelopen klassenuitje.
OBS De Bienekebolders Groep 7/8 2019-2020

De klas van Pip en Thomas hebben een klassenuitje gewonnen naar Zuid-
Amerika. Ze zaten in het vliegtuig, de reis zou nog uren duren, maar toen ze
net boven de jungle van Brazilië vlogen gebeurde er iets vreselijks. Ze zagen
de stewardess naar de cockpit rennen en plots moest het vliegtuig een
noodlanding maken. 10 minuten later stonden ze midden in de jungle.
Het vliegtuig stond er nog. Pip, Thomas en juf Juliëtte waren snel wegge-
rend, toen ze doorhadden wat er aan de hand was. De rest van de klas werd
gevangen gehouden door de stewardess en moesten voor haar werken.
Pip, Thomas en juf Juliëtte bedachten een plan om de kinderen vrij te
krijgen. Ze moesten eerst kijken waar de kinderen waren, want ze waren
ze kwijt geraakt. Toen ze bij de kinderen aankwamen zagen ze dat ze aan
het werk waren in een diamantmijn. De sterwardess betrapte de juf, Pip en
Thomas en zette de achtervolging in.
Pip, Thomas en juf Juliëtte stapten in een mijnkarretje en gingen zo snel
mogelijk weg. Juf Juliëtte besloot om de politie te bellen. De sterwardess
had ondertussen haar werknemers geroepen. Ook die zetten de achtervol-
ging in. De wernemers pakten ook een mijnkarretje. De juf, Pip en Thomas
kwamen bij een splitsing en gingen linksaf. De achtervolgers kozen voor de
rechterkant. Pip, Thomas en juf Juliëtte kwamen midden in de jungle te-
recht.
‘Die zijn we kwijt’, zei Thomas. Ze liepen en ze liepen, na heel lang gelopen
te hebben werd het donker. Ze sliepen onder bananenbladeren en aten
alleen maar bananen. De volgende ochtend gingen ze opzoek naar hulp. De
politie was ondertussen ook in dat deel van de jungle aangekomen. Na drie
kwartier had de politie de juf en de twee kinderen gevonden.
Ze waren helemaal uitgeput en vies. Ze hadden al heel lang niets gegeten.
Van de politie kregen ze te eten en te drinken. Samen met de politie gingen
ze terug naar de mijn. Ze probeerden de kinderen te bevrijden, maar die
zaten vast aan een ijzeren ketting, dus het lukte niet.
De stewardess die was gevlucht, maar waar heen? Eén van de kinderen uit
de klas was meegenomen door de stewardess. De politie had de hele jungle
afgezocht. Ze hadden wel de werknemers van de stewardess gevonden.
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Die vertelden dat ze een schuilplaats had aan het strand.

Dus ze gingen naar het strand, maar ze konden de kinderen niet meenemen
want die zaten nog vast.
Het was uren rijden naar het strand. De werknemers zeiden dat de stewar-
dess een ketting om had met de sleutel van het slot. Dus die moeten ze
pakken.

Toen ze eindelijk op het strand aangekomen waren zagen ze de stewardess
met het kind in het water zwemmen naar een ander eiland. ’Oh nee, we
moeten snel onze boot gaan halen’, zei de politie.
Toen ze bij de haven aankwamen, pakten ze de snelste boot. En gingen ze
zo snel mogelijk naar het eiland toe. Toen ze eenmaal op het eiland waren
zagen ze de stewardess naar haar schuilplaats vluchten. Er zat een code op
de deur naar de schuilplaats. Ze wisten het echt niet. Wat zou de code toch
zijn? Ze dachten heel goed na. Ineens herinnerden ze dat het vliegtuig een
nummer op de zijkant had staan. Ze moesten helemaal terug naar waar ze
waren begonnen, onderweg moesten een slaapplek zoeken.
De volgende morgen kwamen ze aan bij het vliegtuig, op het vliegtuig stond
5674. Met het nummer genoteerd, gingen ze weer terug naar de schuil-
plaats van de stewardess. Toen ze bij het eiland aankwamen voerden ze de
code in. Hij was goed, dus ze liepen naar binnen ze zagen al snel heel veel
gangen.

Ineens vielen sommige gangen dicht en bleven er twee gangen over. Juf
Juliëtte en de helft van de politieagenten gingen links, maar kwamen er al
snel achter dat dat niet het goede pad was, dus gingen ze terug, toen kwa-
men ze weer bij elkaar. Ze gingen met zijn allen door de rechtse tunnel. Daar
kwamen ze uit bij een bredere tunnel. Toen ze die tunnel uit waren kwa-
men ze in het kantoor van de stewardess. Ze gingen door de deur. Daar zat
ze, ze sloegen haar in de boeien en namen haar mee. Ze pakten haar sleutel
en bevrijdden de kinderen. De piloten hadden sich de hele tijd schuilgehou-
den in de buurt van de mijn. Ze startten het vliegtuig en vlogen naar hun
bestemming. Toen ze waren aangekomen in Zuid-Amerika wilden ze een
feest organiseren. Iedereen kreeg een taak. Pip, Thomas en juf Juliëtte
kwamen erachter dat ze iemand kwijt waren. Ze waren Puck kwijt. Pip,
Thomas en juf Juliëtte gingen met het vliegtuig terug naar de jungle.
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De kinderen bleven achter in het hotel, maar wisten niet wat ze moesten
doen

en gingen maar zwemmen. Toen ze op het eiland aankwamen wisten ze
niet waar ze moesten zoeken. Ze besloten eerst bij de mijn te gaan kijken.
Daar was niemand te zien. Ze hoorden voetstappen ze, gingen kijken. Er lag
een briefje op de grond. Er stond op: Hallo, willen jullie Puck terug? Volg
dan de mango’s. Dus ze volgden de mango’s toen kwamen ze bij een deur. Ze
gingen naar binnen, er stond een werknemer van de stewardess met Puck
naast hem. Hij gaf hen Puck, omdat hij het dapper vond dat ze achter de
mango’s aan waren gelopen.  Ze vlogen terug met Puck. Ze gingen eerst
shoppen voor nieuwe kleren, omdat alles versleten was door het werken.
Ze gaven een heel groot feest en ze feestten de hele nacht door.

Sinds 2012 wordt de schrijfwedstrijd voor basisscholen in Oisterwijk en Moer-
gestel georganiseerd. Jaarlijks doen honderden kinderen mee.
Dit jaar hebben wen een speciale gastschrijfster, Lotte Donkers.
Lotte is 10 jaar, woont in Oisterwijk en is al jaren ernstig ziek. Lotte heeft
echter een grote passie en dat is schrijven. Ze gebruikt haar schrijftalent om
over haar ziekte te schrijven, maar ook om gewoon ontzettend leuke verhalen
te verzinnen.
Wij hebben Lotte leren kennen als een sterk, positief en vroegwijs meisje en
zijn onder de indruk van haar en haar passie voor verhalen schrijven. Ze vertelt
ons hoe belangrijk het is dat kinderen leren hun fantasie en creativiteit te
gebruiken door verhalen te schrijven.
Precies daarom organiseren wij de jaarlijkse schrijfwedstrijd!

Een speciaal mens verdient een speciaal plekje. Vandaar dat we Lotte gevraagd
hebben mee te werken aan de schrijfwedstrijd van 2019. Door haar een rol te
geven in het promotiefilmpje. Door met ons mee de prijs uit te reiken aan de
winnaars. En ook door een klein verhaal over reizen te schrijven, dat we opne-
men in het digitale boekje met alle verhalen.

 Lotte is een inspirerend voorbeeld voor alle kinderen, die meedoen aan de
schrijfwedstrijd!

Kees van Dongen, voorzitter Oisterwijk Schrijft Cultuur
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Droomreis
Gemaakt door Lotte Donkers

Maartje’s leven is best saai. Ze maakt zelden iets spannends mee. Op een
dag besloot Maartje om te gaan wandelen in het bos. Daar zag ze iets
gloeien, wat is dat?, dacht Maartje. Ze ging op het glinsterende ding af, dat
ze door de bomen heen zag. Maartje liep er heen en deed haar ogen dicht
vanwege de felle stralen. De stralen werden steeds en steeds groter.
Maartje gaf een gil toen ze haar ogen open deed, ze zag wel 20 eenhoorns
en elven vliegen boven een groot reusachtig bos.
Ze viel neer en voelde ze anders. Aan de achterkant van haar armen zaten
ineens 2 grote vleugels waar ze mee kon vliegen!  “VET COOL”,
schreeuwde Maartje, ze probeerde te vliegen maar viel steeds neer. Toen
kwam er een elf op haar afvliegen. Het elfje zei dat ze mee mocht lopen
naar het paleis waar ze zich kon voorstellen aan de andere elfen en een-
hoorns  in dit bijzondere rare fantasieland.
Maartje liep mee en maakte kennis met de andere elven van haar lengte
en leeftijd. Ze hoorde verhalen over hoe die elven en eenhoorns daar
terecht waren gekomen en waar ze was beland. Ze had gefeest, gegeten
en gedronken. Gewoon een fijne tijd bij de elven en eenhoorns. Plots
hoorde ze een hard geluid!. Maartje schrok wakker uit haar droom, haar
wekker ging af, ze moest weer naar school.
Abrupt kwam er een eind aan haar bijzondere droomreis naar de elven-
wereld. Kon ze maar weer gaan slapen...



36

Dit is een uitgave
van de stichting

Oisterwijk Schrijft Cultuur
overname is toegestaan mits bronvermelding


