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Voorwoord
De schrijfwedstrijd 2018 was evenals vorig jaar gekoppeld aan de
Kinderboekenweek. Het landelijk thema “Vriendschap” heeft inspirerend
gewerkt op de schrijvers! Boeiende verhalen, die de jury een moeilijke
opdracht gaven. Bij het bundelen van de verhalen hebben we - in het
kader van de vriendschap - als inleiding een verhaaltje over de kleuren
van de vriendschap toegevoegd. Ook dit jaar constateren we dat er in de
scholen veel talent, creativiteit en de wil tot samenwerken aanwezig is.

Het is inmiddels een goede traditie dat wij als bestuur van de stichting
Oisterwijk Schrijft Cultuur deze wedstrijd in samenwerking met de
Bibliotheek Midden Brabant organiseren.
Wij danken Helma van de langerijt, Jeanne Jonkers en Gonneke
Zoutendijk van harte voor de inspanningen die zij hebben geleverd om
deze wedstrijd wederom tot een groot succes te maken.

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de creatieve inspiraties van de
deelnemende schooljeugd!
Deze bundel is beschikbaar als E-book, maar als u een papieren uitgave
wilt, dan kunt u contact opnemen met info@oisterwijkschrijftcultuur.nl

Het bestuur van
de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur

Kees van Dongen
Carel Brands
Dré van Hal
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Op een dag, heel lang geleden, begonnen de kleuren van de wereld te ruziën.
Alle beweerden de beste te zijn; de meest belangrijke, het nuttigste, de

favoriete.

GROEN zei:
“Het is duidelijk dat ik de meest belangrijke ben. Ik ben de kleur van leven en
hoop. Ik ben gekozen voor het gras, bomen en bladeren. Zonder mij zouden

alle dieren sterven. Werp een blik over het land en je zal zien dat ik in de
meerderheid ben.”

BLAUW zei:
“Jij denkt alleen aan de aarde, maar vergeet de lucht en de zee niet. Het is

het water dat de basis legt voor leven. Het vormt de wolken vanuit de diepe
zee. De lucht geeft ruimte, een vredig gevoel en sereniteit. Zonder mijn

vrede zouden jullie niks betekenen.”
GEEL grinnikte:

“Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik breng vrolijkheid, fleurigheid en warmte in
de wereld. De zon is geel. En elke keer als je naar een zonnebloem kijkt,

glimlacht de wereld. Zonder mij zou er geen plezier zijn.”
ORANJE begon ook haar eigen lof te uiten:

“Ik ben de kleur van gezondheid en kracht. Ik mag dan wel schaars zijn,
maar ik ben kostbaar, want ik dien de noodzaak van het menselijk leven. Ik

draag de meest belangrijke vitaminen. Denk eens aan wortelen,
pompoenen, sinaasappels, papaja’s en mandarijnen. Ik hang hier niet

constant rond, maar als ik de lucht vul met zonsopgang en zonsondergang, is
mijn schoonheid zo groot, dat niemand meer denkt aan één van jullie”

ROOD kon er niet langer tegen en riep:
“Ik ben de heerser van jullie allemaal. Ik ben de kleur van het bloed -

levensbloed. Ik breng het vuur in het bloed. Ik ben bereid te vechten voor
een doel. Ik ben de kleur van gevaar en van moed. Zonder mij zou de aarde

net zo leeg zijn als de maan. Ik ben de kleur van passie en liefde, de rode
roos, de kerstster en de papaver.”
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PAARS strekte zich tot zijn volle lengte.
Hij was erg lang en sprak met grote pracht: “Ik ben de kleur van het

koningschap en macht. Koningen, leiders en bisschoppen hebben altijd

mij gekozen, want ik ben het teken van autoriteit en wijsheid. De mensen
twijfelen niet aan mij! Ze luisteren en gehoorzamen.”

Uiteindelijk sprak INDIGO,
veel rustiger dan de anderen, Maar met net zoveel vastberadenheid:

“Denk aan mij. Ik ben de kleur van de stilte. Je merkt me bijna niet, maar
zonder mij zijn jullie maar oppervlakkig. Ik sta voor gedachten en reflectie,

schemering en diepe wateren. Jullie hebben mij nodig voor balans en
contrast, voor het gebed en innerlijke rust.”

En zo gingen de kleuren verder met pochen,
ieder overtuigd van zijn eigen superioriteit.

Hun geruzie werd luider en luider.
Ineens was daar een verbluffende flits van een helder bliksem.

Donder rolde en knetterde. Regen viel meedogenloos.De kleuren
krompen in elkaar van schrik, en kropen dicht tegen elkaar voor troost.

Tijdens de herrie begon de regen te spreken:
“Jullie dwaze kleuren, onderling vechten, en proberen de rest te overtreffen.
Weten jullie dan niet, dat ieder van jullie gemaakt is voor een speciaal doel,

uniek en anders? Geef elkaar een hand en kom naar mij.”
De kleuren deden wat ze werd gezegd, ze gaven elkaar een hand en

verenigden zich.
De regen ging verder:

“Vanaf nu, als het regent, zal ieder van jullie zich uitrekken door de lucht in
een grote boog vol met kleuren, als een herinnering dat jullie allen samen in

vrede kunnen leven. De regenboog zal staan voor de hoop van morgen.”
We zijn alle bijzonder en uniek,

en we hebben allemaal een doel.
Dus laten wij, iedere keer als het regent,

en de regenboog verschijnt,
ons herinneren elkaar te waarderen.

Want dat is het enige doel wat we allen gemeen hebben.
Heb elkaar lief !!!

Dank aan een onbekende auteur
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De Drie biggetjes
Het was een mooie dag en drie biggetjes genaamd: Luuk, Koen en Lars, gingen naar
school. De zomervakantie was net voorbij, ze zaten nu in groep 3. Er waren twee
klassen de ene groep kreeg juf Anna, de andere groep kreeg juf Barbara. Iedere klas
wou natuurlijk juf Anna, zeker Luuk, Koen en Lars. Want die hadden in de kleuterklas al
veel op hun donder gehad van juf barbara. Maar gelukkig hadden Koen, Lars en Luuk
geluk want ze kregen juf Anna, ze dachten we hebben eindelijk geluk! Maar de zin was
nog niet af en de directeur kwam binnen, en hij zei dat juf Barbara het liefst in onze
klas wou komen. Ze dachten; we hebben dus echt nooit geluk. Maar het viel toch mee,
ze speelden leuke spelletjes. Eigenlijk was het een hele leuke dag, de dag was voorbij,
ze gingen naar huis. Tijdens het avondeten gingen ze over juf Barbara praten, ze zeiden
dat ze toch nog wel leuk was. Luuk, Lars en Koen gingen slapen, ze zeiden; ik ben toch
wel blij dat we juf Barbara hebben.
want de andere klas zei dat juf Anna helemaal niet leuk was. Want zij kregen hun
boeken al, en moesten werken. Maar helaas vandaag kregen wij de boeken Luuk zij
begint het nu het strenge. Nee toch, zei Lars, hoop ik, maar ja hoor het was de ergste
dag van hun leven. Het begon al met rekenen ga recht op je stoel zitten!!! riep ze doe
dit niet, doe dat niet, ze werd helemaal boos. En natuurlijk de andere klas had
vandaag spelletjesdag en die was natuurlijk veel leuker. En zo ging het elke dag door.
Maar de vrienden van Koen, Lars en Luuk zaten in de andere klas, geluksvogels waren
dat, die hadden altijd en overal geluk.
Ze gingen 5 weken later zwemmen, ze dachten dit moet wel leuk worden maar nee. Ze
mochten alleen maar in het kleine biggetjes zwembad zwemmen. En de andere gingen
natuurlijk van glijbanen af en van de duikplank. Dat was ook al niet leuk, wat zou er
dan met haar aan de hand zijn. Zullen we het vragen? Ja. Ze vroegen waarom bent u
altijd zo boos. Nou zei ze. mijn man is 10 weken geleden overleden, ze rende huilend
weg, en de bel ging iedereen ging naar huis ook Koen en Luuk. De volgende dag
gingen ze weer naar school, juf Barbara stond met een glimlach bij de deur te wachten.
Koen zei: zou het gewerkt hebben, ik hoop het zei Luuk ze zaten in de klas. Juf Barbara
zei, ik ben een beetje boos de laatste tijd dat komt omdat mijn man pas is overleden.
Maar laten we er verder een leuk jaar van maken. En de rest van het jaar was het een
heel leuk en gezellig jaar. Dit zijn Koen, Luuk en Lars.

Luuk Koen                                  Lars
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Van vijanden tot vrienden

‘Opa opa’! Riepen Lara en Lors in koor.’ Kun je nog een verhaal vertellen?’
‘Ja hoor‘. Zei opa Billy
‘Tommy Tommy wakker worden’! Opeens schrok Tommy wakker met een
plens water in zijn gezicht.’ Laraaa’!!!! ‘Hoe vaak moet ik het nog zeggen?
‘10.000 keer als het niet meer is!’ ‘Lara ik vroeg niet om antwoord!’ uit mijn
kamer’!!!! ‘Dat was ik allang van plan het is hier een bende + het stinkt hier
naar Tommy het stinkdier!’ ‘Tommy kon het echt niet meer houden, pakte
zijn nerfgeweer en schoot op zijn zusje.’ Mamaaaaa!!’ ‘Tommy het mij be-
schoten! Wacht heel even schat!!’ AHHHHHH MOET NU METEEN KOMEN!!
‘Lara Kivit zo’n toon accepteer ik niet! Je hebt 1 week lang huisarrest!’ Zo
verliep de ochtend van Tommy, alleen aan de overkant van de uhhhh.. straat
verliep het nog een tikkeltje erger: ‘Lors geef dat nu meteen teru….’ Zijn
broertje was hem te slim af en had ducktape op zijn mond geplakt.
‘M,M,M,M,M’ probeerde Barry. ‘Ohh sorry ik kan je niet verstaan’ zei Lors
gemeen, terwijl hij het stuk ducktape vast pakte en wou trekken tot zijn
moeder zei: ‘Lors wat is dit voor gedrag? Je hebt een week huisarrest!’ ‘Maar
maar… niks gemaar je hebt huisarrest 1 week lang! Maar maar.. wat zei ik
nou… maar. NU NAAR BENEDEN!!’
Tringgggg. De schoolbel ging dat betekende dat ze naar binnen moesten.
‘Oh nee hé ik zit weer naast Neusputter-
jochie’, dat dacht Barry precies het zelfde
alleen dan met agressie kind. ‘Oké klas van-
daag gaan we het hebben over’…opeens
hoorde ze geweerschoten! ‘Rennen vlug
volg mij’ zei de juf terwijl ze op een rode
knop duwde en er een deur open ging. Snel’!
Riep ze! ‘Schiet op’! De Duitsers waren net
te laat. ‘Een.. twee.. ik mis Tommy en Barry.’
Ondertussen waren Tommy en Barry al op-
gepakt. ‘Het is allemaal jouw schuld snot-
kind!’ ‘En die van jou dan agressie-jochie.’
‘UITSTAPPEN’ riep een man met geweer!
‘W-waar zijn w-we?’ ‘Mond houden!’
Schreeuwde de man. Toen werden ze in een
kamer gezet. ‘Het is allemaal jouw schuld!’
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‘Nee die van jou!’ ‘N-neee….’ Opeens viel Barry flauw.
Hij kreeg een flash back en zag zijn vader weg gaan en
nooit meer terug komen. ‘Barry! Barry!’ schreeuwde
Tommy inmiddels. ‘Moet ik je soms een mond op mond
beademin..’ opeens schrok Barry wakker en schreeuwde:
‘NEEE!!! Bedankt.’ Zei Barry. ‘Oké maar gaat het goed?’
‘Ja alleen nog een beetje misselijk.’ ‘Weet je je bent
eigenlijk best wel cool nu ik je heb leren kennen.’ ‘Jij
ook.’ ‘Zullen we dan maar de strijdbijl begraven?’ Stelde
Tommy voor.

‘Nee! Zo ver zijn we nog niet. Maar denk jij wat ik denk?’
Vroeg Barry zich af. ‘Als jij er aan denkt om hier zo snel
mogelijk weg te komen. Jaaa.’ ‘Zullen we een plan be-

denken?’ ‘Jaaa lijkt me een strak plan.’ ‘Oké dus als onze kleren worden
opgehaald springen we in de wagen tussen alle vieze kleren?’ ‘Jaaa! Had jij
dan een beter plan soms?’ ‘Uhhh nee niet echt. Oké dus nu wachten tot
morgen.’ Die volgende dag: ‘oké 3.. 2… 1.. nu!’ Ze sprongen net op tijd in de
wagen. ‘Is het gelukt?’ fluisterde Barry. ‘Ik denk van wel.’ Na een halfuur
rijden en zitten tussen de vieze kleren keek Tommy of de kust veilig is.
‘Nuu!’ Ze sprongen er meteen uit. ‘Hè? Hoezo zijn we in het bos? Ik heb
werkelijk waar geen idee.’ Tommy liep 2 stappen verder  en… ‘Help Help’
riep Tommy. ‘Ik zit vast!’ Barry rende snel mogelijk naar Tommy. ‘Wat is er
gebeurt?’ Vroeg Barry. ‘Ik bungel aan een touw zie je dat niet?!’ Opeens
sprong er iemand uit de bosjes. Maar hij was niet van Duitsland maar van
België. Toen Tommy eenmaal los was liepen ze achter de man aan naar zijn
bunker. ‘Hoe heet jij eigenlijk?’ Vroegen ze in koor. ‘Ik heet Harrie. En jullie?
Tommy en dat is Barry.’ Ze kregen wat te eten en Tommy propte zich hele-
maal vol. ‘Kom ik laat jullie je slaapplek zien’ zei Harrie. Toen ze hun bedden
zagen gingen ze liggen en Barry sliep al meteen. ‘Billy? Billy? Slaap je?.’ Toen
hoorden ze allebei gesnurk. ‘s Ochtends werden ze wakker gemaakt met
ontbijt. ‘En hoe heb jij geslapen?’ ‘Niet zo goed! Dat komt omdat er een
varken naast me ligt’. zei Lara, op een grappige manier. ‘Ssst Lors slaapt nog’.
fluisterde Opa Billy. ‘Opa?’ ‘Ja lieverd?’ ‘Kun je nog een verhaaltje vertel-
len?’ ‘Ja hoor, alleen dan een andere keer’

The end
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De betoverende vriendschap
Er waren eens twee kleine heksjes, die he-
ten Ilja en Aafje. Ze zitten op de
heksenschool De Knabbelhoek. Ze zijn alle-
bei 9 jaar en zijn beste vriendinnen.
Het was 7:00 ´s ochtends. Ilja werd wakker
gemaakt door de kwingelbengelklok.
Ze stapte meteen uit bed en trok haar nieuwe
heksenjurk aan. Bij Aafje was het heel anders,
ze werd ook door haar kwingelbengelklok
wakker gemaakt, maar toen zij wakker werd
bleef ze nog een half uur liggen. Daarna trok
Aafje ook haarheksenjurk aan. Aafje en Ilja
ontbeten snel en daarna kwamen ze met hun
heksenbezem naar school.
Mevrouw Kwaadaardig, de juf van Ilja en

Aafje stond klaar met allemaal heksenketels, omdat ze vandaag het onzicht-
bare drankje moeten gaan maken. Ilja en Aafje gingen naast elkaar zitten en
Mevrouw Kwaadaardig begon te praten:
´Jullie gaan vandaag het onzichtbare drankje maken, daarvoor heb je een
kleinbeetje: wrattenteen, smurfensnot en kruidnagel nodig´. Ze begonnen
meteen methet maken van het drankje. Ze moesten eerst de smurfensnot
erin doen, dan de wrattenteen en dan de kruidnagel. Toen het klaar was
kwam Mevrouw Kwaadaardig langs en dronk het drankje op. Het was hele-
maal gelukt! Ze werd meteen onzichtbaar. Na 8 minuten was het weer uitge-
werkt. Ze kregen voor het maken van het drankje een tien!
Omdat ze zo´n hoog punt hadden moeten ze iets moeilijkers maken. Ze
moeten nu het snelheids drankje maken. Daarvoor had je wrattenteen, kruid-
nagel, scheerschuim, schorpioen, kikkeroogbal en een dinosaurus ei nodig.
Toen ze de eerste twee ingrediënten in het drankje hadden gedaan, trok Ilja
keihard aan Aafjes haar. AAAU! Riep Aafje. Ilja stopte de haren erin. Het
drankje had opeens een hele andere kleur, namelijk pimpelpaars met blauwe
stippen, zo zou de kleurniet moeten zijn. Aafje werd heel boos op Ilja, ze
liep meteen weg en schopte de deur dicht. Dat klonk als: BIIIEEMM! Aafje
pakte haar bezem en vloog naar huis.
Maar dat mag echt niet! Mevrouw Kwaadaardig werd boos en vloog haar
meteen achterna, ze legde uit dat het niet goed was wat ze deed.
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Mevrouw Kwaadaardig greep Aafje bij haar arm en zette haar op de bezem.
Samen vlogen ze weer terug naar school.
Toen ze er waren keek ze heel boos naar Ilja. Ze ging alleen in een hoekje
zitten en moest huilen. Na een paar minuten was het over, maar ze was nog
heel boos op Ilja. Ze snapt niet waarom Ilja dat deed. Nu hebben ze pauze, ze
liepen allebei stampend naar buiten en keken niet meer naar elkaar. Ze
gingen allebei op de schommel zitten. Na vijftien minuten was de pauze
klaar en gingen ze naar huis.
Toen ze thuis kwamen moesten ze nog heksenhuiswerk maken. Dat vonden
ze heel moeilijk.
Het was kwart voor 4 toen ze klaar waren. Normaal gaan ze dan afspreken en
bij elkaar eten maar nu was dat niet zo. Ilja´s moeder kwam naar boven en
zei: ´Ik heb Aafje gebeld om af te spreken, maar ze wilde niet´. ´Is er dan
iets?´ vroeg ze.
NEEE! Riep ze. ´Nou dan ga ik maar weer naar beneden´, zei haar moeder.
Toen was het 4 uur. Ilja ging een boek lezen in haar bed. Ze moest steeds aan
Aafje denken. Maar Aafje dacht niet aan Ilja. Ze had net in haar dagboek,
genaamd kwebbelkous geschreven dat ze nooit meer met Ilja wilde spelen.
Nu moesten ze allebei gaan eten, Ilja eet friet en Aafje haar lievelingspizza
met vloeksaus. Dat is haar favoriete eten.
Volgende dag Aafje en Ilja werden weer wakker gemaakt door de
kwingelbengelklok. Ze trokken weer de heksenjurkjes aan. Ze vlogen niet
samen naar school, omdat ze nog steeds boos waren. Vandaag moesten ze
weer het snelheidsdrankje maken.
Maar Mevrouw Kwaadaardig wist dat Aafje en Ilja boos op elkaar waren. Ze
moesten het vriendschapsdrankje maken. Daarin moeten rozenblaadjes,
bruine bonen, frambozen en kikkerdril. Ze maakten
het allebei alleen en dronken het op.
Na tien minuten wisten Aafje en Ilja niet meer wat
er gisteren was gebeurd. Ze liepen naar elkaar toe
en Aafje vroeg: ´waarom zaten we niet naast elkaar
en spraken we niet af?´ ´Ik heb geen idee´. zei Ilja.
Nouja wat er ook gebeurd was, we blijven voor al-
tijd beste vriendinnen!

Margriet & Laura
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Vrienden van ver

BOEM! Emma werd wakker van een klap op haar bureau. Daar stond haar
moeder. Ze wees naar de krant. Emma las: tekenwedstrijd beste kinder-
tekening van Nederland.  Emma keek bedenkelijk. Haar moeder zag het.
‘Kom op, Emma! Dit is een mooie kans, je tekeningen zijn altijd zo mooi!’ zei ze
enthousiast. ‘Mmm… Ik weet het niet,’ zei Emma. ‘Beloof je dat je er over
nadenkt?’ vroeg haar moeder. ‘Oké,’ zei Emma. ‘Super,’ zei haar moeder.
Toen Emma op weg was naar school dacht ze eens na over de tekenwedstrijd.
Het was haar hobby en ze wouw er graag haar baan van maken. Dus dacht
ze:’ Dit is een goede kans om mijn droom waar te maken.’ Ze ging mee doen!
Op school was het super saai, uren tikte voorbij… Thuis vertelde ze aan
haar moeder, ze ging meedoen aan de tekenwedstrijd! Daarna rende ze de
trap op naar haar kamer. Ze plofte neer op haar bed en begon te denken:’
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Wat ging ze tekenen? Haar hoofd was helemaal leeg.

Ze besloot om op de site van de tekenwedstrijd te kijken.

Daar hadden allerlei meisjes hun tekeningen ingezonden. Een meisje had een
prachtige tekening gemaakt van een meisje dat spiekte door een deur. Het
zag er zo mooi uit! Emma las wat erbij stond: hoi ik ben Mia.
Ik teken graag over mijn gevoel. Dit is een van mijn mooiste tekeningen. Ik
had hem gemaakt toen mijn ouders gingen scheiden… Ik kwam erachter
omdat ik hun afluisterden achter de deur. Sinds dat moment is mijn vriendin
mijn potlood. Meer? Druk op deze link: @Miadraws. Emma drukte erop. Ze
kwam op het Instagram van Mia. Emma was heel benieuwd hoe Mia haar
tekeningen maakte. dus stuurde ze Mia een berichtje, met een aantal tips
voor een gave tekening. Ze typte:

Even later kreeg ik
antwoord. Ze gaf me een
paar tips. Ik vond haar
heel aardig. Ze vroeg naar
een van mijn tekeningen.
Dus stuurde ik er een.
 Ze vond hem gaaf en

vroeg hoe ik aan inspiratie kwam.  Zo begon een gesprek… Uiteindelijk zei
Mia:’ Eindelijk heb ik een goede vriendin gevonden! Ik dacht precies
hetzelfde. Op school ben ik ook een beetje een buitenbeentje. Ik vertelde
het aan Mia. Zei had dat ook vertelde ze. We wisselde nummers uit en
gingen bellen en tekenen. We vroegen tips aan elkaar. Ik voelde dat ik
eindelijk een echte vriendin had… Zo tikte er dagen voorbij… Tot ik besloot:
Ik ga het tegen papa en mama vertellen! Ik vertelde het tijdens het
eten over Mia aan papa en mama en natuurlijk moest mijn broer Hein zich
er weer mee bemoeien… Ik vertelde mijn ouders dat ik Mia graag een keer
wouw ontmoeten maar mijn ouders zeiden nee nooit! ik bleef door zeuren,
maar het hielp niet?. Dus ik heb besloten: Ik ga zoektocht Mia starten!
Ik begon vandaag met de zoektocht ik stelde haar een aantal vragen. De
volgende dagen had ik geen tijd voor de zoektocht, want ik moest leren
voor school?. Maar in het weekend ging ik verder. Ik was goed aan het
zoeken naar Mia, maar het lukte net niet voor het einde van het
weekend?.



13

De dagen van school vlogen ALWEER voorbij ik heb nog wel met Mia
kunnen tekenen, maar meer niet?.

Toen het weer weekend was werd ik al om zeven uur wakker. Ik had
besloten om vroeg weg te gaan uit huis, op zoek naar Mia. Maar dat ging
niet door, want ik liep papa en mama tegen het lijf… Ze wouden dat ik
even bij hun ging zitten, maar daar vertelde ze iets vreselijks… WE GAAN
VERHUIZEN! Het eerste waar ik aan dacht: en de zoektocht naar Mia,
hoe moet ik nu verder?! Tijden gingen traag voorbij, maar de verhuisdozen
stapelde zich snel op. Ik voelde me verloren. Ik was zo dichtbij! Een paar
dagen later gingen ik en mijn broer Hein naar het nieuwe huis kijken. Ik
vond het een mooi huis. Het was een stuk groter dan ons vorige huis. de
buren waren jammer genoeg niet thuis, dus die konden we nog niet
ontmoeten. Toen we ’s avonds thuis kwamen lag ik in mijn bed te denken
over een week gaan we verhuizen en met die gedachte viel ik in slaap…

Toen ik vandaag aan het eten was, was ik
wel benieuwd wie onze nieuwe buren
waren. Dus vroeg ik aan mama hoe ze
heette waarop mama zei:’ Heleen, Mark en
Mia.’ Ik stikte bijna in mijn brood bij de
naam Mia zou het… Nee tuurlijk niet. Er
zijn 1000e Mia´s op de wereld hoe kon ik
denken dat zij het was. De week vloog
weer voorbij de hele gang stond nu vol met
verhuisdozen ons hele huis was nu kil en
kaal, maar naar een tijd konden we naar
het nieuwe huis! Het was een klein uurtje
rijden naar het nieuwe huis. Ik had er zin

in een nieuwe start op een nieuwe school en de buren gingen we ook
ontmoeten. Toen we aan gekomen waren stapte ik uit de auto de
verhuiswagen was er al. De buren stonden ons al op te wachten maar
ineens herkende ik het gezicht van ons buurmeisje het was Mia ik vloog
haar in de armen.

HAPPY END!
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De bijzondere vriendschap tussen een meisje
en een kinderboekenschrijfster Maaike.

Er was eens een meisje en die heet Jip, ze woont in Amsterdam. Ze
vindt school niet leuk, want ze wordt gepest door haar naam en ze
heeft geen vriendinnen. En zelfs de juffrouw pest haar! Ze heeft
het ook nog moeilijk thuis, want haar ouders maken heel vaak
ruzie. Ze wil niet naar school, maar het moet wel. Dus gaat ze maar
naar school. Jip is weer aangekomen op school. Ze wordt alweer
gepest… Maar ze heeft een speciale vriendin, niemand weet dat zij
haar vriendin is: kinderboekenschrijfster Maaike. Ze gaat elke
dag naar de kinderboekenschrijfster en ze kletsen heel veel bij:
Jip vertelt veel over school en Maaike over de Kinderboekenweek
van 2018: “Ik vind school niet leuk en saai.” Zegt Jip. Maaike
antwoord daarop en zegt: “Waarom dan Jip?”
“Nou, omdat ik gepest wordt door de kinderen en de juffrouw en
papa en mama maken heel veel ruzie.” zegt Jip.
“Och, dat weet ik toch helemaal niet, gaat het?” zegt Maaike. “Ja,
hoor het gaat wel, maar ik ben heel vaak verdrietig!” zegt Jip.
Daarna gaat Jip helaas met tegenzin naar huis naar papa en mama.
Eenmaal thuis gekomen zijn Jips ouders weer eens aan het ruziën
over van alles en nog wat. Maar: ze gaan wel lekker bij Mac
Donalds eten, Jip kiest voor een Happy Meal met speeltje. En dan
vertelt ze aan haar ouders: “Mam, pap, ik heb een geheime vriendin,
ze heet Maaike” zegt Jip. “Wat zeg je me nou” zegt vader met een
blije stem. “Nou ik zei dat ik een geheime vriendin heb. Ze is een
kinderboekenschrijfster en ze vertelt mij super veel over de
Kinderboekenweek 2018 en het thema vriendschap. Jullie hebben
totaal geen vriendschap en kijken niet naar mij om, en maken altijd
maar ruzie.” zegt Jip. “Ja, sorry Jip, maar papa en mama gaan
scheiden en kunnen niet meer voor je zorgen.” zegt mama. “En ik
wist stiekem al van Maaike, en je mag bij haar gaan wonen over 1
week, maar je mag altijd naar ons komen om te logeren ofzo.” “Yes,
ik mag bij Maaike wonen. Maar mag dat ook van Maaike?” vraagt
Jip. “Ja, en ze gaat voor jouw klas een soort spreekbeurt houden,
vind je dat leuk?” vraagt mama.
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 “Ja, hoor super leuk, gaat ze dan ook over de Kinderboekenweek
2018 vertellen?” vraagt Jip. “Ze gaat er ongeveer de hele dag over
vertellen dus ik denk het wel, jij mag ook vertellen over Maaike
dat ze jou adoptiemoeder is, en dat je dus bij haar mag wonen.”
zegt mama. En toen gingen ze naar huis en was het bedtijd voor
Jip. Vier dagen erna gaan Maaike en Jip in Jip haar klas vertellen
over de Kinderboekenweek 2018, over dat Jip bij Maaike mag
wonen over 2 dagen. En na deze dag wordt Jip niet meer gepest.
Alle meisjes van de klas willen haar vriendin zijn. En een jaar later
heeft ze een eigen boek, en een vriendje die Jip heet en 3 hondjes.

Einde

sponsoren
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De jury was vol lof over het winnende verhaal:
duidelijk intro (info over de hoofdpersonen en de
heksenschool). Het verhaal was prettig te lezen, bevat
een mooie boodschap van ruzie en weer goedmaken.
Het verhaal had humor, een goede zinsopbouw en was
informatief. Het verhaal nam je mee als lezer, waardoor
je benieuwd was naar de afloop.
Het winnende schrijversduo Laura en Margriet kregen
als prijs een wisseltrofee in de vorm van een beeld van
een vogelverleider (zie foto). Dit beeld verwijst naar
het sprookjesboek “De vogelverleiders van
Heukelom” dat in 2013 verscheen naar aanleiding
van Oisterwijk 800 en de start vormde van de
jaarlijkse schrijfwedstrijd.

... Laura en Margriet:
zeer trotse winnaars ...

... voorzitter Kees van
Dongen en jufrouw An
Rasenberg en de
winnaars ...
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Het reddende monstertje

Op een dag wilden Tygo en Pepijn bij hun boomhut gaan spelen. Ze hadden
een boomhut waar ze al vijf jaar aan hadden gewerkt. Die boomhut had 46
verdiepingen en een mega trappenhuis. De boomhut had een mega zwem-
bad met 12 glijbanen en 2 duikplanken. Ook zat er een chilkamer in met een
bank en een PlayStation  in de boomhut zit ook een keuken met een koel-
kast, een gasfornuis en een kraan die het echt doet. He water loopt door een
buis naar de dakgoot. Er zit ook een mega groot voetbalveld in met 10000
ballen. Ze hebben ook een mega klimparadijs. En er zit een BMX baan in van
20 kilometer. Tygo en Pepijn gingen planken zoeken. Ze kwamen op een
begroeid stukje waar ze nog nooit waren geweest. Ze liepen een groot stuk
en ze vonden een bunker. Ze probeerden de bunker open te breken maar
het lukten niet. Tygo zei we hebben een blikopener nodig, ze moesten la-
chen. Pepijn zei we hebben een moker nodig. Tygo zei wie als laatste bij de
boomhut is, is een rot ei. Ze rennen terug naar de hut. Na een paar minuten
kwamen ze daar weer terug bij de bunker. Tygo was op de bunker aan het
rammen maar hij kreeg hem niet kapot. Pepijn zei laat mij eens jonge. Pepijn
kreeg hem ook niet kapot. Tygo zei wacht ik ga even iets halen. Vroem vroem
hij had een kettingzaag. Zo krijg je hem wel open zei Pepijn.  Ze hadden hem
open, er zat een dagboek in. Ze maakten hem open en er stonden foto’s in
van een monster en een meisje en heel veel persoonlijke informatie. Dat
meisje heette Maria. Maar er stond een locatie in van een grote villa met op
zolder een monster. Na een paar uur vonden ze de villa ze willen naar binnen
gaan maar de deur is op slot. Ze gingen een kettingzaag halen. Na een uur
waren ze weer met een kettingzaag bij de Vila. De deur zaagden ze makke-
lijk open en ze waren binnen. Ze liepen meteen naar de zolder en ja daar zat
een monstertje. Het huis vloog in brand omdat de kettingzaag nog aan stond.
Het monstertje heette Florian. Florian sleepte Tygo en Pepijn uit het huis en
redde daardoor hun levens. Hij bracht ze naar het ziekenhuis en ze werden
daar opgenomen. Sindsdien spelen ze altijd buiten met Florian en ze leef-
den nog lang en gelukkig!

Einde.
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Ah, kak, regen. Eva fietst zo hard ze kan naar huis, niet normaal hard. Als ze
thuis is smijt ze haar tas op de stoel en rent naar boven. Ze heeft namelijk
een brief gevonden boven in de boom in het park. In haar boomhut gaat ze
em bestuderen. Ze gaat op haar stoel zitten en ze draait er wat rondjes
mee.Dru, Drup, nee he......, het dak lekt, oh wacht.
Ze kijkt onder haar bureau en daar ligt een oud schimmelig plastic bak. Ze
raapt hem op en gooit er wat spullen uit en legt het onder het dak. Nou nu zal
het goed zijn. Als ze netaan haar kaart begint hoort ze puntige leren hakken
de tuin binnen stappen en dan weet ze wel dat ze gaan eten. “Ja ik kom al
mam”. Ze legt haar kaart in haar bureaula en rent naar binen, Eva gooit haar
schoenen op de grond en springt op haa stoel. “Ja, en wat eten we...?” Lek-
kere Hollandse spinazie!”. Mam loopt naar het aanrecht en komt aan met
een hele grote pan die helemaal stoomt. Het is super lekker, dusgeen dis-
cussie. Ze schept wat op Eva’s bord. Dat geluid klinkt echt niet goed hoor. Je
gt he eten! Eva’s broertje zit egenover haar en steekt zijn tong uit. “Je vindt
het ook vies hoor”zeg ze zacht.
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Met een vies gezicht steekt zij het in haar mond. Als ze klaar is wast ze haar
handen en rent naar boven en gaat douchen.  als ze klaar is poetst ze haar
tanden en doet haar pyama aan.
Gelukkig haalt ze de.......................................................... Niet te lezen.
Als ze het bos in loopt kijkt ze rond en in de verte zit met haar hand in een
vies gat. Eva rent er naar toe en blijft staren. Er komt een natte hond uit, hij
schudt zich helemaal nat. De hond schud al het water een ................ de-
zelfde .............. begint te blaffen. ZZe draaien hun halsband omdraait staat
precies hetzelfde logo op de halsband van de andere hond. Wacht mag ik is
kijken op de halsband van de aandere hond.  Je heet Olie. Olie en Pippa.
Nou ja, dan moet ik maar vertellen dat wij nog een huisdier hebben. En ze
geeft een knipoog aan Pippa.

Het leven van een riool $ukkel

Hoofdstuk 1
Die dag op school…

Er was eens een riool $ukkel. Hij was super rijk en leefde in de Middeleeu-
wen. Maar op een dag werd hij gepest door nieuwe kinderen.Het ging zo.
De nieuwe kinderen waren niet zo rijk, ze gingen hem overal mee pesten .
Ze steelden zijn spullen pakten zijn inktpennen en gooide zijn i phone weg.
O nee die had hij nog maar pas.

Op een dag werd het echt erg! Zo erg was het nog nooit geweest!!!!
Hij ging naar school op zijn brommer, maar daar waren de banden van lek
geprikt. Dus liep hij  maar naar school met zijn nieuwe glitter trui aan. Hij
dacht even dat het zijn broer was die hem na riep maar het waren die pest-
koppen weer ze zeiden…… pak je glittertrui en geef hem aan ons  riool $ukkel

Hoofdstuk 2
Een dag op school

Het glittereinde of toch niet
De riool $ukkel zat in de klas, hij had als enige een super luxe bureau.
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Toen de bel ging liep hij naar huis. Hij liep over de brug  terug naar huis,  maar
toen werd hij van achter gepakt door die sukkels .

Hij werd meegenomen naar een vieze, stinkende kelder. Het enige wat er
was was stro, een deken en een putje naar het riool. Hij dacht als ik wil
ontsnappen moet ik door het riool.
En dat deed hij.

Hoofdstuk 3
Het riool

Hij kroop door het riool. ghghjghjghjghjggh zei hij tegen zichzelf
Dat betekent:… Hij weet het  eigenlijk zelf ook niet wat dat betekent, maar
oke. Hij zag de poep naar beneden glijden. Maar hij dacht waar moet ik
eigenlijk uit ? Hij was een paar dagen verder en hij zat er nog steeds. Maar er
lag allemaal eten en drinken  dus dat hield hij wel vol. Maar het was wel leuk
altijd in zo’n zwembad. Dus als je je verveelt kun je in het riool gaan spelen.
Als is dat misschien niet zo fris.

Hoofdstuk 4
kraakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
Het was best eng vooral als,…
kraakkkkkkkkkkkk…………………………………….
Opeens hoorde hij de  exotische zaag, dat was super eng! Toen kwam er een
bende met zwervers. Die wilden vast ook even zwemmen. Ik vroeg of ze
vrienden wilde worden hun antwoord was………………..

wordt vervolgd
Emma en Floortje
Groep 7
De Vonder in Moergestel
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Twee oma’s op reis.

Er waren eens twee oma’s, Hetty en Betty ze gingen op vakantie naar Spanje.
De oma’s hadden de dag daar voor eigenlijk afgesproken dat ze hetzelfde T-
shirt aan zouden doen. Eén van de twee had niet het goede T-shirt aan. Ze
kregen ruzie, Hetty zei: ’Jij hebt een slechte kledingsmaak en die vind ik
lelijk, dus daarom heb ik dat spuuglelijke T-shirt niet aan.’
Door al dat geruzie botsten ze tegen een andere oma aan, die heette Corrie.

’AU!!!’ Corrie viel op de grond.  Ze hielpen Corrie
weer overeind. Ze vroegen waar zij op vakantie
ging. Corrie zei: ‘Ik ga naar Spanje en jullie?’ ‘Wij
gaan ook naar Spanje,’ zeiden ze lachend. Lachend
gingen ze door de douane. Aan het einde van de
douane namen afscheid van Corrie.

Hetty en Betty stapten per ongelijk in het ver-
keerde vliegtuig. Maar dat wisten onze oma’s nog
niet. Ze zaten zwijgend naast elkaar in het vlieg-
tuig, want die ruzie waren ze nog lang niet verge-
ten. En toen werd er opeens omgeroepen: ‘Wel-

kom in het vliegtuig naar Egypte, doe uw gordel om en maak uw klaar voor de
vlucht’.

‘Aaaaaaaaaahh!! gaan we naar Egypte!?!’
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‘Jij zei toch dat we naar Spanje gingen.’ ‘Ja dat dacht ik ook! Oh, nee.’ ‘Van-
daar dat ik Corrie niet gezien heb!’ De vlucht duurden 3,5 uur en ze hadden
niks te doen.  Hetty las de krant, ze had hem uit. Toen viel ze in slaap, Betty
maakte haar weer wakker. ‘Hey Hetty, we zijn er! Kijk eens uit het raam het
is best wel mooi!’ ‘Dit was de vlucht hopelijk heeft u een fijne vlucht gehad
en een fijne vakantie,’ zegt

een stem. Hetty en Betty keken elkaar hopeloos aan, en ze stappen uit het
vliegtuig en gaan hun koffers ophalen bij de lopende band.
Ze hebben een hele tijd gewacht, maar er kwamen geen koffers meer aan.
Toen bedacht Betty: ‘oh nee!! We hebben onze koffers afgeven bij het vlieg-
tuig naar Spanje en we zijn in Egypte.’ ‘Ach ja,’ zei Hetty ’niks aan te verande-
ren dan moeten we maar hier nieuwe kleren kopen.’ ‘Ja’ zei Betty. Toen ze
naar de stad liepen zagen ze iets, namelijk een tunnel. Nieuwsgierig liepen
de tunnel in. Betty leunde tegen de muur en zegt: ’Zo komen we nooit meer
te…,’

Voordat ze haar zin kon afmaken, ging er opeens een deur achter Betty open
en ze viel naar binnen. Hetty riep: ’Je hebt een geheime doorgang gevon-
den!’ Betty stond op en ze liepen samen naar binnen.

Opeens horen ze een stem en de stem zei: ‘Geef mij één van je kostbare
dingen.’ Hetty & Betty zuchten en geven allebei hun dure oorbellen af. De
stem zei:
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’Oké dank u wel ik ben steeds dichter bij mijn nieuwe Nokia, jullie mogen
doorgaan.’ ‘Oké, dank u wel, maar uh krijgen we ze wel nog terug?’ Zei Betty
bezorgt. De stem riep: ’Nee, ik zei net toch dat ik steeds dichter bij mijn
Nokia ben, dan ga ik de oorbellen toch niet teruggeven!’ ‘Oh, o-ké, doe-i da-
n m-aar hè.’ Stotterde Hetty.
Ze liepen verder door de geheime doorgang. Opeens zag Hetty wat licht.
Hetty riep: ‘Kijk! Licht! Snel er naartoe!’ Samen renden ze er naartoe, en
zagen een portaal. Opeens hoorden ze een man.

De man zei: ’Ik ben Amun de mummie al 500.674 jaar burgemeester van deze
tunnel waar willen jullie naartoe?’ Hetty en Betty riepen in koor: ’SPANJE!’
De stem zegt terug: ’Oké dan, maar uhm waar is jullie bagage? want dan kan
ik het transporteren.’ Hetty en Betty zuchten. Hetty zegt uiteindelijk: ’De
bagage zijn we kwijtgeraakt.’ De stem zegt terug:’ Oh, dat is vervelend, dan
maar zonder. Jullie kunnen vertrekken.’ Betty zegt:’ Oké dan maar op vakan-
tie zonder bagage.’ Hetty roept erachteraan.’ LEKKER DAN!!!’

Ze stapten door de portaal. Ze waren verrast, het werkte echt ze waren in
Spanje!!! Hetty zuchtte en zei: ’Toch was het fijner met bagage.’ Opeens ziet
Betty wat. Hetty vroeg aan Betty:’ ‘Waar sta je naar te staren?’ Betty zegt
terug: ‘Kijk in de verte, ik zie volgens mij wat vliegen’. ’Oh ja, nu zie ik het
ook.’ Samen kijken ze naar de zwarte stip in de lucht en merkten dat het
dichterbij kwam! Hetty riep: ’Het komt dichterbij!’ Ineens stort het stipje
naar beneden, ze renden ernaartoe. Betty riep: ’Onze bagage!
Maar…hoe…wat…’ Met hun bagage naar het strand, eindelijk genietend van
hun welverdiende vakantie, samen. De ruzie waren ze allang weer verge-
ten.

Einde!!!
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Dit is een uitgave
van de stichting

Oisterwijk Schrijft Cultuur
overname is toegestaan mits bronvermelding


