
 

Kattebelletje no. 2 

 
Van de redaktie 

 
Beste Leden, 
 
Hier is dan het tweede Kattebelletje. Deze keer hadden we opnieuw bijdragen van Nathalie 
en Karin die bijna  een vaste rubriek kunnen vullen, en ook nog wat andere bijdragen 
waarvoor mijn dank. 
Ook de boekenlijst van Margreet Zoutman wordt al een vast onderdeel. 
Ook het gedicht op de laatste pagina is van Margreet Zoutman. 
Gezien de ontwikkelingen van de pandemie en het nog niet hele snelle vaccinatie tempo 
komt er misschien nog wel een volgende uitgave. 
Jullie bijdragen zijn daarom nog steeds welkom en nodig. Artikelen recepten kleine 
verhaaltjes, alles is welkom. Stuur ze per mail naar rita@deenenkamp.nl en dan probeer ik er 
weer een geheel van te maken. 
De eerste zoombijeenkomst vorige week was ook een succes en ik hoop dat de volgende keer 
nog meer leden zich hiervoor gaan aanmelden. Informatie over de zoom bijeenkomst staat in 
de volgende nieuwsbrief. 
 
Veel plezier met lezen en tot een volgende keer. 
 
Rita Deenenkamp 
 

I N N E R W H E E L  A P E L D O O R N  
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De “Uilen oorlog”  
 
Enkele weken geleden was het zover… in de afgelopen zomer opgehangen 
bosuilenkast (in één van onze drie grote sparren in de tuin) kwam de nieuwe 
bewoner…. 
 

 
 
Op 17 februari ’ s morgens vroeg 07:15 uur kwam manlief enthousiast de keuken 
instormen dat het nu zover was… er vloog een dikke bosuil de kast in. 
De familie, de buurman die had geholpen de kast ophangen, collega’s, mijn oom en 
tante die de kast voor ons gemaakt hadden … complete euforie… iedereen vertelden 
we enthousiast over onze nieuwste “ gezinsuitbreiding”. Eindelijk na jarenlang ’s 
nachts bosuilen te horen was er eindelijk één in de speciaal opgehangen kast komen 
wonen. 
 
Nu wil ik nog weleens door huis spoken ‘s nachts – dat zijn van die heerlijke 
momenten waarop iedereen slaapt en het huis van mij en    “Woef” is – toen er begin 
maart een krijsend geluid vanuit de tuin schalde.  Een duidelijk teken van 
ongenoegen kwam door het raam de huiskamer binnen. Het klonk niet als het 
lugubere geluid van de bosuil maar was wel uiterst onaangenaam. Even dacht ik aan 
een verkouden krolse kat… het geluid was totaal nieuw voor mij. Het mysterie werd 
niet opgelost en ik vergat het ’s morgens te vertellen. 
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Woensdag 3 maart om 19.00 uur was manlief wederom helemaal ril  
“Er vloog net een kerkuil bij de uilenkast vandaan”! 
 

 
 
Enthousiast vloog ik mee naar buiten en ja hoor… in de boom in de tuin zat een 
prachtige kerkuil. Het was wederom feest in huize Kaales-Gruben!  Het lijkt erop dat 
deze kerkuil zich nu echt genesteld heeft in de bosuilenkast. Enthousiast luisterde ik op 
YouTube naar het geluid van een kerkuil, en ja hoor: het mysterie was opgelost. Het 
nachtelijke, afschuwelijke gekrijs was van onze witte gevederde vriend(in).  
 
https://youtu.be/6Ugn6nhjFRg  
Als jullie dit filmpje beluisteren, zeker aan het einde, zullen jullie begrijpen dat ik het 
niet thuis kon brengen.  
 
Dit fenomeen: het vechten om een broedplaats schijnt soms voor te komen onder 
uilen. Voor ons is het heel bijzonder om deze prachtige vogels in de tuin te hebben. 
Het lijkt erop dat ik ’s nachts getuige was van de verovering van de bosuilenkast. Hoe 
uniek is dat. Onze eigen “Uilen oorlog”.  Ik heb nog even extra informatie opgezocht 
om met jullie te delen. 
Algemeen 
Uilen behoren tot de Strigiformes Orde er zijn 144 soorten verdeeld over twee families, 
deze vogels kenmerken zich door een grote kop met ogenschijnlijk een korte hals, ogen 
die naar voren gericht staan met daaromheen een krans van veertjes in een plat 
gezicht. Een haaksnavel en grijpvoeten die erg sterk zijn om hun prooi mee te pakken, 
wat voornamelijk 's nachts dan ook gebeurd. De veren van een uil zijn zo zacht dat het 
mogelijk is hun vlucht geluidloos te maken. De eerste uilenfamilie zijn de kerkuilen die 
bestaan uit 10 soorten, deze familie noemt men ook wel Tytonidae. Van de tien 
soorten van deze uilenfamilie leven er negen soorten in Australië, Afrika en Zuid -
Azië. Bij de licht getinte kerkuil ( de Tyto alba ) is het zelfs zo dat hij een echte 
wereldburger is die de gehele wereld als zijn thuis ervaart. Deze soort is 34 centimeter 
lang, jaagt voornamelijk op ratten en muizen en komt in Nederland en omstreken 
schaars voor als broedvogel. 
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De tweede uilenfamilie zijn de familie Uilen in engere zin die we met een mooi woord 
Strigidea noemen, de uilen die tot deze familie behoren zijn meestal bruin van kleur met 
zwarte en grijze tekening. Ze bezitten een derde ooglid het knipvlies wat het netvlies 
overdag beschermt tegen te fel licht. De niet - verteerbare delen van een prooi braken ze 
uit als uilenballen deze ballen bevatten dan onder andere beenderen, haren en veren. Het 
broeden doen uilen meestal in holen en hun eieren zijn wit van kleur en hebben een 
bolronde vorm.  

  
De Bosuil 
De bosuil vinden we voornamelijk in gemengde bosgebieden en in loofbos, als we het 
oehoe, oehoe geroep horen is de uil bezig te laten horen welk gebied tot zijn territorium 
behoort. In de bossen waar de bosuil leeft vinden we veel boomholten welke geschikt zijn 
om een nest in te maken, ook spleten in zowel muren als rotsen kunnen hiervoor dienen. 
De bosuil gebruikt ook de nesten van andere roofdieren om hier zijn eigen nest in te 
maken. Het uitbroeden van de eieren behoort tot de taak van de vrouwtjes bosuil, zijn de 
jongen geboren dan blijven zij dicht bij moeder onder haar vleugels terwijl de vader op 
zoek gaat naar voedsel. De jonge bosuiltjes worden plusminus drie maanden door de 
ouders gevoed daarna verjagen de ouders hun jongen uit de buurt van het nest en gaan 
deze zelf op zoek naar een eigen territorium. Veel prooien zijn te vinden in de buurt van 
open vlaktes en water, de bosuil heeft deze omstandigheden dan ook het liefst dichtbij 
zijn leefgebied. De bosuil eet graag vogels, kevers, wormen en kleine zoogdieren. Het 
dier is een goede observator die dat deel van zijn werk erg stil uitvoert zodat het vaak 
voor de tegenstander een ware verrassing is als de uil zich plotseling boven op hem stort. 
Ook kleine uilen maken deel uit van de prooien van de bosuil. De bosuil jaagt het liefst 's 
nachts.  
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De Kerkuil 
Evenals de bosuil jaagt de kerkuil het liefste 's nachts het dier heeft hierbij gemak van 
zijn zeer goede ogen die 's nachts ongeveer 100 keer beter kunnen zien als een mens dat 
kan. Naast zijn ogen gebruikt de kerkuil natuurlijk ook zijn gehoor om een prooi op te 
sporen. Ook deze vogel is ertoe in staat om een prooi geluidloos te naderen daarbij 
gebruik makend van zijn grote, zachte vleugels. De kerkuil eet het liefst muizen, de 
volwassensoorten eten 3 tot 5 muizen iedere nacht. Deze eet hij in zijn geheel op om de 
onverteerbare delen later als braakbal uit te braken. Vind je dus braakballen dan is de 
kans groot dat in dat gebied een uil leeft die niet al te ver uit de buurt zal zijn. De kerkuil 
verblijft het liefst op een rustige, donkere plaats zoals bijvoorbeeld een kerkzolder of in 
een schuur. Het vrouwtje legt hier in één van de maanden april of mei ook haar eieren 
die na ongeveer een maand uitkomen. De laatste jaren heeft de kerkuil het moeilijk 
gehad onder andere door het toenemende verkeer, de grootschaligere landbouw en door 
het afsluiten en/ of afbreken van kerken en oude schuren. In Nederland heeft de kerkuil 
een beschermde status, dankzij de bescherming hebben we in Nederland ongeveer 
tweeduizend broedparen van de kerkuil. Voor landeigenaren is de kerkuil een geliefde 
muizen opruimer. De kerkuil laat niet vaak van zich horen maar als hij dit doet dan is 
het met een ijselijke gil waar letterlijk je haren recht van overeind gaan staan. 
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 Interview Marianne Perlot 31 maart 2021 
 
Het “ Kattebelletje”  heeft gehoord dat het kwartaalblad van onze eigen Marianne Perlot inmiddels 
12,5 jaar bestaat. Reden genoeg om Marianne te bellen en eens te vragen hoe dit eigenlijk 
allemaal zit.  
 
I: Hoe is het allemaal begonnen? 
M: Ik ben altijd creatief geweest en heb ook mijn onderwijsaktes K en U als handarbeidlerares 
behaald. Ik heb gewerkt op een notariskantoor als assistente. Later assisteerde ik Anton (noot: haar 
man) in ons eigen notariaat. Door de jaren heen groeide de automatisering en heb ik een opleiding 
voor notarisklerk behaald. Het echte begin van mijn bedrijf is verbonden aan Sita Israëls die in die 
tijd kleuterjuf was van onze jongens. Voor de kerstmarkt van school had ik poppetjes gemaakt die 
erg goed verkochten. Sita zei “daar moet je wat mee gaan doen”. Dus trok ik de stoute schoenen 
aan en benaderde een uitgever. Zo werd in 1989 het eerste hobby boekje een feit. Bij de uitreiking 
waren zelfs leden van onze club aanwezig. In 1994 richtte ik Marianne Design op.  
 
I: Hoe lang schrijf jij al boeken? 
M: Ik maak al 25 jaar boeken waarvan er meer dan een miljoen zijn verkocht. Die boeken gingen 
over quilten, vilten, dieren maken, knutselen met papier etc. Net toen ik besloot te stoppen met 
boeken schrijven kreeg ik een uitnodiging voor het boekenbal. Een mooi afsluiting van deze 
periode! 
 
I: Dit jaar bestaat jouw kwartaalblad “Marianne Magazine” 12,5 jaar, hoe ontstond het idee voor dit 
blad? 
M: De uitgever die ook mijn boeken uitgaf benaderde mij om een hobby tijdschrift te maken waarin 
zij ook reclame konden maken. Zo werd het eerste tijdschrift geboren “Marianne magazine”. In die 
tijd lagen ook de bladen de Linda en de Sonja in de schappen.  De naam sloot er leuk bij aan. 
Inmiddels maken we ook professionele bewaar folders die iedere maand in hobbywinkels liggen. 
Op dit moment wordt aan folder nummer 100 gewerkt.  In april komt het 50e nummer van ons 
tijdschrift uit.  
 

 
 
 
I: Welk onderdeel van de Marianne is bij jouw favoriet? 
M: Op dit moment vind ik het onderdeel ‘interview met een winkelier’ erg leuk. Het is goed om te 
horen hoe de winkeliers dingen ervaren, hun servicegerichtheid te zien en hoe sommige van hun 
hobby hun werk hebben gemaakt. Ik denk dat het komt omdat het zo herkenbaar is dat het een 
leuk onderdeel is.  
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 I: Wie werken er allemaal in jouw bedrijf? 
Er zijn drie mensen in vaste dienst bij mij. Een administratief medewerkster, mijn schoondochter 
die communicatie heeft gestudeerd wat nu naadloos bij mijn bedrijf aansluit en haar vriendin. De 
laatste kwam ter vervanging van haar zwangerschapsverlof maar is niet meer weggegaan. Het 
hele blad maken we zelf inclusief de foto’s en indien nodig huren we mensen in. Ik werk in het 
algemeen alleen met vrouwen waarbij ik merk dat we dezelfde werkwijze hanteren. 
Ons bedrijf regelt alles zelf: inkoop, verkoop en logistiek! De afsluiting van het Suezkanaal 
afgelopen week heeft direct invloed op mijn bedrijf. Ook ons containerschip met voorraad kon niet 
doorvaren en lag stil.  
Je moet een vrije geest hebben om zo creatief te kunnen zijn. Vandaar ook vaste 
personeelsleden die de zaken eromheen regelen. 
 
I: Jouw bedrijf is internationaal geworden? 
M: We zijn producent en leveranciers voor hobbygroothandels over de hele wereld. Onze 
producten kun je kopen in 18 landen.  
Ons bedrijf maakt nu gebruik van alle sociaal media. We hebben een website, 17.000 volgers op 
Facebook, Instagram, bloggen, YouTube. In mijn team zitten mensen die een livestream houden 
om mensen live uit te leggen en te inspireren hoe ze zelf kaarten kunnen maken. Die livestream is 
ook later weer terug te kijken.  
 
I: Hoe onderhoud je jouw (internationale) contacten 
In de eerste jaren ben ik de hele wereld over gereisd om beurzen te bezoeken, ideeën op te 
doen. Daar legde ik de basis voor mijn internationale contacten. 
Op de Beurs in Frankfurt komt de hele wereld, daar vind ik ook de leveranciers. 
Ook word ik zelf benaderd door leveranciers uit de hele wereld. 
Ik doe bewust bepaalde zaken niet: geen groothandel of winkel beginnen. 
Ik blijf bij mijn core business en dat is nieuwe dingen bedenken. Tegenwoordig reizen we 
(afgezien van corona) nog weinig omdat alles digitaal bekeken en besteld kan worden. Het heeft 
dus commercieel geen zin om te reizen. 
 
I: Wat is jouw drive om dit na al die jaren nog te doen? 
M: Het leuke aan mijn bedrijf is de creatieve uitdaging. De oplossende manier van werken die 
mensen gaan ervaren als ze aan het knutselen zijn. Het maakt dat het creatieve gedeelte bij 
mensen wordt gebruikt. Doel is om voor veel mensen het knutselen makkelijk te maken zodat zij 
met wat hulp toch een mooi werk kunnen creëren.  
 
I: Hoe heb jij jouw bedrijf in het gezinsleven kunnen passen? 
M: ik ben altijd gesteund door de mannen (Anton en hun drie zonen).  Ik kon werken vanuit huis onder 
schooltijd. Dit was ideaal in een tijd dat het niet gebruikelijk was dat een vrouw werkte. Nu heb ik 
vijf kleindochters die knutselen geweldig vinden.  
Het bedrijf is nu anders dan in het begin. Van een solo bedrijf is het een groot bedrijf geworden. Ik 
werk nu nog vier dagen in de week zodat ik ook kan genieten van andere zaken in het leven.<< 
 
Ben je net als ons benieuwd geworden naar haar bedrijf: Kijk dan op: www.mariannedesign.nl  
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Hart voor Vrouwen  
De webinar van Inner Wheel Nederland met een lezing van 
Angela Maas op woensdag 24 februari was enorm 
interessant. Heb je hem gemist? Dan kun je een link opvragen 
om hem alsnog (of misschien nog een keer) te bekijken bij: 
nspinnerwheel@gmail.com.  
Ook het boek van Angela Maas is nog te bestellen, via de 
website: www.innerwheel.nl/come-buy-webshop. Voeg de 
woorden ‘Inner Wheel’ toe aan je achternaam, je krijgt een 
link toegestuurd via de mail voor de betaling.  
 
 

Korte berichten 

Apeldoorn kookt! 

 
Hou je van koken en wil je ook de lokale horeca ondersteunen? Dan is dit kookboek misschien 

iets voor jou: een lokaal initiatief met 30 recepten van Apeldoornse restaurants.  

Het gedrukte exemplaar kost € 24,95. De digitale versie kost € 14,95. Inmiddels is hier al € 

44.000 mee opgehaald voor de horeca.  

Informatie en/of bestellen via de website: www.apeldoornkookt.nl. 

 

 

Bericht van Lia  
Ik heb een verzoek aan de leden, voor in het “kattebelletje”: ik 
zoek de Disney film: HERCULES op DVD: graag van iemand 
lenen. 
 
Hartelijke groet, 
Lia Oude Alink 
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 Bericht van Ria van der Veer 

Een Weetje van Karin 
 
In cohort 
 
Weer zo’n uitdrukking die in de coronatijd ineens is opgekomen: ziekenhuizen of 
afdelingen gaan in cohort, d.w.z. dat patiënten met dezelfde ziekte gezamenlijk op een 
geïsoleerde locatie worden verpleegd.   
Oorspronkelijk komt deze term uit het leger en wel uit de tijd van de Romeinen. Pas in 
de 18e eeuw wordt cohort ook in het Nederlands gebruikt, maar het blijft de betekenis 
houden van legerafdeling. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelt cohort 
zich internationaal tot een wetenschappelijke term, met de betekenis groep mensen met 
een gemeenschappelijk kenmerk, en zo raakt de term algemeen verbreid.   
Het Latijnse cohors heeft ook nog andere sporen nagelaten. Via de naamvalsvorm cortem 
is het in het Frans het woord geworden voor ‘hof’: cour. De Engelsen hebben dit weer 
geleend als court ofwel ‘hof, gerechtshof en tennisbaan’. Ook van  het Latijnse cohors is 
cortina afgeleid, dat geleid heeft tot het Engelse curtain, het Duitse Gardine en het 
Nederlandse gordijn. En laten nu net mensen die ‘in cohort’ zijn weer gebruik kunnen 
maken van een ‘knuffelgordijn’ om contact te hebben met hun dierbaren 
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De Kookhoek  
Piepers & Paddenstoelen Al Forno 
 
Voor 4 personen/ 1 uur en 30 minuten 
 

Ingrediënten 
750 gram aardappels 

2 uien 
3 tenen knoflook 

olijfolie 
200 gram champignons 

200 gram oesterzwammen 
3 grote eieren 

1 bos verse bieslook (30 gram) 
150 gram hüttenkäse 

½ tl truffelolie 
30 gram Parmezaan 

 
Verwarm de oven voor op 200 graden/gasovenstand 6 Boen de aardappels schoon, pel 
de uien en snijd beide in partjes. Strooi ze in een grote braadslede, kneus de tenen 
knoflook en gooi ze erbij. Besprenkel met olijfolie, strooi er zeezout en zwarte peper op, 
hussel alles goed door elkaar en zet de slede 50 minuten in de over, of tot dat de 
aardappels en uien goudbruin en gaar zijn. Snijd de paddenstoelen in grove plakjes, 
hussel ze met 1 eetlepel olijfolie door elkaar en bak ze de laatste 20 minuten mee.  
 
Klop intussen de eieren tot ze bleek en luchtig zijn en roer er de fijngehakte bieslook, de 
hüttenkäse en de truffelolie door (een piepklein drupje is voldoende).. Haal de slede 
wanneer de tijd erop zit uit de oven, giet het eimengsel over de geroosterde groenten en 
raps er de parmezaan over. Zet de slede nog 10 minuten terug in de oven, of tot het ei 
net gestold is. 

 
Heerlijk met een waterkerssalade met citroendressing 
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Tapas  
 
Verder vandaag nog een lekker Tapas gerechtje wat ik vaak maak voor gasten: Gamba’s 
met sinaasappel/ansjovissaus 
 

 
 
Ingrediënten: 
Grote garnalen, gepeld en darmkanaal verwijderd 
Marineren in een kruidenmengsel van geperste teentjes knoflook, versgemalen peper en zeezout , 2 
fijngehakte Spaanse pepers en heerlijke olijfolie. 
Het marineren moet op kamertemperatuur en minstens een half uur. 
 
Voor de saus alvast klaarzetten: 
Ca 2 kopjes sinaasappelsap 
1 blikje grof gehakte ansjovisfilets 
zout/peper 
honing naar smaak 
 
Bereiding 

1. Stook de koekenpan loeiheet totdat de pan begint te walmen 
2. Doe de garnalen in de pan met een beetje olijfolie 
3. Bak de garnalen gaar zonder het vuur te temperen en schud de pan om: 

LET OP: er komen dus vlammen in de pan!!!  
4. De garnalen zijn gaar wanneer ze allemaal nadrukkelijk hun transparante kleur 

verloren hebben. 
5. Haal ze eruit, temper de hittebron een beetje en doe er opnieuw een beetje olijfolie 

in. 
6. Voeg de ansjovis toe en prak dit voorzichtig los met een vorkje en doe het sap 

erbij.  
7. Laat het sinaasappelsap inkoken tot deze begint te karamelliseren. 
8. Maak af op smaak eventueel met een beetje honing en versgemalen peper. 
9. Schenk de saus over de gamba’s en serveer direct! 

 
Bon appetit!  
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Bibliotheek 
We hebben veel leuke en soms ook bijzondere boeken in voorraad. De voorraad is 
behoorlijk gegroeid, dit door giften die ik van een goede vriendin die veel leest ontving 
en doordat Lou van  een zakenrelatie een doos met nieuwe boeken cadeau kreeg. Zij 
staan nu bij mij thuis te wachten op kopers. Dus lieve dames bel mij op en maak een 
afspraak om één of meer boeken bij mij op te halen, of als dat lastig voor je is breng ik 
ze bij jou!  
NB de blauwgedrukte boeken zijn recent toegevoegd. 
Margreet Zoutman, mobiel 06 53596525 of op mijn vaste nummer 055 5422697 
 
Lijst 
Stella Braam - Ik heb alzheimer,  het verhaal van mijn vader                                                      
Een onthutsend en hilarisch verslag van een strijdbare burger met Alzheimer 
 
Kristin Hannah – De Nachtegaal                                                                                                                   
Het verhaal speelt zich af in de tweede wereldoorlog en vertelt de geschiedenis van twee zussen die 
deze tijd volledig anders beleven. Isabelle woont in Parijs, Vivianne op het platteland 
 
Dan Brown – De Da Vinci Code                                                                                                                           
Een heel bekende thriller over een spannende zoektocht met symbolen die verwijzen naar het werk 
van Da Vinci 
Harlan Coben – Wild                                                                                                                                                         
Dertig jaar geleden werd er een jongen gevonden in het bos. Nu moet hij de verdwijning van twee 
andere kinderen oplossen 
Soren Svelstrup- Oktober                                                                                                                                 
Literaire thriller, erg spannend de dochter van een minister van Sociale zaken is vermist, daarom 
heeft deze minister een jaar verlof opgenomen. Op de dag dat zij haar werk weer opneemt, wordt 
een vrouw op gruwelijke wijze vermoord in haar huis in Kopenhagen 
Susan Wings – De Appelboomgaard 
In het bezette Kopenhagen weet een jongetje te ontsnappen aan de Nazi’s. Op zijn vlucht neemt 
hij alleen een paar familiefoto’s mee en een Fabergé-ei van onschatbare waarde. Een mooi en 
spannend boek leuk om te lezen. 
 
Hendrik Groen- Leven en laten leven                                                                         Deze 
keer gaat het niet over de belevenissen van Hendrik Groen, maar over een 50-jarige man Arthur 
Ophof, die een nieuw leven begint nadat hij ontslagen is 
Allard Schröder - De Hydrograaf                                                                                                    
De hydrograaf is een poëtische vertelling over liefde en de wetten van de zeegang 
Fredrik Backman - Een man die Ove heet                                                                                                                            
Een prachtig verhaal over een oude verbitterde man. Zijn vrouw is net overleden, maar hij wil 
niet door zijn buren geholpen worden 
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Amos                                                                                                              Oz keert in 
dit boek terug naar Jeruzalem. Oz combineert zijn persoonlijke visie op Israël en haar historie met een meeslepende 
plot 
Katherine Scholes -Kind van de leeuwin                                                                                                          
Een meisje raakt haar moeder kwijt in de meedogenloze Afrikaanse wildernis 
Donna Tart – De verborgen geschiedenis                                                                  de de 
auteur beschrijft de lotgevallen van een groep studenten die door haar eigen hoogmoed ten val komt 
Hildegard Knef – Het vonnis                                                                                                 
Een spannend maar ondertussen ook al oud boek van de zangeres Hildegard Knef, waarin zij een dramatische tijd 
uit haar leven beschrijft 
2 boeken van de hand van John Grisham – De Jury en Advocaat van de duivel      Ik denk 
dat deze thrillers geen introductie behoeven 
Anna Enquist – Het Meesterstuk                                                                                              
De Hoofdpersoon, een schilder is egoïstisch  en houdt met niemand rekening.                                                                                           
De roman is gebaseerd op de structuur van Mozarts Don Giovanni 
Jean Auel – Het lied van de grotten deel 6 van de Aardkinderen                                            
! Wat zou het leuk zijn als iemand van jullie andere delen van deze serie zouden kunnen toevoegen 
Arthur Japin – Vaslav                                                                                                      
Waarom stopte de legendarische balletdanser Vaslav Nijinski met zijn optreden op het hoogtepunt van zijn carrière 
Herman Koch – Zomerhuis met zwembad                                                                                             
Een huisarts begaat een medische fout en de patiënt overlijdt, maar is het wel een fout of is er opzet in het spel 
Umberto Eco – Het eiland van de vorige dag                                                                     
Eco auteur van het beroemde boek. In Naam van de Roos voert ons binnen in de 17de eeuw, Het is een meeslepende 
een avonturenroman 
Jenna Blum - Het Familie Portret                                                                                                                                         
Met het familieportret weet de schrijfster op bijzondere wijze de andere kant van de oorlog, die van de Duitse 
slachtoffers, te belichten 
Ton Kors- Hannie Schaft                                                                                                                    
Een klassieker.                                                                                                                               
Het verhaal gaat over een vrouw die heel veel heeft betekend voor het verzet in de tweede wereldoorlog 
John Steinbeck – Ten oosten van Eden                                                                             Ook 
dit is een klassieker. John Steinbeck overleed in 1968 en ontving in 1962 de Nobelprijs voor literatuur. Een prachtig 
verhaal met ook voor liefhebbers van de USA schitterende landschapsbeschrijvingen 
Yvonne Keuls – Het verrotte leven van Fleurtje Bloem                                                                            
Fleurtje is 15 jaar aan het einde van dit boek en zij kan dan met recht zeggen ”Ik doe steeds dingen omdat een 
ander het wil” Het antwoord op die vraag is dit boek. Yvonne Keuls is altijd zeer bevlogen geweest om het leed van 
kinderen die in zo’n situatie komen, te verbeteren 
Carlos Ruiz Zafòn - De schaduw van de wind                                                                    
Vooral dit eerste deel van de Trilogie is erg spannend en ook heel goed apart te lezen 
Fokke en Sukke -Het afzien van 2016 
Komische tekeningen en teksten 
 
 
 



 

 

 

Een vroege lente,  

Sneeuw en ijs was wat je zag, 
Sleetje glijden met veel gelach 
Ouders en kinderen schaatsten blij 
En voelden zich eindelijk weer eens vrij.  

Covid leek op dat moment 
Een vijand die je niet meer kent. De wereld vol van blij geluk .....  

En dan ineens met een ruk 
De lente met bloemen en zon Buiten zitten op het balkon Cadeaus gegeven met gulle hand We komen 
samen in het land.  

De boosheid van de overheid 
Knaagt niet aan onze vrolijkheid 
We leven nog ondanks verlies Voelen op onze huid een frisse bries.  

Is het gevaarlijk zoals we bewegen? 
Is deze lente helemaal geen zegen? Maar een gevaar voor onze gezondheid?  

We zullen het weten tezijnertijd............  

 


