
met elkander en Jezus is de goede Herder. 
Na de sluiting met gebed door ds. Adriaanse 
zongen we Evelien toe: „Zegen haar 
algoede". Onder orgelspel, „Wat de toekomst 
brengen moge" verlieten de kinderen de 
kerk. Na afloop was er nog een gezellig sa-
menzijn waar iedereen juf Evelien mocht fe-
liciteren. Mevr. Breugem-Kardol was aanwe-
zig namens het hoofdbestuur van de 
zondagsscholenbond. Het was een goed 
samenzijn en een dankdienst ter ere van de 
Heere God! 

Leiding zondagsschool David 

GROOT-AMMERS 
ZONDAGS-
SCHOOL 
„DE LIEFDE" 
Op 23 september 
2000 mocht onze 
voorzitter dhr. C. 
Boer (meester Kees) 
koninklijk onder-
scheiden worden, 
als ridder in de orde 
van Oranje Nassau. 
Hij mocht deze on-
derscheiding ont-
vangen, als waarde-
ring voor al zijn be-
trokkenheid bij het 
kerkelijk werk in 
onze gemeente en 

omdat hij 25 jaar zondagsschoolmeester 
mag zijn. Hij mocht en mag dit doen door en 
tot liefde van onze grote Koning, de Heere 
Jezus Christus. 
Hij werd toegesproken door ds. V.d. Akker 
van het hoofdbestuur en door onze oud-pre-
dikant ds. M.A. v.d. Berg. Ook het streek-
bestuur waar hij ook voorzitter van is, was 
vertegenwoordigd. 
Meester Kees, we hopen dat je nog lang bij 
onze zondagsschool mag zijn. Gods onmis-
bare zegen hierbij toegewenst. 

INSTUREN 
KOPIJ 

Regelmatig ontvangen we voor de ru-
briek ,,Organisatienieuws", kopij die ons 
te laat bereikt. Ook voor aankondigin-
gen van Streekvergaderingen etc. geldt 
dat de kopij voor de 3e van de maand 
binnen moet zijn. En dan wel de 
maand voorafgaand aan de verschij-
ning van het nummer waar u de uit-
nodiging in wilt hebben. Dus als u de 
uitnodiging in het januarinummer wilt 
hebben, moet de kopij voor 3 decem-
ber binnen zijn. „Onze Hervormde Zon-
dagsschool" is een maandblad. Dat 
betekent dat we ook bij de drukker etc. 
niet op korte termijn kunnen werken, 
zoals bij een dagblad! 
Als we hier met elkaar goede nota van 
nemen, voorkomt dit irritatie en teleur-
stelling. En zo blijven we ook van el-
kaars belangrijke activiteiten op de 
hoogte. 

Met hartelijke groeten, 
W.A.J. Jansen, secretaris en 
ds. J. de Jong, eindredacteur. 

De bevrijding van Jakin en Nakoma, door Jan Willem Blijdorp, 
uitg. De Banier, Utrecht, 2000, ISBN: 90-336-1454-5, 190 blz., geïl-
lustreerd door Jaap Kramer, voor kinderen vanaf 12 jaar. Prijs f 24,50. 

Inhoud: Jakin is een Hebreeuwse herdersjongen die in de tijd van 
Mozes in Egypte leeft. Zijn vader Gomer moet voor de Egyptenaren 
in Pitom werken. 
Nadat Egyptische soldaten Jakins kudde hebben omgebracht, gaat 
Jakin op zoek naar zijn vader om hem te bevrijden. Dan wordt hij 
zelf ook gevangengenomen. Dan breken in Egypte de plagen uit. 
Jakin weet uiteindelijk met Nakoma, een weggelopen zwarte slavin, 
te ontsnappen. Samen gaan ze op weg naar Pitom. Er breken dan 
steeds meer plagen uit. Jakin en. Nakoma gaan steeds beter begrij-
pen dat het Jahwe is Die Zijn volk bevrijdt. Na een ontroerend af-
scheid van Nakoma, gaan Jakin en zijn familie op weg naar het be-
loofde land. 

Conclusie: Een prachtig en sfeervol geschreven boek, waarin Gods 
leiding met Zijn volk op een schitterende wijze tot uitdrukking komt. 

Eindoordeel: Zeer warm aanbevolen. 
Berkenwoude 
	

A.C. Teeuw 

Mary gaat naar school, door Nelly Klop-van der Bas, uitg. De Ba-
nier, Utrecht, 2000, ISBN: 90-336-2685-3, 90 blz., geïllustreerd door 
André Boeder, voor kinderen vanaf 4 jaar. Prijs f 13,50. 

Inhoud: In dit boekje gaat het om het meisje Mary, die allerlei din-
gen meemaakt die heel herkenbaar zijn voor kinderen van onge-
veer vier jaar. Een dagje uit, het pannenkoekenhuis, de spanning 
voor het jarig worden, het feestje, voor het eerst naar school enz. 
Het zijn allemaal gebeurtenissen die goed passen bij de belevings-
wereld van het jonge kind. 

Conclusie: Een eenvoudig en leuk boek vanuit een christelijke sfeer 
geschreven. Jonge kinderen zullen het boek zelf snel kunnen lezen 
door de korte en eenvoudige zinnen. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Berkenwoude 	 A.C. Teeuw 

Tot ziens Han en Hanneke, door Geesje Vogelaar-van Mourik, uitg. 
De Banier, Utrecht, 2000, ISBN: 90-336-2696-9, 85 blz., geïllustreerd 
door Jaap Kramer, voor kinderen vanaf ± 8 jaar. Prijs f 13,75. 

Inhoud: Han en Hanneke wonen al jaren naast elkaar. Hoewel ze 
veel kibbelen zijn ze dikke vrienden. Nu ze groter worden is Han 
bang, dat Hanneke liever met meisjes gaat spelen. Gelukkig leert 
hij, dat jaloers zijn verkeerd is en uit vriendschap geeft hij Hanneke 
een zelfgekocht ringetje met daarin de „H" van... Hanneke. 

Conclusie: Het boek is bedoeld voor lezers uit groep 4/5/6 en zowel 
geschikt voor jongens als meisjes. Wie het boek wil geven, zal zelf 
even moeten inschatten of de lezer toe is aan de ontdekking, dat 
jongens en meisjes het „raar" gaan vinden om met elkaar te spelen. 
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De schrijfster heeft een prettige schrijfstijl met veel dialogen. Op 
een eerbiedige manier weet zij de thema's vriendschap en jaloezie 
vanuit de Bijbel te belichten. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Berkenwoude 	 A.C. Teeuw 

Kim en Koos en de duif, door Ina van Meeuwen-den Hoed, uitg. 
De Banier, Utrecht, 2000, ISBN: 90-336-2710-8, 84 blz., geïllustreerd 
door Jaap Kramer, voor kinderen vanaf 6 jaar. Prijs f 13,50. 

Inhoud: Kim en Koos vinden een duif. Ze zorgen er goed voor. Dan 
is plotseling de duif weg. Waarom doet Jaap nu zo raar. Weet hij er 
meer van? Kim heeft een broertje gekregen. Wat is ze er blij mee! 
Maar waarom moet moeder nog zo vaak huilen? Vader legt uit, dat 
moeder zo verdrietig is, omdat opa en oma zo ver weg wonen, dat 
ze niet kunnen komen kijken naar hun kleinkinderen. Kim verzint 
een heel lief plan. Zonder dat iemand het weet, laat ze Koos een 
briefje schrijven aan opa en oma, waarin ze vraagt om alstublieft te 
komen. Als er later een antwoord terugkomt van opa en oma is de 
mam van Kim weer heel blij. 

Conclusie: Een eenvoudig geschreven boekje met korte zinnetjes 
en een wat groter lettertype. Op een natuurlijke manier komen Kim 
en Koos in herkenbare situaties terecht. Het is een ontroerend boekje, 
dat veel jongens en meisjes zal boeien. Kim en Koos komen allebei 
uit een kerkelijk gezin. Het boek ademt een positieve sfeer. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Berkenwoude 	 A.C. Teeuw 

Een nieuwe tijd voor Myrthe, door Suzanne Knegt, uitg. De Ba-
nier, Utrecht, 2000, ISBN: 90-336-2700-0, 121 blz., geïllustreerd door 
Jaap Kramer, geschikt voor meisjes vanaf ± 11 jaar. Prijs f 14,50. 

Inhoud: Nadat Myrthe is verhuisd, wordt ze op haar nieuwe school 
enorm getreiterd. Twee meisjes, Hilde en Paula, maken haar het 
leven op allerlei manieren zuur. Myrthe weet zich geen raad en komt 
in grote problemen. Ze lijkt uit een droom te ontwaken als ze weer 
gaan verhuizen. Maar op de nieuwe school durft ze geen vriend-
schappen meer te sluiten. Toch krijgt ze een vriendin: Jennifer. Uit-
eindelijk gaat ze zelfs met Jennifer op vakantie. 
Maar... daar komt ze haar oude kwelgeesten weer tegen. Dit maakt 
zoveel los bij Myrthe dat ze daardoor uiteindelijk een ongelijk krijgt. 
Uiteindelijk durft ze over haar verleden te praten. Dit opent weer 
perspectieven voor de toekomst. 

Conclusie: Een goed geschreven verhaal, dat de problematiek van 
treiteren en pesten op een juiste manier aan de orde stelt. Het hele 
boek ademt een christelijke en realistische sfeer. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Berkenwoude 	 A.C. Teeuw 

Zeg het maar Romy, door C.M. de Putter-Dekker, uitg. De Banier, 
Utrecht, 2000, ISBN: 90-336-2641-1, 58 blz., geïllustreerd door André 
Boeder, geschikt voor kinderen vanaf ± 10 jaar (volgens kaft). 
Prijs f 11,90. 

Inhoud: Romy is met haar moeder en broertje naar Nederland ge-
vlucht. Het gezinnetje probeert hier een nieuw bestaan op te bou-
wen. Voor Romy is dat erg moeilijk. Ze heeft al zoveel meegemaakt 
en moet telkens weer aan haar vader (die nooit meer terug zal ko-
men!) en de oorlog in haar thuisland denken. Daardoor reageert ze 
soms heel vreemd op haar leeftijdgenootjes in haar groep. Heel lang-
zaam en met veel hulp en geduld van de juf gaat het steeds beter. 

Conclusie: Het is een mooi boekje dat de kinderen de problemen 
van een vluchtelingengezin goed laat ervaren. Doordat Romy de 
hoofdpersoon nog maar 5 jaar is en het boekje zelf AVI 6 heeft, kan 
het voor de betreffende doelgroep (10 jaar) wat kinderachtig lijken. 
Toch zal het veel kinderen echt aanspreken. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Berkenwoude 	 A.C. Teeuw 

Vlucht voor de vijand, door Alien Mol, uitg. De Banier, Utrecht, 72 
blz., 1 e druk, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. AVI 7, 
gebonden, geïllustreerd door Adri Burghout. Thema: oorlog. Prijs 
van dit actieboek: tot 31 dec. f 8,90; daarna f 11,90. 

Inhoud: „De Duitsers komen!" „Vlug", zegt David tegen zijn zusjes 
Rachel en Hanna, „verstop je in de hooiberg." David wil vader en 
moeder gaan helpen. Zij zijn nog in huis. „Ik hoop, dat ze zich nog op 
tijd hebben kunnen verstoppen." Eindelijk gaan de Duitsers weg. De 
kinderen rennen het huis in maar het is er zó stil... Ze roepen vader 
en moeder maar er komt geen antwoord. 
De kinderen blijven alleen achter. Wat nu? 
Waar moeten ze naartoe? De volgende morgen zien David en z'n 
zusjes weer Duitsers naderen. Ze moeten weg. Nu! 

Conclusie: Dit boek is ook in Amerika verschenen. 
Op eenvoudige, maar indringende wijze wordt hier het leven van 
drie Joodse kinderen beschreven, die samen met hun ouders on-
dergedoken zijn en verraden worden. Hun ouders en ook de men-
sen waar ze logeren, worden meegenomen. De kinderen blijven al-
leen achter en gaan een paar dagen later naar twee verschillende 
gezinnen. Dit tot groot verdriet van David. Ook nu krijgen ze weer te 
maken met verraders. David hoort bij het onderduikgezin voor het 
eerst de naam van de Heere Jezus. Hij gaat mee naar de kerk. 
Uiteindelijk loopt het heel goed af want zijn ouders overleven het 
concentratiekamp. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Lunteren 	 M.L. Breugem-Kardol 

De kleurplaat van Koen, door Mija Venderbos-Duijster, uitg. De 
Banier, Utrecht, 64 blz, le druk, geschikt voor jongens (en meisjes) 
vanaf 8 jaar. AVI 5. Gebonden en geïllustreerd door Adri Burghout. 
Thema: jaloezie. Prijs f 11,—. 

Inhoud: Het is kort voor het kerstfeest. Koen is ziek en kan niet naar 
school. Maar nu heeft hij wel tijd om zijn kleurplaat heel mooi te 
kleuren. Wie de mooiste kleurplaat heeft, krijgt een prijsje van de juf. 
Zijn vriendje Hans komt de kleurplaat halen om hem aan de juf-
frouw te geven. Maar... Hans is jaloers. De kleurplaat van Koen is 
veel mooier dan die van hem. Dat loopt aanvankelijk niet goed af. 

Conclusie: Een vlot geschreven boekje niet een goede geestelijke 
strekking. Verwarrend en onzorgvuldig is wel, dat de kleurplaten in 
het begin van het boek uitgedeeld worden aan de kinderen van groep 
1 en 2, terwijl Hans en Koen in groep 3 blijken te zitten. 
Het thema jaloezie wordt goed uitgewerkt. Aan het eind van het boek 
zijn Hans en Koen weer dikke vrienden. Het boekje is beter geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Lunteren 	 M.L. Breugem-Kardol 

Een verrassing voor vader, door G. Korevaar-van der Bout, uitg. 
De Banier, Utrecht, 64 blz., 1 e druk, geschikt voor jongens en meis-
jes vanaf 6 jaar. AVI 7, gebonden, geïllustreerd door André Boeder. 
Thema: familie. Prijs f 11,—. 

Inhoud: Hans, Gerhard, Steffie en Else wonen in de Zwitserse ber-
gen. Elke dag moeten ze naar school, beneden in het dal. Vader kan 
door een ongeluk niet meer lopen en verdient geld met het maken 
van prachtig houtsnijwerk. Op een keer maakt hij een heel mooi 
hertje. Het is erg jammer maar dit moet ook verkocht worden. Mees-
ter Schmidt heeft het gekocht. De kinderen gaan nu allerlei karwei-
tjes doen om het hertje terug te kopen. 

Conclusie: Een mooi, vlot geschreven boek, dat van het begin tot 
het eind boeit. Het heeft naast een goede, geestelijke boodschap, 
ook een pedagogische strekking. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Lunteren 	 M.L. Breugem-Kardol 

Pier de poppendokter, door Nita Veeren, uitg. De Banier, Utrecht, 
48 b12., 1 e druk, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. AVI 
5, gebonden, geïllustreerd door Nita Veeren. Thema: helpen. 
Prijs f 9.—. 
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Inhoud: Pier, de poppendokter, maakt kapot speelgoed weer heel. 
Alle kinderen zijn z'n vrienden. Maar... dan is hij plotseling verdwe-
nen. Elke dag komen de kinderen kijken of hij er weer is. Op een dag 
vinden ze krakers in z'n huisje. Pas na een hele tijd wordt Pier ge-
vonden. Iedereen is blij. 

maar speelt in het boek een minder belangrijke rol. Door de andere 
leden wordt hij vooral gewaardeerd om zijn humor. 

Eindoordeel: Ondanks het boeiende verhaal niet aanbevolen voor 
de zondagsschool. 
Hendrik Ido Ambacht 	 K. Hoek -van Noort 

Conclusie: Een vlot geschreven boekje. Geen godsdienstige strek-
king. De „krakers" geven het verhaal een vreemde wending. Soms 
staan er moeilijke woorden in, zoals: „hij strekt zijn benen" en „een 
prachtig oud pand". 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 
Lunteren 	 M.L. Breugem-Kardol 

Een boodschap die nooit aankwam, door M.C. Logmans-Welte-
vrede, uitg. De Banier, Utrecht, 96 blz., 1 e druk, geschikt voor jon-
gens vanaf 10 jaar. AVI 8, gebonden, geïllustreerd door Adri Burg-
hout. Thema: oorlog. Prijs f 13,—. 

Inhoud: Pim de Vries en z'n ouders gaan in een huis aan de rand 
van de stad wonen. 
Op hun terrein ligt een „bult". Geen met gras begroeide vuilstortplaats, 
maar zoals later blijkt, een oude schuilkelder uit de Tweede Wereld-
oorlog. 
Aan de hand van een oude plattegrond ontdekken Pim en z'n vriend 
Eef, dat er een onderaardse gang loopt van het huis van Eef naar de 
voormalige „kleine kerk", die nu als meubelzaak bekend staat. Het 
wordt een echt avontuur voor de jongens en hun families. 

Conclusie: Een verhaal met een goede, geestelijke strekking. Het 
geheel doet wat rommelig aan. Daardoor kun je de lijn niet altijd 
vasthouden. Uitdrukkingen zoals: „verrinneweerd" en „ossenbloed" 
e.d. zijn niet van deze tijd. De ontknoping is wel erg gezocht. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Lunteren 	 M.L. Breugem-Kardol 

Een boekje uit de Maaike en Marijke-serie, deel 22. Maaike en 
Marijke en de kinderevangelisatie, door Jannie Koetsier-Schokker, 
uitg. De Banier, Utrecht, 64 blz., 1 e druk, geschikt voor meisjes vanaf 
8 jaar. AVI 8, gebonden, geïllustreerd door Jaap Kramer. Thema: 
evangelisatie. Prijs jf 12,—. 

Inhoud: Maaike en Marijke horen dat er kinderevangelisatie gedaan 
wordt bij hen in de buurt. Bij hun kerk wonen veel buitenlandse kin-
deren maar ook Nederlandse kinderen, die nog nooit over de Heere 
Jezus hebben gehoord. Maaike en Marijke willen graag helpen. Maar 
zou dat kunnen? En hoe moet dat dan? 
Het is een waar gebeurd verhaal. 

Conclusie: Een goede geestelijke strekking. Zeer actueel en eigen-
tijds. Een vlot geschreven boek, dat zeker zal aanspreken. Mooie 
illustraties. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Lunteren 	 M.L. Breugem-Kardol 

Strijd zonder genade, door M. Kanis, uitg. De Banier, Utrecht, ge-
bonden, geïllustreerd door Jaap Kramer, 176 blz., geschikt vanaf 12 
jaar. Prijs f 24,50. 

Inhoud: Hoofdpersoon is de bekende studente Hannie Schaft, die 
in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in het verzet. 
Zij maakte deel uit van een communistische groep. Veel gevaarlijk 
werk werd door haar verricht. 
De schrijver heeft vele bronnen geraadpleegd. 

Beoordeling: De stijl is vlot en zal jongeren zeker aanspreken. De 
inhoud is echter minder geschikt voor de zondagsschoolleeftijd. Op 
blz. 15 wordt een Duitse soldaat neergestoken, er volgen vele liqui-
daties van beulen en gevaarlijke politieagenten. Uitvoerig wordt be-
schreven hoe een arrestant gemarteld wordt en, als hij niet bekent, 
hoe zijn zoontje toegetakeld wordt. 
Wat de godsdienstige strekking betreft: de hoofdpersoon is een 
communiste. 
Een ander lid van de groep, Johan, is christen. Hij komt positief over, 

Angstige uren voor Geert, door Ria Mourits-den Boer, uitg. De 
Banier, Utrecht, gebonden, geïllustreerd door Adri Burghout, 58 blz., 
geschikt vanaf 8 jaar. Prijs f 11,90. 

Inhoud: Geert (zijn leeftijd is onduidelijk) houdt erg veel van Linda, 
het varken. Door onoplettendheid van Geert komt Linda in de sloot 
terecht. De brandweer moet er aan te pas komen om haar eruit te 
halen. Gelukkig loopt alles goed af. 

Beoordeling: Het verhaal op zich is origineel en grappig. Jammer 
dat er niet zoveel vaart in het boek zit. Wat het godsdienstige ele-
ment betreft: Geert woont in een christelijk gezin en weet dat hij ook 
voor Linda in nood mag bidden. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Hendrik Ido Ambacht 	 K. Hoek-van Noort 

Elsje en Petertje en het duinhuisje, door H.A. Arkeraats-de Waal, 
uitg. De Banier, Utrecht, gebonden, geïllustreerd door A. Boeder, 58 
blz., geschikt vanaf 4 jaar. Prijs f 11,90. 

Inhoud: Elsje en Petertje gaan met hun ouders op vakantie naar 
het strand. Hun huisje heet „Het duinhuisje". Ze beleven er van alles: 
vliegeren, verdwalen in de duinen, onweer, een bezoek aan de vuur-
toren, enzovoort. 

Beoordeling: Het is een gezellig boekje voor de jongste kinderen 
van de zondagsschool. Door de vele verkleinwoorden doet het soms 
een beetje kinderachtig aan. Omdat er in elk hoofdstuk weer iets 
anders gebeurt, ontbreekt een echte climax. Het godsdienstig ele-
ment wordt erin verweven doordat er steeds (kinder)bijbelverhalen 
gelezen worden die over de zee gaan. 
Het versje dat op bladzijde 9 gezongen wordt, lijkt me wat moeilijk 
voor kleuters. Jammer dat op bladzijde 29 over moeder gesproken 
wordt. „Ik wil naar moeder", zegt hij half huilend. Dan roepen ze: 
„M000eeeder", terwijl het verder steeds over papa en mama gaat. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Hendrik !do Ambacht 	 K. Hoek-van Noort 

Spannende visavonturen, door Ria Mourits-den Boer, uitg. De 
Banier, Utrecht, gebonden, geïllustreerd door Adri Burghout, 86 blz., 
geschikt vanaf 10 jaar f 13,75. 

Inhoud: Drie jongens willen gaan vissen. Henk, die geen hengel 
heeft, krijgt een oude bamboehengel van zijn opa. Hij wint er zelfs 
een viswedstrijd mee. De prijs, die hij wint, wordt gestolen, maar 
komt toch weer bij hem terecht. 

Beoordeling: Het boek zou veel spannender zijn als er meer vaart 
in het verhaal zou zitten. De beschrijvingen hoe Henk uit school 
komt, enz., enz. zijn veel te uitgebreid. Daardoor wordt het geheel 
erg langdradig. Dat is jammer want de inhoud is op zich goed. 
Het thema jaloezie wordt goed uitgewerkt. Ook het aspect van schuld 
belijden en vergeven wordt genoemd. De opa van Henk wijst op de 
discipelen, die ook vissers waren en de Heere Jezus volgden en 
verderop in het boek, dat je met al je verdriet bij de Heere terecht 
kunt. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
Hendrik ldo Ambacht 	 K. Hoek-van Noort 

Papa, waar ben je?, door J.F. van de Poel, uitg. De Banier, Utrecht, 
gebonden, geïllustreerd door Adri Burghout, 88 blz., geschikt vanaf 
10 jaar. Prijs jf 9,75. 

Inhoud: Nanda (groep 7) heeft het moeilijk. Haar vader, een varkens-
boer, is door de problemen met het mestoverschot gedwongen zijn 
boerderij te verkopen. Hij vertrekt met onbekende bestemming. 
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Nanda komt met haar moeder op een flat terecht. Als er een brief uit 
Rusland komt, verandert alles... 

Beoordeling: Het gegeven is heel actueel. Door steeds strengere 
regels kunnen boeren in problemen raken. Positief is de manier 
waarop Nanda en haar moeder met hun buitenlandse buren om-
gaan. Het godsdienstige element is er goed in verweven. Jammer, 
dat de schrijver nogal wat (stijl)fouten maakt. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Hendrik ldo Ambacht 	 K. Hoek-van Noort 

Vakantie in de sneeuw, door Mieke de Vries-de Hartog, uitg. Mes, 
Capelle a/d IJssel, 46 blz. AVI 4, 1e druk, gebonden, geïllustreerd 
met 7 mooie zwart-wit tekeningen door Roelof Wijtsma, geschikt 
voor jongens en meisjes, voorlezen vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 6 
jaar. Prijs f 9,90. Na 31-12-00 f 11,90. 

Inhoud: Jasper en Kristi boffen. Ze hebben Kerstvakantie en er valt 
een flink pak sneeuw. Bovendien komt oom Jeroen bij hen logeren. 
Met hun papa en hun oom bouwen ze een grote sneeuwhut. Maar 
ze beleven ook nog een angstig avontuur. Als ze met hun oom met 
de auto naar het dorp rijden, glijdt de auto door de gladheid van de 
weg af. Gelukkig loopt dit ongeval toch nog goed af. 

Conclusie: De kinderen zullen genieten van dit mooie boekje. Het 
is fris geschreven in korte zinnetjes. Kenmerkend is de fijne gezins-
sfeer. Heel mooi en waardevol vind ik de kinderlijk eenvoudige uitleg 
van het Kerstfeest naar aanleiding van het auto-ongeval door oom 
Jeroen. Vooral hierdoor is dit een echt Kerstboekje. En daarom: 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Krimpen a/d IJssel 	 W Markus 

Bange winter in Roemenië, door Eeuwoud Koolmees, uitg. Mes, 
Capelle a/d IJssel, 132 blz. AVI 8, 1 e druk, gebonden, geïllustreerd 
met 4 mooie zwart-wit tekeningen door Adri Burghout, geschikt voor 
jongens en meisjes, leeftijd vanaf 12 jaar. Prijs f 15,90. 

Inhoud: Als de gevreesde dictator Ceaucescu ten val is gebracht, 
haalt het Roemeense volk opgelucht adem. Men hoeft niet meer 
bang te zijn voor onderdrukking door de gevreesde geheime politie, 
maar er is nog wel een lange weg te gaan, voordat honger en ar-
moede ook tot het verleden behoren. Dat ervaart ook de weduwe 
Reck, als zij na het plotseling overlijden van haar man, vrijwel zon-
der inkomsten, met een groot gezin achterblijft. In een zeer strenge 
winter lijkt het erop dat haar gezin van honger zal moeten omko-
men. 
Maar er zijn nog meer zorgen, want enkele van haar kinderen bege-
ven zich zelfs op de rand van de misdaad, om maar te kunnen over-
leven. Moeder Reck krijgt veel steun van haar dochter Szabina, die 
samen met haar het gezin op het rechte spoor probeert te houden. 
Wanneer moeder Reck ook komt te overlijden, schijnt er voor de 
kinderen geen toekomst meer te zijn. In die bange nood mag Szabina 
echter ervaren, dat de HEERE Zijn bewarende hand over hen uit-
strekt en wonderen wil doen. 

Conclusie: Dit is een diep ontroerend verhaal over een gezin in het 
Roemenië van nu. De schrijver is er zelf geweest, want hij vermeldt 
op de 1e bladzijde: „Opgedragen aan de heer Paul Romijn, die het 
mij mogelijk maakte Roemenië te bezoeken." 
Het is m.i. van groot belang niet alleen voor jongeren, maar ook voor 
ouderen, dit actuele, leerzame en bewogen boek te lezen. Vandaar: 

Eindoordeel: Warm aanbevolen 
Krimpen a/d IJssel 	 W Markus 

Pauls' eerste zwemles, door Gerda Luytjes-Mensink, uitg. Mes, 
Capelle a/d IJssel, 68 blz. AVI 4, 1e druk, gebonden, geïllustreerd 
met 4 mooie zwart-wit tekeningen door Dick van de Pol, geschikt 
voor jongens en meisjes, voorlezen vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 6 
jaar. Prijs 9,90. Na 31-12-00 f 11,90. 

Inhoud: Paul is een beetje bang om naar zwemles te gaan. Maar 
omdat veel kinderen uit zijn groep, elke woensdagmiddag ook zwem-
les hebben, geeft hij tenslotte toe. 

Paul doet echter iets heel doms als hij naar zijn eerste zwemles 
gaat. Maar gelukkig valt het tenslotte allemaal erg mee. 

Conclusie: Een leuk en leerzaam, kinderboekje. Fijngevoelig wordt 
beschreven wat angst kan uitwerken in een kinderleven. Heel peda-
gogisch is het begrip voor de „domme" oplossingen, die Paul be-
dacht. Hierdoor worden kinderen bemoedigd. Vandaar: 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Krimpen a/d IJssel 	 W Markus 

Ernst van de Eikenlaan gaat vissen, door Frieda Mout-van der 
Linden, uitg. Mes, Capelle a/d IJssel, 77 blz. AVI 6, I e druk, gebon-
den, geïllustreerd met 16 mooie zwart-wit tekeningen door Jaap 
Kramer, geschikt voor jongens en meisjes, voorlezen vanaf 4 jaar, 
zelf lezen vanaf 6 jaar. Prijs f 12,50. 

Inhoud: Met Ernst beleef je altijd wat! Als hij en zijn zusje op het 
huis moeten passen, zorgt Ernst voor een deftig concert. Maar daar-
door vergeet hij dat hij op zijn kleine broertje moet passen. En die 
haalt intussen al zijn kleertjes uit het kastje. 
Op een dag gaat Ernst met de buurman mee om te vissen. Hij heeft 
een mooie hengel. Thuis heeft hij daar al mee geoefend. En hij vangt 
dan een grote vis die kan praten. Die roept angstig: „Au... au... maak 
gauw los die haak!" 

Conclusie: Dit is deeltje 5 in de serie „Ernst van de Eikenlaan". De 
verhalen van „Ernst van de Eikenlaan" zijn eerder verschenen in 
„Terdege-Junior". De titel van dit boekje „Ernst gaat vissen" dekt niet 
de hele inhoud ervan. Het heeft betrekking op maar één van de 14 
afzonderlijke verhalen in dit boekje. 
Het zijn wel stuk voor stuk leuke kinderverhalen niet humor, waar de 
jonge lezertjes van zullen genieten. En daarom: 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Krimpen a/d iJssel 	 W Markus 

Moord in Ommoord, door Ben de Raaf, uitg. Mes, Capelle a/d IJssel, 
190 blz. AVI 8,1e druk, gebonden, geïllustreerd met 4 mooie zwart-
wit tekeningen door Adri Burghout, geschikt voor jongens vanaf 15 
jaar. Prijs f 21,90. 

Inhoud: Roel Westland zit voor de tweede keer in HAVO-4 van het 
Reviuscollege en... dat is zijn eigen schuld. Hij heeft meer tijd be-
steed aan liet luisteren naar de politieradio, dan aan het maken van 
zijn huiswerk. Niettemin lukt het hem toch zijn „Inkijkstage" te mo-
gen doen bij de Rotterdamse politie. Want zijn besluit staat vast: hij 
wil later bij de politie gaan werken. Tijdens zijn stage maakt hij iets 
heel ingrijpends mee. Er is in de Rotterdamse wijk Ommoord een 
brute moord gepleegd op een oude dame. Vanaf de eerste dag wordt 
Roel bij het onderzoek van deze zaak betrokken. Bovendien levert 
hij een belangrijke bijdrage bij het vinden van de dader. Voordat het 
echter zover is, moet het rechercheteam heel wat werk verzetten. 
Conclusie: Een zeer spannend boek voor jongeren vanaf 15/16 jaar 
en niet, zoals op de achterkant staat, vanaf 12 jaar. Immers het ver-
haal speelt zich af op het niveau van HAVO 4/5. Het zal vooral inte-
ressant en leerzaam zijn voor jongeren, die later een baan bij de 
politie willen gaan vervullen. Er worden n.l. de nodige vaktermen 
gebruikt. De opmerkingen in het verhaal over het bidden voor en na 
het eten in de kantine, vind ik heel waardevol, maar wat gezegd 
wordt over werken op zondag in de zorg en bij de politie daarente-
gen heel ongenuanceerd. Blijkbaar is het boek onzorgvuldig gecor-
rigeerd, gezien de vele taal- en interpunctiefouten, die ik heb geno-
teerd. U zult begrijpen dat dit boeiende boek niet geschikt is voor 
Z.S. leerlingen. Voor oudere jongeren waardeer ik het met: 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 
Krimpen a/d IJssel 	 W Markus 

De laatste Mohikaan, door J.F. Cooper (bewerkt door C.J. van der 
Beek), uitg. Mes, Capelle a/d IJssel, 86 blz. AVI 6, 1 e druk, gebon-
den, geïllustreerd met 12 mooie zwart-wit tekeningen door Dick van 
de Pol, geschikt voor jongens vanaf 9 jaar. Prijs f 13,95. 

Inhoud: Dit verhaal speelt zich af in Amerika in het jaar 1759. In dit 
land wonen do Indianen. Zij zijn de oorspronkelijk bewoners. Hun 
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onjuiste naam hebben zij te danken aan Columbus, die in 1492 
meende in Indië aangekomen te zijn. Engeland en Frankrijk wilden 
allebei de baas zijn over Amerika. Daarom sturen zij er soldaten 
heen. In dit verhaal gaat het over twee Engelëe zusjes Cora (16) en 
Lies (12). Hun vader is generaal in het Engelse leger. Zij raken be-
trokken in een gevecht tussen verschillende Indianen-stammen. Zij 
maken gevaarlijke situaties mee, maar brengen het er gelukkig le-
vend van af. Het verhaal eindigt echter heel triest: twee van de hoofd-
personen van de Indianen worden in een verschrikkelijk gevecht 
helaas gedood. 

Conclusie: Dit is een boek uit de z.g. Leeslampserie, die onder re-
dactie staat van de werkgroep „Boeken voor Moeilijk Lezenden van 
de Stichting D.G.S.". Hierin verschijnen boeken voor kinderen, die 
lezen nog moeilijk vinden. Daarom zijn in deze boeken de zinnen 
kort en worden er bijna geen moeilijke woorden gebruikt. Van het 
begin tot het eind is het verhaal heel erg spannend, maar vaak ook 
nogal ingewikkeld. Het gaat er soms ruig en hard aan toe, waarbij 
ook doden vallen. Nog een kleine opmerking: op blz. 5 staat in de 
titel „Iaatse" i.p.v. „laatste". 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 
Krimpen a/d IJssel 	 W Markus 

Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot, door Jannie 
Koetsier-Schokker, uitg. De Banier, Utrecht, 50 blz. (geen 64 blz. 
zoals in de catalogus vermeld staat!), gebonden, geschikt voor meis-
jes (en omdat het over de oorlog gaat ook voor jongens) van 8 jaar 
en ouder, geïllustreerd door Jaap Kramer. Prijs f 12,25. 

Inhoud: Er komt een nieuw meisje op school. Haar moeder is ziek 
en ze komt zolang bij haar opa en oma wonen op een woonboot. 
Maaike en Marijke sluiten vriendschap met Hanneke. Ze mogen een 
keer op de woonboot komen kijken en dan is daar Oom Siem en die 
vertelt over de Tweede Wereldoorlog. 

Conclusie: Dit is deel 21 van de serie „Maaike en Marijke". De ver-
halen van Oom Siem bevatten bijna het hele boekje. Het is een po-
sitief christelijk boekje. De bewaring door de Heere komt steeds 
duidelijk naar voren. Deborah (9 jaar) heeft door dit boekje veel ge-
leerd van de Tweede Wereldoorlog. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Groot-Ammers 	 C. Boer en Deborah Boer 

De Bunker, door Leendert van Wezel, uitg. De Banier, Utrecht, 171 
blz., gebonden, geschikt voor jongens vanaf 12 jaar, geïllustreerd 
door Hans Ellens. Prijs f 18,25. 

Inhoud: Twee jongens van 16 jaar uit Goedereede, John en Leonard 
beleven tijdens hun vakantie spannende avonturen rond een ver-
borgen bunker in de duinen uit de Tweede Wereldoorlog. Een pro-
fessionele misdadigersbende gebruikt de bunker op een smokkel-
route om plutonium aan te leveren voor wapens in het Midden-Oos-
ten. 

Conclusie: Een spannend jongensboek dat je in één adem uitleest. 
Prachtig geschreven, goede stijl, positieve gezinnen en John en 
Leonard vertrouwen in moeilijke situaties op de Heere. 
Een prachtig boek dat ik graag warm wil aanbevelen, alleen is het 
voor de zondagsschoolleeftijd, misschien alleen geschikt voor de 
oudste jongens. Daarom: 

Eindoordeel: Voor de zondagsschoolleeftijd: Matig aanbevolen, voor 
oudere kinderen: Warm aanbevolen. 
Groot-Ammers 	 C. Boer 

Wat doe je nu weer, Martijn?, door Sj. van Duinen, uitg. Den Her-
tog, Houten, 98 blz., gebonden, geschikt voor jongens en meisjes 
van 5 jaar en ouder, geïllusteerd door Jaap Kramer. Prijs f 13,25. 

Inhoud: Martijn „van tien hoog" beleeft altijd wel wat ondeugends of 
leuks. Mooie dingen, maar ook zielige dingen. 

Conclusie: Het zijn twintig losse verhalen over Martijn. Leuk boekje. 
Geschikt om b.v. voor het slapen gaan een verhaaltje voor te lezen. 

Positieve sfeer, christelijk gezin, zoals we van deze schrijfster ge-
wend zijn. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Groot-Ammers 	 C. Boer 

Linda en Eline en Flappie, door Hanny van de Steeg-Stolk, uitg. 
Den Hertog, Houten, 85 blz., gebonden, geschikt voor meisjes en 
jongens van 4 jaar en ouder, geïllustreerd door Jaap Kramer. 
Prijs f 12,90. 

Inhoud: Linda en Eline zijn een tweeling uit groep 2. Ze gaan een 
nachtje logeren bij Rik. Een hondje wordt gevonden, dat ze Flappie 
noemen. Bij Rik mag het niet blijven, maar de ouders van Linda en 
Eline vinden het goed dat Flappie blijft. Ze beleven van alles met 
Flappie. Het wordt nog spannend als hij op een keer wegloopt. 

Conclusie: Deborah vond het een leuk boek. Positieve gezinnen. 
Het christelijk element is aanwezig, ze bidden bij het eten en voor 
het slapen. Geschikt voor uitdeling op de zondagsschool. 

Eindoordeel: (Warm) aanbevolen. 
Groot-Ammers 	 C. Boer en Deborah Boer 

Lef, door Hans Mijnders, uitg. Den Hertog, Houten, 150 blz., gebon-
den, geschikt voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder, niet 
geïllustreerd, de omslagtekening is van Kees van Scherpenzeel. 
Prijs f 17,50. 

Inhoud: Bastiaan en Evelien van 15 jaar zitten in dezelfde klas als 
Maarten. Maarten doet steeds vreemder. Wat is er met hem aan de 
hand? Hij heeft ook steeds veel geld. Ze komen er tenslotte achter 
dat hij gedwongen wordt door zijn vader om samen met zijn vader 
pinpassen te stelen en zo bankrekeningen leeg te halen. Bastiaan 
en Evelien helpen Maarten weer op het goede spoor te krijgen. 

Conclusie: Het is echt een boek over pubers voor pubers in het 
voortgezet onderwijs. Zaken als baantjes, school, bierdrinken, café-
bezoek, muziekkeuze komen aan de orde. Daarom voor de zon-
dagsschool: 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 
Groot-Ammers 	 C. Boer 

De Klokkendieven, door R. Hoogerwerf-Holleman, uitg. De Banier, 
Utrecht, 96 pagina's, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 
jaar, daarnaast wordt als indicatie gegeven AVI-9 en leeservaring H 
(hoogste niveau), dit is dus een boek voor goed lezende kinderen 
uit de hoogste groepen van de basisschool, geïllustreerd door Jaap 
Kramer. Prijs f 13,25. 

Inhoud: Het verhaal speelt zich af in een Fries dorpje tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De hoofdrolspelers Tinko en Wobbe merken 
in het dagelijkse leven wat bezetting door de Duitsers inhoudt: 
- hun school wordt gevorderd, er worden soldaten in ondergebracht, 

alles moet verhuisd worden; 
- de vader van Tinko moet voor de Duitsers werken; 
- de kerkklok wordt uit de toren weggehaald door de Duitsers; 
- in de klas zit een jongen wiens vader NSB-er is; 
- de dominee wordt gevangen gezet. 

Beoordeling: Een leuk en vlot geschreven boek. De schrijf trant is 
heel direct en pakkend, vooral in de delen waarin de kinderen de 
hoofdrol spelen. Kinderen kunnen zich heel gemakkelijk vinden in 
het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. In sommige 
delen geeft de schrijfster wat achtergrondinformatie om het verhaal 
een goede plaatsing in de tijd te geven. In die delen vind ik het taal-
gebruik soms te moeilijk voor kinderen. Toch blijft het boek boeien. 
Het boek heeft een duidelijk Christelijke strekking, die op een heel 
natuurlijke manier in het verhaal is verweven: het ligt er niet bovenop, 
maar is als vanzelfsprekend aanwezig. De illustraties zijn een beetje 
in „Jetses"-stijl, m.i. meer passend bij een verhaal uit 1930. De om-
slag mag van mij wat realistischer getekend zijn. 

Omperking: Mijns inziens krijgen de jongens in het verhaal een 
beetje té makkelijk contact met onderduikers en verzetswerk. 
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Ik denk dat men in de oorlog daar voorzichtiger mee was, omdat 
loslippigheid mensenlevens kon kosten. 

Eindoordeel: Hoewel niet iedereen van oorlogsboeken houdt, warm 
aanbevolen. 
De Glind 	 H. van Roekel 

Avonturen rond Mechelsteyn, door Gert Koese, uitg. De Banier, 
Utrecht, 112 pagina's, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 
jaar, geïllustreerd door Jaap Kramer. Prijs f 12,75. 

Inhoud: Het verhaal speelt zich af in de tijd van de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten (1350). Maarten en Barend beleven allerlei 
avonturen, eerst in hun eigen stad Nijmegen, later op kasteel 
Mechelsteyn, waar ze als schildknaap van Ridder Wolfert van 
Mechelsteyn een belegering van het kasteel door de Hoeken mee-
maken. Ze leren zwaardvechten, paardrijden enz. 

Beoordeling: Een boek met een duidelijk historische achtergrond. 
Hier geldt: in de beperking toont zich de meester. In het begin van 
het boek wil de schrijver té veel achtergrondinformatie geven. Daar-
door start het verhaal wat moeizaam. Eenmaal verder in het boek 
wordt het verhaal natuurlijker, hoewel er nogal wat moeilijke woor-
den in voorkomen, die niet allemaal worden uitgelegd. 
De afwerking van het boek is slordig: verkeerde alineaovergangen 
op pag. 37 en 43, extra spaties op blz. 45, verkeerd gebruikte koppel-
streepjes op blz. 48 en 64 en een spelfout op blz. 64. 
De schrijver is er overigens in geslaagd een heel goed beeld van 
het dagelijkse levens in die tijd neer te zetten. 

Opmerking: De vaders van de jongens worden elke keer bij hun 
voornaam genoemd. Hoort dit bij het tijdsbeeld? Het valt niet mee in 
zo'n historisch boek een Christelijke strekking mee te geven. Die is 
dan ook niet te vinden. Wel wordt het Onze Vader gebeden, een 
kruisje geslagen en Maria aangeroepen, alles passend bij de Mid-
deleeuwse tijd. 

Eindoordeel: Niet mijn eerste keus; ook niet afkeurenswaardig, van-
wege het goede historische beeld. 
De Glind 	 H. van Roekel 

Lotje, Loes en Joepie, door Nita Veeren, uitg. De Banier, Utrecht, 
48 pagina's, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar, AVI-3, 
leeservaring D, door een leerling uit groep 4 dus goed te lezen, geïl-
lustreerd door Nita Veeren. Prijs f 9,75. 

Inhoud: Lotje krijgt voor haar verjaardag een hondje, dat ze „Joepie" 
noemt. Ze wordt vriendin met Loes, een meisje uit haar klas. ,,Joepie" 
komt zelfs een keer onverwachts in de klas. Later komt het hondje 
vast te zitten in een konijnenhol. Gelukkig komt alles goed. 

Beoordeling: Een leuk geschreven boek, dat moet gezegd. Toch is 
het jammer, dat er in het boek een „sleutelkind" moet voorkomen: 
een kind dat de huissleutel om haar hals draagt omdat vader en 
moeder allebei werken. Voor een kind dat gewend is op school de 
dag met zingen, gebed en een Bijbelverhaal te beginnen, is het een 

vreemd boek. De schooldag begint hier anders: als de kinderen „puf-
fend, blazend en lachend" gaan zitten, zegt de juf: „Zitten jullie net-
jes? Pak de schriften dan maar." Dit is een duidelijk voorbeeld dat 
alles wat maar enigszins met Christen-zijn te maken zou kunnen 
hebben, afwezig is in het boek. 
De illustraties zien er vrolijk uit. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen als Kerstgeschenk van de zondags-
school. 
De Glind 	 H. van Roekel 

Tussen vuur en Rook, door Jannie Koetsier-Schokker en Jan van 
Reenen, uitg. De Banier, Utrecht, 64,  pagina's, geschikt voor jon-
gens en meisjes vanaf 10 jaar, geïllustreerd door Thomas van Oost-
rum. Prijs f 11,90. 

Inhoud: Het verhaal vertelt de lotgevallen van het gezin Bargeman 
tijdens de ramp in Enschede op 13 mei 2000. Rick en Marjet zijn 
tijdens de grote ontploffing in de wijk. Moeder is thuis aan het werk 
en vader ziet de ramp van afstand gebeuren. Hij gaat direct na de 
ontploffing de wijk in om zijn vrouw en kinderen te zoeken. 

Beoordeling: Het is erg in de mode om in krant en journaal de el-
lende van anderen breed uit te meten. Vandaar mijn eerste reactie: 
„Moet je daar nu een boek over schrijven?" Mijn aanvankelijke re-
serve verdween snel: het boek is beslist pakkend en boeiend ge-
schreven, soms heel realistisch (af en toe té?). Zeker als de 
berichtgeving en de beelden van toen nog in het geheugen zitten, 
bevind je je direct in de kern van het verhaal. De korte verhaaltjes 
vanuit verschillende invalshoeken geven mijns inziens een goed beeld 
van de verwarde situatie die er toen heerste. Ook de illustraties zijn 
goed verzorgd. Toch blijf ik mijn reserves houden, en wel om een 
heel andere reden. De drijfveer om als Christelijk boekenschrijver 
van deze ramp een verhaal te maken, zou juist kunnen zijn het door-
geven van de boodschap dat er een Helper is in de grootste nood en 
dat mensen dat bij deze ramp ook werkelijk zo hebben ervaren. Het 
is in het verhaal wel een beetje terug te vinden (hoofdstuk 10), hoe-
wel mijns inziens als mosterd na de maaltijd. Tijdens de ramp lees je 
vier keer een „schietgebedje", als men elkaar teruggevonden heeft 
lees je heel kort dat er wordt gedankt. Ik mis een stuk warm getuige-
nis, juist omdat de mensen door het knap geschreven verhaal zo 
dicht bij je komen. Dit verhaal heeft zoveel mogelijkheden! 
In datzelfde hoofdstuk geeft een predikant in een kerkdienst een 
„boodschap" naar aanleiding van Lukas 13: „Of de achttien op welke 
de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij, dat deze schulde-
naars zijn geweest boven allen die in Jeruzalem wonen...?" Is dit de 
juiste pastorale toon in zo'n best wel emotioneel jeugdboek? Ik heb 
er wat moeite mee. 

Eindoordeel: Een boek dat om een nagesprek vraagt, vanwege het 
onderwerp, vanwege de emotie die het los kan maken door de 
boeiende verteltrant, ook vanwege de „boodschap" die tot naden-
ken aanzet. Juist dan kan dit boek heel waardevol zijn. Met deze 
kanttekening erbij: toch warm aanbevolen. 
De Glind 
	

H. van Roekel 

Onze kadercursussen  
Over de kadercursussen kunnen we het volgende meedelen: 

In de maand november worden nog twee avonden verzorgd in Bleskensgraaf 
(vervolgcursus). 
Data: 	 2 en 9 november 
Locatie: 	Gebouw ,.Diaconia" 
Contactpersoon: 	Mevr. De Gruyter, tel. 0184-681225 
Cursusleider: 	Dbr. W.A.J.Jansen 

Op 26 oktober start een basiscursus in Sprang Capelle. 
Andere data worden op de eerste avond geregeld. 
Locatie: 	De Wijngaard. 
Contactpersoon: 	Dhr. M. v. Beek, tel. 0416-280812 
Cursusleider: 	Dhr. A.C. Teeuw 

In VVaddinxveen zal D.V. 10, 18, 24 januari en 1 februari een basiscursus gegeven 
worden 
Locatie: 	„De Hoeksteen" 
Contactpersoon: 	Mevr. C. de Jong, tel. 0182-632070 
Cursusleidster: 	Mevr. Slootweg 

Vanuit Ederveen kregen we nogmaals de vraag of in da omgeving nog andere men-
sen behoefte hebben aan een basiscursus. We horen dat dan heel graag. Er zou dan 
een cursus gestart kunnen worden! 
Cursusmappen worden via de cursusleider besteld. Deze brengt ze dan in de 
meeste gevallen zelf mee. Kosten per map f 20,-. Hebt u vragen of plannen? Wij 
horen het graag. 

A.C. Teeuw, coordinator. Tel. 0182-362592. 
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3) Kleurplaten, uitdeelplaten, enz... 

4) Er is dit jaar weer een nieuwe draagtas -  om de materialen in 
mee te geven (ZIE AFBEELDING). 

5) KINDERBOEKEN voor het Kerstfeest. 
Ook die kunt u bij of via het Hervormd Bondsbureau bestellen. 
U steunt daarmee het werk van onze zondagsscholenbond. 

6) Roosters 2001 ze zijn weer binnen. 
A rooster 10 -12 jaar 
B rooster 7 - 9 jaar 
	

De prijs is f 2,— per stuk. 
C rooster 4 - 6 jaar 

U wilt ze nog wel zoveel mogelijk dit jaar bestellen. 
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HERVORMD BONDSBUREAU 
te Nijkerk 

tel. 033-2456699 fax 033-2463322 

■ 

1) Bladwijzers + tekst, een ruime sortering ansichtkaarten + tekst, plastic zakken + opdruk GEZE- 	E 

GEND KERSTFEEST. 	 ■ 

E 2) Bouwplaten, er zijn maar liefst 8 verschillende soorten (eerst 	 • 
inkleuren, daarna in elkaar zetten). 	 ■ 
Prijs ic 2,25. 	 • 
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Kerstfeest 2000 
Ook dit jaar kunt u weer bij ons terecht... 

materialen om aan de kinderen mee te geven... 

1 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ RIEM MIEEEEEEIR ■■ 
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Jacht op de snelkrakers, door Johannes Visscher, uitg. Den Hertog, Hou-
ten, 128 blz., gebonden, geschikt voor jongens (en meisjes) van 11 jaar en 
ouder, geïllustreerd door Jaap Kramer. Prijs f 15,90. 

Inhoud: Freek, Dick (een tweeling) en Ilse Ruiter worden „De Rode Rui-
ters" genoemd vanwege de kleur van hun haar. Ze gaan kamperen in Oost-
Groningen. Voor het eerst zonder hun ouders op vakantie. Ze ontdekken 
een fabrieksruïne in Scheemda, waarin een bende snelkrakers zich op-
houdt. Er worden steeds juweliers overvallen. Freek en Dick gaan op een 
nacht een kijkje in de ruïne nemen. Ze beleven dan allerlei spannende 
avonturen. 

Conclusie: Dit boek is het eerste deel in de serie „De Rode Ruiters". Er 
zullen nog meer delen verschijnen. Het is een prachtig, spannend boek, 
waarin het christelijk element niet ontbreekt. Vooral voor de oudste jongens: 

Samen met andere dieren in het bos ruimen ze het bos op (hij doet zijn 
naam eer aan). Verder wordt het winter en gaat hij schaatsen en tenslotte 
gaat hij op vakantie. 

Beoordeling: Grappig boekje, op rijm geschreven. Duidelijk en groot letter-
type, goede bladspiegel. Ieder hoofdstuk is ook apart te lezen (geen echt 
vervolg). Zelf lezen vanaf 6 jr. en dan AVI 6 klopt niet. Te moeilijk. Om zelf te 
lezen vanaf groep 4 zou beter zijn (eind groep 4 hebben meeste leerlingen 
pas AVI 6 bereikt), maar vinden kinderen deze verhaaltjes dan nog interes-
sant? Om voor te lezen geen probleem, maar dan vanaf 4/5 jaar. Anders 
qua woordgebruik en zinsbouw te moeilijk. 

Eindoordeel: Matig. 
Schoonhoven 	 A. Lier 

Daan en Dibbes krijgen konijntjes, door Annelies Tanis-van der Weele. 
Illustraties Jaap Kramer. Uitgeverij Mes, Capelle aan de IJssel. AVI 3, jon-
gens en meisjes vanaf 3 jaar voorlezen, vanaf 6 jaar zelf lezen. 61 blz. Prijs 
f 11,90. 

Inhoud: Daan is jarig en krijgt konijntjes. Samen met zijn vader maakt hij 
een ren. Rik komt bij hem spelen en krijgt het aan de stok met Dibbes, 
Daans hond. Als Daan zijn kamer heeft opgeruimd, stopt hij zijn knuffelbeer 
onder de kraan en maakt met Rik een waterballet. Verder gaan ze met 
Dibbes naar het hondenveld en een dierenwinkel. 

Beoordeling: Een leuk geschreven boekje. Het laat zich gemakkelijk lezen. 
Duidelijk, groot lettertype en korte zinnen. Om zelf te lezen moet de lezer 
wel gevorderd zijn (eind groep 3). De hoofdstukken volgen niet echt op el-
kaar en kunnen ook los van elkaar gelezen worden (als kleine verhaaltjes). 
Er zit geen duidelijke lijn in het verhaal. Daan is jarig, krijgt een konijn en 
over de hele verjaardag hoor je daarna niets meer. Het lijkt alsof alles op 
één dag plaatsvindt. Er staan echter wel grappig beschreven gebeurtenis-
sen in. Het hoofdstuk over de papegaai die gestolen wordt, is niet realis-
tisch. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 	 Eindoordeel: Matig/voldoende. 
Groot-Ammers 
	

C. Boer 	Schoonhoven 
	

A. Lier 

Gevaarlijke klusjes, door Annelies Tanis-van der Weele, illustraties Jaap 
Kramer. Uitgeverij Mes, Capelle aan de IJssel. AVI 7. Jongens vanaf 9 jaar, 
125 blz. Prijs f 12,50. 

Inhoud: Wim Lagendijk woont in een schippersinternaat. Hij gaat stiekem 's 
avonds het raam uit om naar de kermis te gaan. Onderweg ontdekt hij dat 
iemand een huis in brand wil steken. Hij „vangt" de dader. Hierdoor komt hij 
in contact met de eigenaar van de villa, voor wie hij klusjes gaat doen, o.a. 
wegbrengen van kleine pakjes. Samen met zijn vriend Martin ontdekt hij dat 
er iets niet in de haak is. Ze zijn getuige van diefstal uit kassen en schakelen 
de politie in. 

Beoordeling: Vlot geschreven boek, leest makkelijk weg (groot lettertype 
en korte zinnen). Goede, passende illustraties. Op zich een boeiend boek. 
De leeftijd van de hoofdpersoon moet zo rond de 12 jaar liggen (er wordt op 
school over „meester" gesproken), maar gezien de loop van het verhaal, de 
gebeurtenissen en wat de jongens (Wim en Martin) doen ('s avonds om half 
elf met mobieltje op „dievenjacht") moet hij ouder zijn (± 15 jr.) Sommige 
dingen komen te opgelegd over. ,,Even iets christelijks invoeren." Gesprek-
ken van Marrie, die als de „volmaakte volwassene" overkomt, met Wim zijn 
wat prekerig. Past niet zozeer bij de leeftijd vanaf 9 jr., eerder vanaf 12 jr. 

Eindoordeel: Matig. 
Schoonhoven 	 A. Lier 

Kabouter Poets weet raad, door Joke Kuilman. Illustraties Lenny van der 
Klis-Zijlstra. Uitgeverij Mes, Capelle aan de IJssel. AVI 6, jongens en meis-
jes vanaf 3 jr. voorlezen, vanaf 6 jr. zelf lezen, 77 blz. Prijs f 13,95. 

Inhoud: Kabouter Poets beleeft verschillende dingen. Hij poetst zijn huis, 
ontmoet verschillende dieren in het bos en helpt hen (kleine muis). 

Bep, de kip, door Gerda Luytjes-Mensink. Illustralies Remko van Reijssen. 
Uitgeverij Mes, Capelle aan de IJssel. AVI 1, jongens en meisjes vanaf 3 
jaar voorlezen, vanaf 6 jaar zelf lezen. 67 blz. Prijs f 11,90. 

Inhoud: Bep de kip vertelt haar eigen verhaal over de dingen die ze beleeft. 
Ze legt eieren voor de boer en z'n vrouw. De boer vindt één ei per dag te 
weinig en koopt een tweede kip: Ans. Bep vindt dat niet fijn, het is haar hok! 
Ans neemt echter de benen, ze graaft een gat onder het gaas door om bij 
de sla te kunnen komen. Ze verdwijnt en komt niet terug. Na een tijdje komt 
Ans weer bij Bep, ze was bij boer Bart in het hok terechtgekomen. Bep en 
de boer zijn blij dat Ans weer terug is. 

Beoordeling: Een leuk, grappig verhaal over Bep de kip. Helemaal vanuit 
de kip beschreven (de ik-figuur). Het is een goed lopend verhaal, goede 
zinsbouw en woordkeus, de gebeurtenissen zijn logisch opeenvolgend. 
Boeiend. Om voor te lezen is vanaf 4 jaar waarschijnlijk beter. Zelf lezen kan 
al vrij snel, omdat het AVI 1 is. Een goede keus voor kinderen uit groep 1, 2 
en 3. 

Eindoordeel: Goed. 
Schoonhoven 	 A. Lier 

Kom op voor jezelf, door Jenneke ter Haar. Illustraties Dick van der Pol. 
Uitgeverij Mes, Capelle aan de IJssel. Meisjes vanaf 12 jaar. 147 blz. Prijs f 
16,90. 

Inhoud: Geritha Bennink heeft het moeilijk. Ze is/vindt zichzelf lelijk. Het 
lijkt wel of iedereen haar negeert en de draak met haar steekt. Eén jongen 
uit haar klas maakt het wel erg bont. Tot overmaat van ramp verplicht de 
leraar Nederlands hen samen een werkstuk te maken en een spreekbeurt 
over het onderwerp te houden. Als ze samen eraan werken, is Frans de- 
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gene die alles beslist en haar telkens bij hem laat komen. Frans' moeder is 
wel aardig voor haar en geeft haar zelfs iets tegen de vervelende puistjes. 
Met enkele vriendinnen heeft ze goed contact en in haar dagboek schrijft ze 
haar ervaringen van zich af. 

Beoordeling: Een boeiend boek over een zeer aansprekend onderwerp: 
„Hoor ik erbij?" De hoofdpersoon (± 16 jr.) wordt levensecht beschreven en 
ook haar gevoelens worden goed onder woorden gebracht. Ook haar om-
gaan met God is mooi in het verhaal verwerkt. Niet opgelegd. Het is voor 
kinderen van 12 jaar misschien nog teveel buiten hun belevingswereld, 
maar ze zullen het in het Voortgezet Onderwijs zeker gaan tegenkomen. 
Vanaf 14 jaar is een betere leeftijd. Een boek voor goede, enthousiaste 
oudere lezers. 

Eindoordeel: Goed. 
Schoonhoven 	 A. Her 

Ademloos, (CLK-actieboek) door Marianne Witvliet, uitg. Den Hertog, 
Houten, 76 blz., leeftijd 9 jaar en ouder, omslag en illustraties door 
Marianne Witvliet. Prijs f 5,95. Na 31-12-00 f 11,90. 

Inhoud: Stef (op vakantie) en Imme zijn op het eiland. Imme heeft een 
„groeiende" scheur in één van de muren van de vuurtoren ontdekt. De vuur-
toren is in gevaar. Samen bedenken ze een plan. Julia Deijsenborgh van 
Oldendael (Juul) die ze op het strand ontmoetten, kon hen mooi helpen. 
Haar man was architect en restaureerde vooral oude gebouwen. Imme 
komt na een hevige astma-aanval in het ziekenhuis terecht en Stef vertelt 
Juul over de vuurtoren. Wout de vuurtorenwachter krijgt het verhaal van de 
scheur ook te horen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt inge-
schakeld. De vuurtoren wordt gerestaureerd. 

Opmerkingen: Goed dat er aandacht wordt besteed aan mensen met 
astma. Maar... „het is alsof je doodgaat", (blz. 11, 50 en 65) is niet de taal die 
ik zou willen gebruiken. Bij de illustraties moeten we af en toe het verhaal 
nog een keer lezen. Imme probeert zich „sterker" voor te doen. Wil ze daar-
mee haar handicap verbergen? 
Het gebed (blz. 50) van een jongen voor een meisje dat dreigt te sterven 
aan een astma-aanval, spreekt zeker aan. Positief: in het boek wordt aan-
dacht besteed aan milieuvervuiling. „Schepen die hun olie lozen op zee" 
(blz. 30). 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
B. 	 H.J. 

Feest in de tent, door Marian Schalk-Meijering, uitg. Den Hertog, Houten, 
62 blz., leeftijd vanaf 6 jaar (ook om voor te lezen), omslag en illustraties 
door Rita Hijma. Prijs f7,50. Na 31-12-00 f 10,25. 

Inhoud: Moeder heeft gevraagd of Tim en Toos met oom Wim mee mogen 
naar de camping. Er moet wel erg veel mee, een slaapzak en luchtbed, een 
zwempak en een warme trui. Onderweg in de auto doen ze een spelletje. 
Op de camping spelen Tim en Toos met Jos en Kim. Na het eten wordt er 
afgewassen en gaan de kinderen naar bed. In de nacht staat er een koe bij 
de tent te grazen. Als het hard waait wordt Toos bang. De pinnen moeten 
stevig in de grond. Juffrouw Riet zorgt op de camping voor de kinderen. Ze 
doen spelletjes, knutselen wat en zitten in een kring om het kampvuur... 

Opmerkingen: Een echte belevenis. Op de camping is alles anders. Het 
eten koken, naar de w.c. gaan, het afwassen en het spelen. De kinderen 
kunnen het in dit boekje „echt" meemaken. Positief dat moeder tijdens het 
onweer wijst op de zorg van de Heere en dat de kinderen - net als thuis -
voor het slapen gaan bidden. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
B. 	 H.J. 

Het raadsel van de blauwe bus, door T. Ouwendorp-de Visser, uitg. Den 
Hertog, Houten, 60 blz., leeftijd vanaf 7 jaar (ook om voor te lezen), omslag 
en illustraties door Jaap Kramer. Prijs f 7,50. Na 31-12-00 f 10,25. 

Inhoud: Geert en Maarten fietsen uit school samen naar huis. Bij Geert zijn 
puppy's. Maarten zou ook best een rashondje willen hebben, maar... In het 
dorp is een dierenwinkel. Als Maarten en Geert één goudvis hebben ge-
kocht, worden ze bijna ondersteboven, .gèreden. Een blauwe bus rijdt 
rakeling langs hen. Geert slingert met zijn fiets en valt op straat. Even later 
zien ze dat blauwe busje weer... Vanuit hun boomhut zien ze een man, die 
zich vreemd gedraagt. Ze onthouden het nummer van de auto... Het wordt 
allemaal erg spannend als 's nachts het alarm afgaat. De politie is de dief al 
gauw op het spoor, doordat Maarten het nummer van de auto wist. Ten-
slotte krijgen de beide jongens als dank een mooie fiets en Maarten krijgt 
een puppy... Benno! 

Opmerkingen: Positief dat vader aan tafel hardop voorgaat in gebed. Een 
spannend boek met voldoende afwisseling. Leerzaam; het gebruik van 1-1-
2... en wat je moet doen als je „iets verdachts"... ziet. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
B. 	 H.J. 

Koosje en het kerstfeest, door W.G. van de Hulst jr. (5e druk), uitg. Den 
Hertog, Houten, 46 blz., leeftijd vanaf ongeveer 7 jaar (ook om voor te le-
zen), omslag en illustraties door W.G. van de Hulst jr. Prijs f 9,90. 

Inhoud: Koosje heeft een deftige, nieuwe jurk gekregen. De schrik is groot 
als de jurk van de drooglijn is verdwenen. Morgen is het kerstfeest en de 
jurk is weg... Koosje wil niet met het lelijke, oude jurkje naar het kerstfeest 
van de zondagsschool. Verdrietig luistert Koosje naar het kerstverhaal. Ze 
hoort van de Heere Jezus in doeken (!) gewonden... en wordt blij. Als 
Koosje thuis is, komt de boze buurman de jurk brengen. Hij vertelt het ver-
haal van Kees en Henkie. 

Opmerkingen: Geheel „in eigen slijt" neemt de schrijver ons mee naar een 
bovenhuis in een smal straatje. Al lezend (en als je de tekeningen bekijkt) 
beleef je het verhaal van Koosje en de boze buurman, de nachtwaker. We 
voelen mee met het meisje dat naar het kerstfeest van de zondagsschool 
gaat en dan zonder een mooie, nieuwe jurk... Een les: Koosje is verdrietig 
(dat mag) en boos (dat mag niet!). 
Een boodschap voor ons... blz. 25 „Wat God belooft, gebeurt altijd". Hoe 
lees ik op blz. 24 „Dan mochten al de mensen weer blij zijn en gelukkig..." en 
25 „wat voor alle mensen is"...? Op blz. 26 staat „het was alleen maar in 
doeken gewonden". Was dit niet een gewoonte in die dagen? 
Mooi dat een kind vertelt van het kerstfeest! De oude (buur)man denkt aan 
het verhaal van Koosje. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 
B. 	 H.J. 

Vuurstorm, door Andre Boeder, uitg. Den Hertog, Houten, 83 blz., leeftijd 
vanaf 11 jaar, omslag en illustraties door Adri Burghout. Prijs f 8,95. Na 31-
12-00 f 12,25. 

Inhoud: Kurt Waëhmann moet samen met zijn moeder, broertjes en zusjes 
Breslau verlaten. Het is koud, het vriest dat het kraakt. Na een verschrikke-
lijke treinreis komen ze in Dresden aan. Bij een oom en tante blijven ze 
logeren. De grote stad is overvol. Er zijn duizenden vluchtelingen. Op 13 
februari 1945 gaat de reis naar Murnau, naar andere familieleden. Het ge-
zin hoopt met de nachttrein te gaan. De trein staat klaar op het station van 
Dresden. Als het luchtalarm gaat en de bommenwerpers in aantocht zijn, 
moet iedereen de trein verlaten. Wat een paniek! Het bombardement is 
hevig en Kurt maakt met zijn zusje Erica vreselijke dingen mee. En wat 
moeten ze met de kinderwagen en de baby? Erica wordt het slachtoffer van 
de oorlog en het lijkt of Kurt alles en iedereen moet verliezen. Hij heeft niets 
meer dan een onbekende baby... 

Opmerkingen: Het is januari 1945... (blz. 7), Dietrich de oudste broer van 
Kurt is al vanaf de zomer van 1944 in dienst, op dinsdagavond 13 februari 
1945 zullen ze verdergaan naar Murnau... Op de achterkant van het boek 
staat 14 februari 1944: 
Moeilijke woorden als „weermacht" (blz. 8), „fanatieke nazi" (blz. 9), 
„Hitlerjugendunifofm" (blz. 9), „micaglaasje" (blz. 11), „communisme" (blz. 
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12), „mysterieuze" (blz. 40), „apatisch" (blz. 74) enz. enz. vragen om uitleg! 
Klein foutje op blz. 40 „tot de ze", „een heel veel" blz. 81. 
Oom Udo in Dresden leest uit de Bijbel. „Dat deden.ze thuis nooit", denkt 
Kurt. Het bidden (blz. 35) heeft veel indruk op Kurt gemaakt. De woorden uit 
de Bijbel (van oom Udo) komen in moeilijke omstandigheden bij Kurt naar 
boven... „van de schuilplaats des Almachtigen" (blz. 57) en „je leven is in 
Gods hand" (blz. 65). We hebben kunnen lezen van een indrukwekkende 
vlucht, moeilijke omstandigheden en een ontroerend moment als Erica om-
komt... 
Schrijftaal en spreektaal: blz. 43 wordt gesproken over „schoften", blz. 46 
„donderend geraas". 

Eindoordeel: Voor kinderen die echt van (oorlogsboeken) lezen houden 
aanbevolen. De spanning en actie in het boek maken veel goed. De moei-
lijke woorden remmen het lezen. Het naschrift maakt het één en ander (ook 
de titel) duidelijk . 
B. 	 H.J. 

Spoorloos, door G.W. van Leeuwen-van Heeften, uitg. Den Hertog, Hou-
ten. 86 blz., leeftijd vanaf ongeveer 8 jaar, omslag en illustraties door Jaap 
Kramer. Prijs f 8,95. Na 31-12-00 f 11,90. 

de pijlen en voeren de opdrachten uit. Relt en Kees zijn niet op de verjaar-
dag van Michiel... Waarom niet? Fred die de speurtocht uitzet, is bij de laat-
ste opdracht gekomen. Ze moeten hem zoeken. Waar zal hij zich verber-
gen? rn een bouwkeet op het bouwterrein. Wat Fred in de bouwkeet alle-
maal meemaakt...? Twee mannen praten over handel en maken een af-
spraak. Als ze vertrekken zit Fred opgesloten. De speurders zijn inmiddels 
op zoek naar de laatste opdracht. Maar waar is de laatste opdracht? En 
waar is Fred, Michiels broer? Spoorloos! Urenlang zoeken ze naar hem. De 
politie met een echte speurhond. Als ze hem vinden, is hij vastgebonden. 
Fred vertelt alles wat hij weet en dankzij zijn verhaal krijgen ze de 
(sigaretten)dieven te pakken. 

Opmerkingen: Een levensecht begin als het gaat over het kiezen van klas-
genoten op je verjaardagsfeestje. Het is goed als kinderen hier telkens 
weer bij worden bepaald. Wie kies ik op mijn verjaardag? 
Positief christelijk verhaal. Als er wordt gezegd „met de hulp van Bello, de 
politiehond, zullen we hem vinden", zegt Dirkjan „met de hulp van de 
Heere". Na het bidden gaan ze verder zoeken. 
Dirkjan die altijd met een busje naar een speciale school gaat is een voor-
beeld voor anderen! (blz. 13, 63). 

Eindoordeel: Zeker aanbevolen. 
Inhoud: Michiel, zijn vriendjes en Marloes lopen een speurtocht. Ze volgen 

	
E 
	

H.J. 

HERVORMD 
BONDSBUREAU 

Verantwoording van de ontvangen giften/collectes bestemd 
voor ons zondagsschoolwerk (maanden juli t/m oktober) 

Stavenisse 	  
Hellouw 	  
Meteren (collecte) 	  
Vinkeveen 	  
Kerkwijk 	  
Ev. op G.G. Voorschoten 	  
Onstwedde 	  
Lienden 	  
„De Bron". Urk 	  
Bruchem 	  
Noorden 	  
Z.S. „Abia", Elspeet 	  
Neerlangbroek 	  
Hardinxveld-Giessendam 	  
Noordhorn 	  
Hollandscheveld 	  
Stolwijk (wijk 2) 	  
Barneveld 	  
Bleskensgraaf 	  
Lee rdam (wijk West) 	  
Ederveen (collecte) 	  
Ouderkerk a/d IJssel 	  
Schoon rewoerd 	  
Zegveld 	  
Uddel 	  
Meeuwen 	  
Scherpenisse 	  
Veen 	  
Genemuiden 	  

Onze 
kadercursussen 

Over de kadercursussen kunnen we het volgende meedelen: 

In Waddinxveen zal D.V. 10, 18, 24 januari en 1 februari een 
basiscursus gegeven worden. 
Locatie: De Hoeksteen 
Contactpersoon: Mevr. C. de Jong, tel 0182-632070 
Cursusleidster: Mevr. Slootweg 

Vanuit Ederveen kregen we nogmaals de vraag of in die omge-
ving nog andere mensen behoefte hebben aan een basis-
cursus. We horen dat dan heel graag. Er kan dan wellicht ook 
een cursus gestart werden! Contactpersoon: Dhr. J. Bos, tel. 
0318-573795. 

In Hei- en Boeicop willen ze ook graag een basiscursus starten 
in het voorjaar van 2001! U kunt zich daarvoor aanmelden. 
Contactpersoon: Dhr. D. de Jong, tel. 0345-641554. 

In de Bommelerwaard zou men graag vanaf januari 2001 een 
vervolgcursus volgen. U kunt zich opgeven. 
Contactpersoon: Mevr. T.W. Klop, tel. 0418-592083. 

Cursusmappen warden meestal via de cursusleider besteld. 
Deze brengt ze dan in de meeste gevallen zelf mee. 
Kosten per map f 20,—. 

Hebt u vragen of plannen. 
Wij horen het graag. 

A.C. Teeuw, coárdinator. Tel. 0182-362592. 
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200,00 
500.00 
250.00 
250,00 

75,00 
250,00 
500,00 

2000.00 
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2058,85 
150.00 
250,00 
100,00 
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250.00 
50,00 

500.00 
650,00 

Stand per 30-06-2000 	 f 11063,35 
Bij: juli t/m oktober 	 - 	11137,35 

f 22200,70 

Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage - van harte aanbevolen voor 
de rest van dit jaar. 	 vr. gr.. R. Vreekamp 
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