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Juf Trinoomschool en kinderboekenschrijfster

Inge de Bie schreef spannend
jeugdboek ‘Dierenroof’
Inge de Bie (44) is geen moralist, zegt ze zelf. Maar ze wil in
haar kinderboeken wel iets méér
neerleggen dan alleen een spannend verhaal. Wat zowel in haar
debuut “Broodje Koosburger””
als haar tweede boek “Dierenroof” duidelijk naar voren komt,
dat is dat kinderen meer kunnen dan vaak wordt gedacht.
Ook zonder de invloed van volwassenen komt het meestal wel
goed, wil Inge maar zeggen. Het
is een opvatting die ze met enig
gezag uitvent. Inge is niet alleen
schrijfster. Ze is ook lerares. En
ze is moeder van vijf kinderen ,
in leeftijd variërend van 19 tot 4
jaar.
Het schrijven was er al voordat de
kinderen zich aandienden. Inge
werkte als journalist. Later deed ze
de Pabo en kwam ze voor de klas
te staan. Meestentijds in De Trinoom, waar ze momenteel de kleuters onder haar hoede heeft. Een
probeersel van Inge dat in een bundel jeugdverhalen werd opgenomen, was de eerste aanmoediging
om door te gaan met schrijven. Het
leidde vorig jaar tot haar debuutroman, Broodje Koosburger.
De uitgever was enthousiast,
Broodje Koosburger verkocht beter dan de norm die aan debuten
wordt gesteld. De critici waren
eveneens lovend. Broodje Koosburger is inmiddels genomineerd
voor enkele prijzen. En Inge geniet van de reacties. Ik las dat de
burgemeester van Zaanstad op
een school een stukje uit Broodje
Koosburger had voorgelezen. Zoiets vind ik dan helemaal te gek.
En aan de andere kant, toen ik op
de site was van de genomineerde
boeken keek, zag ik een reactie
van mijn zoon van 10. Hij was helemaal trots, schreef hij in de comments, want zijn moeder was de
schrijfster van Broodje Koosburger. Dat is toch geweldig”…
Toen we vorig jaar vanwege de
presentatie van Broodje Koosburger bij Inge in haar woning in De
Lingert op bezoek waren, stond
Dierenroof al in de steigers. Toch
duurde het nog even voordat het
boek er was. Inge: “Een tweede
boek schrijf je niet meer zo onbevangen als je eerste. Ik wilde het
nu in een keer goed doen. Dat betekende vooral: veel schrappen”.
Het idee voor Dierenroof ontstond
toen Inge op een nieuwssite las
over een diefstal van een beest uit
een kinderboerderij in Oss. “Het
gekke is, ik heb dat item later nergens meer terug kunnen vinden.
Maar het leverde me wel een verhaal op”.
Dierenroof is spannender dan
Broodje Koosburger, zegt Inge.
Toch is ook haar tweede boek er
een in de categorie ‘vanaf 8 jaar’.
Ze heeft trouwens ook een griezelverhaal afgeleverd voor een
bundel die door dezelfde uitgever
op de markt wordt gebracht. Schaduwland, heet dat verhaal. Ook
8-plus. “Maar niet net voor het slapen gaan”, waarschuwt de auteur.
Dierenroof wordt zaterdag 17 april
officieel ten doop gehouden in een
kinderboekenwinkel in de Nij-

Herstel
Vorige week berichtten we over
de ingebruikname van de appartementen die De Driestroom in
het Kraanvogelcomplex van Talis
huurt voor mensen met een beperking. In dat artikeltje stond dat er
van de 36 huurappartementen die
uiteindelijk voor dit doel worden
ingezet er één nog niet zou zijn
toegewezen. Dat blijkt niet correct
te zijn geweest.

Aanslagen ondergronds en bovenmaats

meegse Van Welderenstraat. Dat
wilde de uitgever. Inge zelf ziet wel
iets in een presentatie in Wijchen.
Hier woont een belangrijk deel van
haar lezerspubliek, en de kindertjes van De Trinoom kunnen er dan
ook bij zijn. Leerlingen van een
klas van die school hebben immers
ook als proeflezer gefungeerd. En
binnenkort zullen ze wellicht weer
worden gevraagd voor die functie,
want Inge gaat gewoon door met
het maken van spannende jeugdboeken. Naast haar werk als juf
en haar zevenkoppig huishouden.
In die drukte schrijft Inge haar
boeken. Gewoon met de laptop op
schoot op de bank. Die huiselijke
omstandigheden baren ondertus-

sen een gestaag groeiend oeuvre.
Wie daar meer over wil weten kan
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zelfs al op een eigen site terecht:
www.ingedebie.nl
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Jansen & Tilanus bij Anneke

Zondag 18 april houdt de band
Jansen & Tilanus weer een uitverkoop van oude liedjes in café
Anneke. In december was het
nostalgisch kwartet ook al geëngageerd door Anneke maar toen
weerhield de sneeuw velen ervan
om te komen luisteren en stond
Jansen & Tilanus enigszins in
het hemd.
Dit keer schijnt in elk geval de
zon. Indien niet buiten, dan toch
zeker binnen. Daar zorgen de
liedjes van Jansen & Tilanus wel
voor. Het is repertoire dat meer om

het lijf heeft dan de naam van de
band doet vermoeden. Evergreens
zijn het. Hoogtepunten uit de geschiedenis van de popmuziek. Om

16.58 uur (de jongens zijn erg bij
de tijd) wordt er afgetikt. En vervolgens wordt er doorgespeeld tot
niemand meer wil of kan of mag.

Poeh, da’s nog een gelukje bij
een ongeluk: de grafkosten
zijn nauwelijks gestegen afgelopen jaar. Ik las het vorige
week donderdag op NU.nl:
de kosten van een graf en het
onderhoud ervan zijn het afgelopen jaar gemiddeld met
slechts 2,9% gestegen. De
LOB, dat is de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, heeft grondig (!) onderzoek gedaan en constateerde
een geringe prijsstijging. In
een paar plaatsen maakten
ze het juist duurder: in Geldermalsen bijvoorbeeld is
het duur liggen met een prijsstijging van €1.061,- naar
€3.190,- ... Maar in de meeste
gemeenten kun je in financiële
zin met een gerust hart je eeuwige dutje gaan doen.
Kom daar eens om bij de onroerend goed-belasting die
tegenwoordig WOZ ofwel
waardering onroerende zaken
heet; ik schrijf het maar even
met hoofdletters vanwege de
hoogte van de aanslagen. Dat
viel helemaal niet mee: van
2008 naar 2009 is mijn huisje
toch nog een slordige 10% in
waarde gestegen. Dat strijkt
tegen de haren én tegen de
intuïtie in: iedereen weet toch
dat de economische crisis
al medio 2008 heeft ingezet.
Onzin dus om te beweren dat
huizen in dat jaar nog duurder
zijn geworden. Ik heb meteen
teruggeschreven dat ze voor
de geschatte prijs morgenochtend met een koopcontract
langs mogen komen voor mijn
huisje, klein maar fijn en zeker
geen 10% meer waard dan in
2007.
Veel mensen hebben de indruk
dat ze maar wat doen met die
waardebepalingen. In het Wijchense wijkje Lambrasse was
het ook al mis. Maar daar
hebben ze het in een verrassend snel tempo weten recht te
breien: huppakee bij een stel
panden een half tonnetje eraf.
Koehandel? Wellicht. Of was
het omdat de dochter van een
toen nog wethouder daar in het
wijkje woont? Niets menselijks
is de politicus vreemd immers.
Intussen wekt het allemaal niet
de indruk dat de waardebepalingen in zorgvuldigheid hebben plaatsgevonden.
Zou protesteren helpen? Het
valt allemaal nog wel mee
vergeleken bij wat er nog aan
bezuinigingen op ons af komt.
Sinds 1 april is duidelijk dat
de overheden alles op alles
zetten om geld binnen te halen dat is verdampt door de
financiële risico-constructies
van de grote banken. Is het
een idee voor de gemeente om
volgend jaar de geschatte woningwaarde te halveren, maar
het percentage dat je moet
betalen te verhogen van 0,8%
naar 2,4% ? Dat levert meer
geld op, maar wie weet ook
nog minder protesten…
Meester Prikkebeen

