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Op 18 april bij Plantage De Kleijn

Schrijfster-lerares Inge de Bie 
presenteert Broodje Koosburger
Volgende week zaterdag, 18 april 
krijgt de Wijchense schrijfster 
Inge de Bie (43) het eerste exem-
plaar van haar eerste boek over-
handigd. Broodje Koosburger 
heet het jeugdboek (vanaf 8 jaar) 
dat door The House of Books 
wordt uitgebracht. Een kwartier 
nadat Inge’s manuscript bij de 
uitgever was gearriveerd, kreeg 
ze al een mailtje. Er zou een boek 
komen. Het leuren met literair 
halffabrikaat is aan Inge de Bie 
geheel voorbij gegaan. Toch ging 
er wel iets aan Broodje Koosbur-
ger vooraf…

… Want wij hadden elkaar toch 
al een gesproken? Op een ander 
adres in Kerkeveld?

Inge de Bie: “Dat was in 2005 toen 
een verhaal van mij werd opgeno-
men in een bundel kinderverhalen 
van uitgeverij Gottmer. Toen had 
ik al aangekondigd dat ik met een 
boek bezig was, maar achteraf 
moet ik vaststellen, dat ik daarin 
ongeveer alle beginnersfouten heb 
gemaakt die je maar kunt maken. 
Het perspectief klopte niet, de per-
sonages waren te vlak… Ik had het 
kunnen herschrijven, heb dat ook 
geprobeerd, maar het was zo van 
mezelf geworden in die tijd dat 
ik ermee bezig ben geweest. Het 
was toch mijn kindje, al klopte er 
weinig van. Toen ben ik opnieuw 
begonnen. Ik had een eerste zin: ik 
hinkel naar school. En daar kwam 
de rest heel vlot achteraan”.

Broodje Koosburger gaat over 
verhuizen, pesten en een clubje 
lotgenoten. Uit het leven gegre-
pen?

Inge de Bie: “Wij zijn verhuisd, 
inderdaad. In 2005 was ik in ver-
wachting van ons vijfde kindje, 
dus het huis werd te klein. En ja, 
de belevingswereld van kinderen 
ken ik dus wel enigszins, maar 
het verhaal is fictief. De thema’s 
pesten en het vormen van clubjes 
zijn niet origineel bij jeugdboeken, 
maar kennelijk beviel mijn stijl de 
uitgever. Ik werk op De Trinoom, 
combinatiegroep drie/vier, en een 
vriendin van me werkt in Balgoy 
op de Roncallischool. Kinderen op 
die scholen hebben het boek gele-
zen en er op- en aanmerkingen op 
gemaakt. En mijn dochter volgt 
ook kritisch wat ik schrijf. Mensen 
denken vaak: kinderboeken schrij-
ven, da’s makkelijk. Maar het is 
juist gruwelijk moeilijk”.

Je boek wordt op de markt ge-
bracht  door een landelijke uitge-
ver. Je gaat van je pen leven?

Inge de Bie: “Ik heb een voor-
schot gekregen voor dit boek. 
Maar hoe het gaat lopen moeten 
we afwachten. Ik blijf gewoon op 
school werken en thuis is er ook 
genoeg te doen. Als ik ervan kan 
leven, dan trouwens niet van mijn 
pen maar van mijn laptop. Want 
ik werk gewoon op de bank in de 
huiskamer, in de drukte, laptop op 
schoot. Boek nummer twee is al 
bijna klaar. En met boek nummer 
drie ben ik al begonnen. Maar of 
die ook uitgebracht zullen wor-
den, zal afhangen van deze eerste. 
Er verschijnt dit voorjaar wel een 
verhalenbundel “Eindelijk Vakan-
tie” waarin een kort verhaal mij is 
opgenomen”.

Je hebt wel een omweg gemaakt 
om schrijfster temidden van een 
groot gezin te worden.

Inge de Bie: “Ik heb journalistiek 
gedaan. In Amsterdam gewoond, 
in Utrecht, in Londen. Maar de 
journalistiek, sorry, die vond ik 
verschrikkelijk. Daarom ben ik de 
Pabo erbij gaan doen. Pas toen de 
kinderen kwamen, en ik daardoor 

veel thuis was, en ik niet geschikt bleek 
om de hele dag te poetsen, ben ik gaan 
schrijven. En toen ontdekte ik pas dat 
ik dat ontzettend leuk vond”.

En dat Wijchen ook een inspirerende 
omgeving voor een schrijver kan zijn.

Inge de Bie: “Ik woon hier vanaf mijn 
tiende, al ben ik toen ik ging studeren 
heel wat jaren weg geweest. Maar ik 
moet eerlijk zeggen: als mensen plat 
Wijchens gaan praten, dan kan ik ze 
nog steeds niet goed volgen. Ik versta 
het meestal wel, maar de nuances, de 
humor, die ontgaan me”.

De presentatie van Broodje 
Koosburger vindt op 18 april 
vanaf 13.30 uur plaats bij Plan-

Internet, Telefoon, Radio én  
Televisie via supersnel glasvezel 
voor maar € 39,95? Kijk snel op  
www.glasvezelwijchen.nl!

www.glasvezelwijchen.nl

Morgen (donderdag) worden er op 
de Wijchense warenmarkt paas-
eieren uitgedeeld. Er worden 500 

tageboekhandel De Kleijn in de 
Burchtstraat. Na de uitreiking 
van het boek zal de schrijfster, 
samen met illustrator Wilbert 
van der Steen, als daar belang-
stelling voor is, exemplaren sig-

neren. Wie meer wil weten over 
Inge de Bie kan gaan naar www.
ingedebie.nl

Paaseieren op de 
warenmarkt

Onderzoek naar 
politiemisser 
op de Markt
Burgemeester Noordewier mag 
Rob Engels (VVD) dankbaar 
zijn. Die vroeg vorige week don-
derdag nog eens naar het geval 
waarbij de politie pas uren na 
een telefoontje (nota bene door 
een politiemedewerker) reageer-
de op een melding dat er was in-
gebroken op de Markt. 

Over dit voorval berichtte De Gel-
derlander in vijf artikelen (De Weg-
wijs was te laat op de hoogte en 
is, u leest het, jaloers) en wellicht 
mede vanwege die gulle publiciteit 
verontschuldigde de korpsleiding 
zich met een bloemetje bij de ei-
genaresse van de getroffen winkel.
Wat had dat met Rob Engels te 
maken? Dit. Hij had in één van 
die Gelderlander-artikelen de re-
actie van burgemeester Noorde-
wier gelezen. Uit dat verhaal had 
hij begrepen dat de politie er niks 
aan kon doen, want te weinig me-
dewerkers… 
De burgemeester greep de opmer-
king van Engels over deze zaak 
aan om wat meer to the point op 
de affaire te reageren. Want die 
was wat hem betreft nog niet afge-
daan.  “De korpsleiding en ik zijn 
niet tevreden”, zei hij. “We gaan 
de banden van wat er die nacht is 
gebeurd afluisteren om erachter te 
komen wie verantwoordelijk is en 
waar fouten zijn gemaakt. Wij zijn 
een lerende organisatie. En over de 
bevindingen zult u in de commis-
sie bijgepraat worden”.

Weer 
onderzoek 
naar botulisme 
in De Meer
Is er weer of nog botulisme in De 
Meer? Raadslid André Prudon 
maakte donderdag zijn collegae 
deelgenoot van zijn zorgen. Hij 
had een dode eend bij De Meer 
gezien. En een week eerder had 
hij er ook al een waargenomen…

Hij had op de site van de gemeente 
gekeken, maar het bericht over bo-
tulisme in De Meer was sinds 11 
september niet meer gewijzigd. En 
er stond nog wel een bordje…
Wethouder Erick Loermans liet 
weten dat de bordjes weggehaald 
hadden moeten zijn, hij had daar 
opdracht voor gegeven, en dat de 
informatie op de site achterhaald 
was. Contacten met dierenarts 
Kwint hadden geen reden tot on-
gerustheid meer gegeven…
Maar, reageerde de wethouder, ik 
wil best aan alle onzekerheid een 
einde maken door nog een water-
onderzoek te laten uitvoeren. Over 
drie tot vier weken weten we het, 
of de botulisme weg is, terug is of 
nooit verdwenen is…

Televisie 
Wijchense 
Omroep
Morgen (donderdag) om 20.30 
uur is de eerste uitzending van 
het wekelijks televisieprogram-
ma van de Wijchense Omroep te 
zien. Er zijn beelden van de vol-
gende onderwerpen…

Het thaiboxen in de Olympic-
hal, de diploma-uitreiking van de 
EHBO, de interviews met de ge-
nomineerden van het sportgala, 
de expositie van de cursisten van 
Henriette Barsch in De Oase en het 
opknappen van de scoutingboot. 
Voor herhalingen van het program-
ma kan www.wijchenseomroep.nl 
geraadpleegd worden.

doosjes met echte Hollandse kip-
peneieren uitgereikt door de koop-
lieden. Zin in een ommelet of in de 

Paasgedachte: kom naar de waren-
markt.


