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Kinderen benaderen met
prentenboek en muziek samen
‘Ik stuur je de zon’ is een
interactieve voorstelling
met muziek en poppenspel.
Deze voorstelling is speciaal geschreven voor de
kinderboekenmaand 2012
en sluit helemaal aan bij het
thema ‘ …en wie ben jij’.

u Pepita Goezinnen
U Putten
In september en oktober 2012
vindt weer de kinderboekenmaand plaats. Schrijfster Willemijn de Weerd (34) heeft het
actieboek ‘Ik stuur je de zon’
geschreven voor de onderbouw.
Samen met violiste Marieke
Booy (32), beiden afkomstig uit
Putten, hebben zij een voorstelling rondom dit boek gemaakt
die zij gaan spelen op scholen
en in bibliotheken door heel
Nederland.
Willemijn: “Op de PABO kreeg
ik de opdracht: ‘maak een prentenboek’. Samen met een vriendin schreef ik ‘Boaz is bruin’.
Dat boek werd in 2001 uitgegeven. Daarna ben ik meerdere
prentenboeken gaan schrijven.
In 2004 ontving ik de prijs ‘het
hoogste woord’. Mijn boeken en
prentenboeken zijn geschreven
voor de onderbouw. Ik schrijf ze
allemaal wel in opdracht van.”
“Eind november/december
2011 werd ik gebeld door de
uitgeverij. Zij vertelden mij dat
ik het actieboek voor de kin-

derboekenmaand mocht gaan
schrijven. Dat vond ik zo’n
eer. Volgens de uitgever wist ik
vast wel iets leuks voor een actieboek. Daar is ‘Ik stuur je de
zon’ uitgekomen, dat volgende
maand uitkomt.”
“De twee hoofdpersonen heten Anne en Abel. Dat is geen
toeval. Mijn man en ik hebben
twee sponsorkinderen. Je kunt
het vergelijken met voorheen
Foster Parents. ‘Onze’ 2 kindjes
die wij sponsoren, heten Anne
en Abel. Het prentenboek gaat
onder meer over verschillende
culturen en het sponsoren van

‘Ik Stuur je de
zon-lied’ speciaal
geschreven voor
toneelstuk
een kind dat in armoede leeft”,
legt Willemijn uit.

Marieke en Willemijn zijn samen op zoek geweest naar de beste manier om een kind te bereiFOTO: PEPITA GOEZINNEN
ken. Het resultaat is een interactief toneelstuk.

Marieke, is zelf erg thuis als
musicus bij kindervoorstellingen, vervolgt: “Toen kwam ik in
beeld. Wij hebben in het verleden samen al een cd opgenomen
voor een peuterspeelzaal. Wij
zijn gaan nadenken over het feit
hoe je het beste een kind kunt
bereiken. Je kunt ze wel uit een
boek voorlezen, maar hoe kun
je een kind daad werkelijk bereiken? Als je kinderen en muziek
samenbrengt dan heb je ze. En
dan ook nog een verhaal gecombineerd met muziek, de perfecte

combinatie.”
“Willemijn en ik besloten er
een interactief toneelstuk van
te maken. Ook hebben wij het
‘Ik stuur je de zon-lied’ speciaal
voor de voorstelling geschreven
en dat is inmiddels opgenomen
in de studio. Wij hebben wel
André Verhagen, bekend van
poppentheater het @penstaartje, benaderd en is nu als regisseur betrokken bij dit project”,
besluit Marieke.
Voor meer informatie www.ikstuurjedezon.nl.

Dienst in
open lucht
Putten

De Evangelische Gemeente
houdt zondag 16 september een openluchtdienst.
Deze vindt plaats op Strand
Nulde. Belangstellenden zijn
welkom.
Normaal vinden de samenkomsten van de Evangelische Gemeente Putten elke
zondag vanaf 09.30 plaats in
Stroud. Het bijzondere aan
deze dienst is dat hij in de
open lucht gehouden wordt.
Aansluitend aan het officiële
gedeelte is er een grote picknick waarvoor alle aanwezigen uitgenodigd worden.
De dienst begint om 10.30
uur. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom voor een kopje
koffie. Het aantal stoelen is
beperkt dus is het raadzaam
een stoel mee te nemen.
Meer info: 0341-35 88 75 of
surf naar www.egputten.nl,
secretariaat@egputten.nl

Start EHBO
cursus
Garderen
Garderen

Begonnen over boek aan kraambed
“Willemijn is twee weken na lijk of ik daar misschien even
mij bevallen. Mijn eerste ui- mee kon wachten. Een klein
tje na mijn bevalling was ook jaartje later zijn wij samen
naar het kraambed van Wil- gaan zwemmen. Toen is
lemijn’, vertelt Marieke.
het idee ontstaan en zijn wij
het samen gaan uitwerken.
Zij vervolgt: “Aan het Met als resultaat dat wij nu
kraambed was ook voor het zo’n 51 voorstellingen gaan
eerst toen ik over een boek doen”, vertelt Marieke enbegon. Willemijn vroeg ge- thousiast.

In oktober start er bij voldoende deelname een beginnerscursus EHBO volgens
de nieuwe richtlijnen van
Het Oranje Kruis. Deze cursus bevat zowel Reanimatie
als AED bediener en kost
175 euro. Hierbij inbegrepen
is een lesboek, lesmateriaal
en het examengeld.
De cursus vindt plaats in de
Kruimelstaete te Garderen.
Meer info of opgave: seceratriaat@ehbogarderen.nl.

Vacature medewerk(st)er
bediening 32/38 uur p.w.

UW

SPECIALIST

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL - APK AUTOKEURING
AANBOD OCCASIONS
Merk
Bouwjaar

Type
Km. stand

Nissan
02-2009
Nissan
10-2004
Nissan
07-2002
Nissan
07-2010
Nissan
02-2011
Nissan
02-2011
Nissan
06-2008
Nissan
03-2008
Nissan
08-2005
Nissan
02-2005
Nissan
03-1998
Audi 80
01-1992
Citroen
08-1997
Daewoo
05-2004
Hyundai
06-2002
Mazda
07-1997
Mitsubishi
06-2007
Mitsubishi
06-2007
Renault
05-2001
Suzuki
06-2002

Qashqai 1.6 Visia look
BE
92.000
16.450
12 mnd.
Primera 2.0
Tecna Est. Aut.
BE
145.000
8.950
9 mnd.
Primera 1.8
Elegance Est.
BE
208.000
3.450
3 mnd.
Note 1.4
Visia MPV
BE
30.000
11.250
12 mnd.
Micra 1.2
Acenta 5 drs.
BE
14.000
10.450
24 mnd.
Micra 1.2
Visia 5 drs.
BE
12.000
9.750
24 mnd.
Micra 1.4 Tekna coupé cabrio
BE
52.000
10.950
9 mnd.
Micra 1.2
Mix 5-drs.
BE
88.000
7.250
6 mnd.
Forza Cool
3 drs.
BE
95.000
4.750
3 mnd.
Micra 1.2 Tekna AUT. 5- drs.
BE
47.000
5.950
6 mnd.
Micra 1.0
DX 3 drs.
BE
226.000
1.450
1 mnd.
4-drs.
BE
20E
99.000
2.450
3 mnd.
Berlingo 1.7 D 500
DI
215.000
1.450
1 mnd.
Matiz 1.0
4 Cyl. Style
BE
51.000
3.950
3 mnd.
Atos 1.0
Spirit aut.
BE
70.000
2.950
3 mnd.
323F 1.8
5 drs. coupe
BE
106.000
2.250
3 mnd.
Colt 1.3
3 drs. Heartbeat
BE
178.000
4.450
3 mnd.
Colt 1.3
3 drs. Heartbeat
BE
160.000
4.750
3 mnd.
Scenic 2.0
AUT.
BE
98.000
3.450
3 mnd.
Ignis 1.3
5 drs. special
BE
149.000
N.N.B.
3 mnd.

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

Uitvoering
Br.st.
Prijs
Garantie

MOTOREN

Honda
01-2005

SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN
UIT JE EIGEN REGIO

Silverwing 0.6 Scooter ABS
13.500
5.450

BE
6 mnd.

(tekstfouten zijn mogelijk,controleer dus eerst alle gegevens vóór de aankoop)

WWW.ACE - BV.NL
O U D E T E L G T E RW E G 1 7 1 e E R M E L O
Tel. 561030 Fax 552293
Ma.-Vr. 8.00-18.00 uur / Zat. 9.00-15.00

O O K A N D E R E M E R K E N Z I J N W E L KO M

SNS Bank Ermelo / Nijkerk (Franchise) zoekt:

Verkoop Adviseur
(24 – 38 uur/week). Vestiging Nijkerk
Wij vragen
- MBO-plus/HBO werk- en denkniveau.
- Inlevingsvermogen en Klantgerichtheid.
- Commerciële drive.
- Ervaring binnen de financiële dienstverlening.
- Affiniteit met internettechnologie en in staat een klant wegwijs daarop te
kunnen maken.
- Flexibiliteit t.a.v. van inzetbaarheid binnen werkgebied.
- Flexibiliteit t.a.v. werken op koopavond en zaterdag.
- In bezit van de opleiding WFT basis, bij voorkeur aangevuld met WFT
Consumptief krediet en/of WFT schadeverzekeringen
Wij bieden
- Ruimte om je werk op je eigen manier in te kunnen delen
- Werken in een team met een hoog kennis- en ervaringsniveau waar we dit
met elkaar delen en waar we echt om de klant geven.
- Een team waar plezier in het werk hoog in het vaandel staat.
Sollicitatie
Sollicitaties kunnen vóór 13 september 2012 per email gestuurd worden naar
wing.tang@sns.nl. Informatie kunt u inwinnen bij de heer
Wing Tang (06-13999333)

Restaurant Hortustuin te
Harderwijk zoekt een ervaren
medewerk(st)er bediening om
het jonge & dynamische team
te versterken.
Voor meer info: www.hortustuin.nl
CV met motivatie graag sturen naar
info@hotelmarktzicht.nl
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