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Nieuw avontuur van Schaap & Teckel
“In juni vorig jaar liepen
we in Engeland door
een groot natuurgebied
waar heel veel kalkoenen
waren. Ik vond dit
zulke grappige dieren,
dat ik uitriep: ‘Mijn
volgende boek moet over
kalkoenen gaan!’ Waarop
‘vent’ antwoordde:
‘Dan zal het wel een
kerstverhaal moeten
worden.’’’
door Anneke Iseger
Maartensdijk - Dit kerstver-

haal, deel 3 van ‘De avonturen van Schaap & Teckel’, is
onlangs verschenen: ‘Een
warme kerst voor Schaap &
Teckel’. Illustratrice Linda
van Putten en auteur Dick
Grapendaal (‘vent’ en partner van Linda) hebben er
weer een hartverwarmend
boek voor kinderen tot en
met circa 8 jaar van gemaakt.
Het is onvoorstelbaar dat
er nog geen uitgever is opgestaan om ‘De avonturen
van Schaap & Teckel’ uit te
geven. De illustraties van
Linda zijn sfeervol, grappig
en zorgvuldig uitgewerkt.
Alleen al de vloer van de
paardenstal is een waar
kunstwerk. De tekeningen
laten zoveel leuke details
zien, dat je er wel naar kunt
blijven kijken. ‘’Elk boek
heeft zijn eigen vogeltje. In

dit derde deel is het een winterkoninkje dat, omdat het
zo koud is, een dasje draagt.
De teksten van Dick zijn zo
grappig, dat ik er voortdurend door word geïnspireerd. Het gekke is, dat hij
thuis geen ideeën krijgt. We
zitten dan ook regelmatig in
een Baarns café. Daar laat

‘het is Een verhaal
over vriendschap
en gezelligheid’
ik hem mijn schetsen zien,
waarna hij prachtige zinnen
te voorschijn tovert!’’
Dick heeft inmiddels de
opleiding ‘Proza voor kinderen’ aan de Hogeschool
van Amsterdam afgerond.
Linda, die onder meer illustratiewerk voor een kinderboerderij in Nieuwegein
doet: ‘’Vorig jaar zomer waren we nog druk bezig met
het tweede deel, ‘Schapenstreken’, maar ik heb daar
in Engeland alvast heel veel
tekeningen van kalkoenen
gemaakt.’’
Dikke vrienden
Het verhaal gaat over Kalkoen die zich, op de vlucht
voor Waakhond, verstopt
in de schuur van Boerin.
Schaap en Teckel vinden
hem en ze worden meteen
dikke vrienden. Maar hoe
voorkomen ze dat Kalkoen
straks op het kerstmenu
staat? ‘’Het is een verhaal

Linda van Putten met haar eigen teckeltje Lana, haar nieuwe boek en vorige boeken, en enkele schetsen.

over vriendschap en gezelligheid. Schaap en Teckel
hebben nog nooit een kalkoen gezien, maar sluiten
het dier direct in hun hart.
Ze verstoppen hem op de
gekste plekken, en zo komen
ze alle dieren van de boerderij tegen. Verder wordt er een
nieuwe buurman geïntroduceerd.’’ Dankzij ‘crowd-

funding’ via Voor de Kunst
konden Linda en Dick vrijwel alle drukkosten betalen.
‘’Daar zijn we ontzettend
blij mee! Dit nieuwe prentenboek wordt het hoogtepunt van de serie, en wel
vanwege de combinatie van
ambachtelijke potloodtekeningen en moderne digitale
schildertechnieken.’’

Kerstkaarten Schaap & Teckel
‘Een warme kerst voor Schaap & Teckel’ (ISBN 978 90
81796446) is voor 14,95 euro verkrijgbaar bij Bruna aan
de Julianalaan in Bilthoven, en te bestellen via bol.
com of via www.schaapenteckel.nl. Linda heeft op veler
verzoek ook weer tien nieuwe kerstkaarten gemaakt, die
eveneens via deze site te bestellen zijn.

‘Schrijven over je eigen vader’
In Bilthoven start 16
december de cursus
‘ Portret van mijn
vader’. Arianne Collee,
ervaren schrijfdocent
en biografisch coach,
begeleidt de deelnemers
gedurende zes
dinsdagochtenden.

Expo Willy
Roggeveen in
Bij de Tijd

DE BILT – Willy Roggeveen

Bilthoven - “De werkwijze

is simpel,’’ vertelt Arianne,
die ook cursussen als ‘ Portret van mijn moeder’ en ‘
Portret van een dierbare’
aanbiedt. ‘’Elke bijeenkomst
krijgen de deelnemers korte
schrijfopdrachten.
Vaak
vraag ik hun herinneringen
te beschrijven. De instructies helpen hen op weg.
Mensen moeten zich vooral
niet laten weerhouden door
de gedachte dat zij niet kunnen schrijven: met de gegeven handreikingen lukt het
iedereen.’’
De deelnemers kunnen
schrijven over een vader die
nog volop in het leven staat,
maar natuurlijk ook over een
overleden vader. ‘’Schrijvend
stilstaan bij je vader, is een
mooie gelegenheid om hem
(nog) beter te leren kennen,’’
vervolgt de schrijfdocente.
‘’Wie is of was jouw vader
ten voeten uit? Hoe leeft je
vader in jou? De opdrachten
helpen om hem vanuit verschillende perspectieven te
beschrijven. Daardoor zie
je meer. Het schrijven heeft

kort nieuws

Arianne Collee zit, samen met een groep cursisten, rond de tafel.

vaak een helende component. Er komen dierbare,
vergeten, indrukwekkende
en soms minder blije herinneringen langs. Het kan
zijn dat je vader al vroeg uit
je leven is verdwenen, door
een scheiding of door de
dood. Sommige vaders zijn
als vader weinig aanwezig
geweest, waren zwijgzaam

of juist streng en dominant.
De relatie die kinderen met
hun vader hebben of hadden, is soms complex. De
meeste deelnemers zeggen
na een schrijfcursus met
meer begrip naar de ander
te kijken.’’
Voor wie dat wil, is er gelegenheid de eigen tekst
voor te lezen. Enthousiast

vertelt Arianne hoe waardevol deze voorleesrondes
zijn. ‘’Voorlezen is altijd vrij,
maar de meeste deelnemers
vinden het een waardevol
onderdeel van de cursus. Je
ziet mensen genieten van
het luisteren naar teksten
van anderen. Vaak herken
je dingen in wat anderen
schrijven.’’

De cursusdata zijn 16 december, 6 en 20 januari, 3 en
17 februari en 10 maart van
10.00 tot 13.00 uur. De kosten van zes bijeenkomsten
bedragen 117, 50 euro.
Voor meer informatie een
aanmelding: 06-36168836,
info@draadvanarianne.nl
(www.draadvanarianne.nl).

exposeert nog tot en met 8
januari in Wijkrestaurant
Bij de Tijd, hoek Kamerlingh Onnesweg/Alfred
Nobellaan in De Bilt.
Willy maakt ruimtelijke
vormen door haar schilderwerk te vouwen. Terugkerend thema in haar
werk is het licht: licht en
donker, licht en schaduw,
scherp, zacht, helder en
nevelig licht. In haar gevouwen schilderwerken
werkt het licht mee: het
beeld verandert door elke
verandering van het licht.
Soms kan er op de grens
van licht en donker ontroering ontstaan. Dat is
waar ze naar op zoek is.
De tentoonstelling is tijdens openingstijden van
Bij de Tijd (maandag tot
en met vrijdag van 10.00
tot 21.00 uur) gratis te bezoeken. In verband met de
feestdagen zal het restaurant in december en begin januari niet elke dag
geopend zijn (kijk hiervoor op de website). Voor
wie meteen een hapje wil
eten: vanaf 12.00 uur kan
er van de kleine kaart
worden besteld; de keuken sluit om 20.00 uur.
Reserveren kan via www.
restaurantbijdetijd.nl, via
030-2209615 (vanaf 12.00
uur), of per mail: contact@
restaurantbijdetijd.nl.

