
De behekste trein         
Er was eens een zwerversmeisje genaamd 
Maaike ze was 11 jaar en ze bedelde  in 
Groningen voor geld. Ze wou heel graag naar 
Oisterwijk met de trein . En ze wou daar alles 
gaan kijken, en haar ouders vinden. Die 
verhuisden naar Oisterwijk,  Maar ze waren 
Maaike vergeten toen was ze 3jaar! Op een dag 
moest Maaike voor een treinkaartje nog maar 5 
euro. Ze vroeg aan een mevrouw: mag ik van u 
geld hebben vroeg ze zacht. Ze antwoorde 
waarvoor dan? Maaike vertelde het verhaal en 
toen gleed er een traan over haar wang. De 
rijke mevrouw gaf haar 10 euro! Maaike zei 
dankjewel! Ze kocht snel een kaartje er stond 
op dat ze morgen al mee mocht om 9:00 ! De dag 
ging snel voorbij. Maaike werd wakker ojee! Ik 
heb me verslapen! Ze keek op de klok in het 
station 8:59 nee ik moet om 9:00 gaan! Ze rende 
zo hard ze kon naar perron 8 ze struikelde over 
een voet van een man en viel op de grond! Ze 
zag de trein al een beetje bewegen. Maar met 
pijn in haar been rende ze de deur net op tijd in. 
Maar toen ze binnen was zag ze dat haar shirt 
tussen de deur was blijven hangen fijn dan! Dat 
is een nieuw shirt kopen. Ze keek om zich heen 
niemand te zien ook geen conducteur! Ze zag 
een rat en die zij tegen haar: je komt er nooit 
meer uit zei hij. Nee zij ze! Maar hoezo kom ik 



er nooit meer uit? Bij de gedachte zelf kreeg ze 
al een rilling over haar lijf. Deze trein is gek zei 
de rat. Maar hoezo dan vroeg ze? Haha zei de rat 
je moet 3 heel moeilijke opdrachten doen voor 
dat hij stopt anders word je een rat  zei de rat 
met een gemene lach zoek iets  en toen 
verdween hij . Maaike trilde van angst. Maar ze 
zocht dapper verder naar veel zoeken vond ze 
een briefje hij zat gewoon in haar zak ! Er stond 
iets op dat was: zoek 3 briefjes en doe de 
opdrachten tenzij je een rat wil worden ha 
haha. Maaike trilde van angst maar ze zocht 
dapper verder daarnaar vond ze het 2e briefje 
achter in de trein er stond weer iets op dat was: 
maak voor mij de trein schoon. Maaike ging 
schoon maken en begon met de bezem in haar 
hand te zingen: dit is eng en griezelig maar ik 
wil geen rat worden a asjeblieft. Een halfuur 
later was alles schoon. En toen vond ze de 2e 
opdracht daar stond op: repareer alle kapotte 
dingen. Ze ging de stoelen een zwart kleur 
geven. En toen kleden op de vloer leggen ze was 
klaar en ook klaar voor de laatste opdracht zo 
zelfverzekerd was ze nooit geweest daar stond 
op zorg dat de trein stopt in Oisterwijk. Ze had 
de rem gemaakt en remde net op tijd in 
Oisterwijk. De mensen riepen hoera de eerste 
locomotief in Oisterwijk! De rat verdween van 
woede en toen was de trein niet meer behekst! 
Alle mensen stapten blij in en zo was de eerste 



locomotief in Oisterwijk gekomen ( de 
geschiedenis van de locomotief in Oisterwijk)! 

 Al je je afvraagt hoe het met Maaike is die 
woont nu bij de rijke mevrouw die 10 euro had 
gegeven die zat in een andere trein eind goed al 
goed.  


