
© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 2Lijn 3 | Voorleesverhaal | Een boom voor Leesstad

LIJN 3 | VOORLEESVERHAAL | EEN BOOM VOOR LEESSTAD

Voorleesverhaal: Een boom voor Leesstad

Lijn 3 stopt op het Feestplein van Leesstad. Vrolijk bekijkt Ben Bus de grote tent die is 

neergezet voor het kerstfeest vanavond. ‘Wat een fijne tent!’ roept Ben naar de werkers op 

het plein. ‘En wat zullen die lampjes mooi branden als het straks donker is. Maar waar is de 

kerstboom?’  

Eén van de mannen, Flip, loopt naar Ben toe. ‘Er is dit jaar geen boom,’ zegt Flip treurig. 

‘Boer Kees zou zijn grootste dennenboom naar het plein brengen. Maar hij belde net om te 

zeggen dat zijn vrachtwagen kapot is.’ 

‘Een kerstfeest zonder boom?’ schrikt Ben. ‘Dat kan niet. Ik rij nu meteen naar boer Kees. 

Ik haal die boom wel op!’ 

 

Ben stuurt Lijn 3 over de straten naar de rand van Leesstad. Bij de rivier rijdt hij de brug over en 

daarna het bos in. Ben moet goed opletten op de bosweg. Normaal rijden daar nooit bussen. Bij 

de sloot slaat Ben af naar de weilanden. Daar is ook de boomkwekerij van boer Kees. 

Nieuwsgierig kijkt Ben naar het grote veld vol kerstbomen. Welke boom zou voor Leesstad zijn? 

‘Dag Ben!’ zegt boer Kees. ‘Kom je de boom halen? Fijn. Hij staat al klaar.’

Geschrokken bekijkt Ben de reusachtige boom die boer Kees aanwijst. ‘Die boom past nooit door 

de deur van Lijn 3,’ zegt Ben bezorgd. 

‘Dan binden we hem vast op het dak,’ zegt boer Kees.

Dat klinkt heel makkelijk. Maar het is zwaar werk om zo’n grote boom boven op de bus te krijgen.

‘Ik moet nu snel gaan,’ hijgt Ben als het eindelijk gelukt is. ‘Het is intussen al donker geworden. 

En het feest in Leesstad begint bijna!’

Het is lastig sturen met een boom op het dak. En tussen de weilanden staan weinig 

lantaarnpalen, waardoor alles er anders uitziet dan toen het nog licht was. 

Voorzichtig slaat Ben een bosweg in. Is dit wel de goede afslag? Hier in het bos zorgt alleen  

de maan nog voor wat licht. Waar moet Ben het bos nu weer uit? Ah, na deze bocht komt hij bij  

de bosrand. Dus nu moet hij de brug over de rivier al kunnen zien. Maar nee, hij ziet geen brug.  

Hij is verkeerd gereden …

Ben zet Lijn 3 stil. Wat zal hij doen? Terug het bos in en een andere afslag zoeken? Of verder 

rijden en hopen dat hij ergens een wegwijzer naar Leesstad ziet? 

‘Wat een ramp,’ mompelt Ben in zichzelf. ‘Heel Leesstad wacht op de kerstboom. En ik ben 

verdwaald.’ 

Krabbel … krabbel … krabbel.

Wat is dat? Krabbelt er nu een passagier aan de deur van de bus? Er is hier toch nergens een 

bushalte?
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Ben opent de deur. Een rillende zwerfpoes springt op de treeplank. ‘Miauw,’ zegt de poes en  

ze springt snel de bus in.

‘Ja, het is koud buiten,’ zegt Ben begrijpend. ‘Wil je je even warmen?’

‘Miauw,’ mauwt de poes. Ze geeft Ben een kopje en snuffelt aan zijn benen. 

‘Heb je honger?’ vraagt Ben bezorgd. ‘Je bent zo mager. Ik denk dat jij al een hele poos buiten 

rondzwerft.’

‘Miauw!’ zegt de zwerfpoes zielig. 

‘Wil je misschien mee naar het feest in Leesstad?’ vraagt Ben. ‘Daar gaan we de boom versieren 

met sterren en lichtjes. En we maken zoveel warme chocolademelk als je maar lust.’ 

‘Miauw!’ zegt de poes enthousiast. Ze lijkt dolgraag naar het feest in Leesstad te willen.

‘Ja, ik ook,’ zucht Ben. ‘Maar ik ben verdwaald.’

De poes loopt naar de zijkant van de bus, springt op de rugleuning van een stoel en tikt met haar 

pootje tegen het raam. ‘Miauw!’ Heeft ze misschien een spinnetje gevangen? 

Dan ziet Ben opeens, heel in de verte, kleine lichtjes. Dat moeten de lampjes van Leesstad zijn! 

Snel start Ben Lijn 3. ‘Er is een smal zandpad dat die kant opgaat,’ zegt Ben terwijl hij de bus dat 

pad op stuurt. ‘Lijn 3 rijdt normaal alleen over echte wegen. Maar dit is een noodgeval. De boom 

moet op tijd op het plein staan!’

‘Miauw,’ zegt de poes. 

‘Ja, en jij moet snel warme chocolademelk hebben,’ zegt Ben. ‘Een dubbel noodgeval dus!’ 

En dan hobbelt Lijn 3 over het smalle zandpad naar Leesstad toe. Op weg naar het feest! 


