
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

ANDERMANS HOND 
 

Ik ging niet wandelen met de hond, 

de hond ging wandelen met mij. 

Kijk, zei hij, kijk, zo doe je dat: 

je snuffelt wat, je kruipt eens 

onder groen, je doet daar wat je 

daar moet doen, je kwispelt – 

nee dat kun je niet – loopt achterna 

wat vleugels heeft, je rolt je op je 

ene zij, je andere zij, je ene zij, 

je mond staat op de tocht, je zoekt 

in woorden naar een geur, bij grenzen 

naar vreemd vocht, hoort woest geroep 

van groepen mens als blaffen aan, 

verstaat alleen je naam 

en Lig en Koest en Af. 

 

Joke van Leeuwen 
Uit: ‘Wuif de mussen uit’, Querido 
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Aanrader 
 

Maarten Keulemans: ‘Exit mundi’ 

Bruna, 2008, € 16,95 

 

We gaan er allemaal aan! Vandaag misschien nog niet en als het mee 

zit morgen ook nog niet maar dat ’t gebeuren gaat is zeker. De manier 

waarop, dat is de grote vraag. Er blijkt een grote verscheidenheid aan 

vreselijke ‘het-einde-van-de-wereld’-scenario’s te zijn, waarvan 

Maarten Keulemans er in ‘Exit Mundi’ met humor en een dosis 

relativeringsvermogen 50 beschrijft. 

 

Geeft de aarde er de brui aan, door bijvoorbeeld een 

supervulkaanuitbarsting of mega-tsunamie, komt het onheil uit de 

ruimte, in de vorm van de zon die ons opslokt of een langs zoevende, 

alles vernietigende gammaflits of dan toch maar die marsmannetjes? 

Wordt het goddelijke interventie (Apocalyps, het aflopen van Maya-

kalender) of doen we het toch zelf (vervuiling, gen- of nano-technologie, enge ziektes). Voor elk van 

deze (en nog veel meer) doemscenario’s beschrijft Keulemans wat er gebeurt, de kans dat het gebeurt 

en wanneer het staat te gebeuren. 

 

Dit is een heerlijk ontspannend boek om te lezen; het einde der tijden is nog nooit zo leuk geweest. - 
Koen Böinck 

 

Woensdag 1 tot en met zaterdag 11 oktober: Kinderboekenweek: ‘zinnenverzinzin’; 

poëzie voor kinderen 
 

Als thema van deze Kinderboekenweek is gekozen voor: 

‘zinnenverzinzin’; poëzie, om te laten zien wat een prachtige 

poëzie er voor kinderen is geschreven in de afgelopen jaren. 

Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door 

Hans Hagen. De titel is: ‘Vlammen’. Wanneer u in de 

Kinderboekenweek voor ten minste € 10,- aan kinderboeken 

koopt, krijgt u ‘Vlammen’ cadeau. 

 

Sneldichter en workshop gedichten schrijven 

 

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek komt er op 

woensdagmiddag 1 oktober en zaterdagmiddag 4 oktober een 

sneldichter voor kinderen naar De Hilversumse Boekhandel! Zij zal op deze dagen tussen 13:00 uur 

en 16:30 uur ter plekke een gedicht schrijven over het onderwerp van jouw keuze! Dit duurt maar 

een paar minuten en ondertussen kun jij lekker rondneuzen tussen de spelletjes of de gloednieuwe 

kinderboeken! Je krijgt het gedicht op een mooi kaartje mee naar huis. Op zaterdag 4 oktober kun je, 

tussen 13:00 uur en 16:30 uur, bovendien leren hoe je zelf poëzie schrijft in een workshop gedichten 

schrijven onder leiding van een echte juf. 

 



 4 

In het kader van de Kinderboekenweek organiseren wij ook een gedichtenwedstrijd voor kinderen. 

Zie hieronder het bericht: ‘De Hilversumse Gedichtenwedstrijd voor kinderen’. 

 

Tot en met zaterdag 4 oktober: De Hilversumse Gedichtenwedstrijd voor kinderen 

 

In het kader van de Kinderboekenweek 2008, die in 

het teken staat van gedichten, organiseren wij een 

gedichtenwedstrijd voor kinderen. Dus ga er goed 

voor zitten, neem een vel papier en een fijne pen en 

schrijf je mooiste gedicht (het mag rijmen, maar dat 

hoeft niet) en misschien ben jij wel een van de trotse 

prijswinnaars! 

 

Er zijn drie leeftijdscategorieën: 

1) kinderen tot en met 7 jaar; 

2) kinderen van 8 tot en met 11 jaar; 

3) kinderen van 12 tot en met 15 jaar 

 

De prijzen 

 

In iedere leeftijdscategorie worden een 1e, 2e en 3e 

prijs uitgereikt. 

 

1e prijs: een groot boekenpakket, je gedicht met mooie opmaak op een echte poster voor jezelf en 

tentoongesteld in de boekhandel; 

2e prijs: een boekenpakket; 

3e prijs: een klein boekenpakket 

 

De gedichten van iedere 1e, 2e en 3e prijswinnaar worden bovendien met een mooi ontwerp afgedrukt 

op boekenleggers die we vervolgens in de winkel op de balie leggen om mee te geven aan de klanten. 

Ook worden deze gedichten opgenomen in de nieuwsbrief van november. 

 

De gedichten 

 

De gedichten moeten vóór of op zaterdag 4 oktober 2008 in ons bezit zijn. Dit is de eerste zaterdag 

van de Kinderboekenweek. Je kunt je gedicht e-mailen, opsturen of langsbrengen. De prijswinnaars 

worden op de laatste zaterdag van de Kinderboekenweek in De Hilversumse Boekhandel 

bekendgemaakt. Dit is op zaterdag 11 oktober, om 13:00 uur. 

 

De details 

 

Het gedicht moet voorzien zijn van je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Het gedicht 

mag hooguit uit 60 woorden bestaan en je mag maximaal 1 gedicht per persoon inleveren. Het 

onderwerp is vrij. Het complete wedstrijdreglement ligt ter inzage in De Hilversumse Boekhandel en 

is op te vragen per e-mail. 
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Zorg dat je mooiste gedicht uiterlijk zaterdag 4 oktober 2008 binnen is bij: 

 

De Hilversumse Boekhandel 

Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

tel: 035-6233131 

e-mail: info@dehilversumseboekhandel.nl 

 

Maandag 13 oktober, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

We organiseren één keer per maand een avond 

waarop jongeren en volwassenen een of meerdere 

gezelschapsspellen kunnen spelen, bijvoorbeeld 

Kolonisten, Puerto Rico, Funkenschlag of Railroad 

Tycoon. Ook geven we op deze avonden 10% korting 

op spellen uit onze winkel. Wij zorgen voor 

voldoende spellen en uitleg wanneer nodig. Het is 

ook mogelijk om zelf leuke spellen mee te nemen. Zie 

voor foto's: 

www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. 

 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Gelieve van tevoren aan te melden. 

 

Dinsdag 4 november, 20:00 uur: Lezing Karin Kuiper: ‘Je mag mij altijd bellen’ 
 

Op dinsdag 4 november geeft Karin Kuiper in onze winkel een lezing 

over haar zojuist verschenen boek: ‘Je mag mij altijd bellen, 1001 

dagen van rouw’. De Hilversumse Karin Kuiper, weduwe van 

schrijver Karel Glastra van Loon (bekend geworden door zijn roman 

‘De passievrucht’) zal vertellen over haar ervaringen met de 

rouwverwerking na de dood van haar man in 2005. 

 

Haar boek geeft een indringend beeld van wat iemand doormaakt na 

de dood van een geliefde. Herkenbaar voor allen in eenzelfde situatie 

en verhelderend voor een ieder die wil helpen, maar niet weet hoe, of 

juist wel denkt te weten hoe. 

 

 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Kaarten voor de avond zijn bij ons verkrijgbaar voor € 6,50. ‘Je 

mag mij altijd bellen’, een uitgave van Lannoo, is verkrijgbaar voor € 14,95. 

 

Maandag 10 november, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor informatie: maandag 13 oktober. 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
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Dinsdag 18 november, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Jens Christian Grøndahl: 

‘De tijd die nodig is’ 
 

De volgende leesclubavond is op dinsdag 18 november. We bespreken het nieuwste boek van Jens 

Christian Grøndahl: ‘De tijd die nodig is’. 

 

De Deense schrijver Jens Christian Grøndahl (1959), die in zijn boeken 

meestal vrouwen als de belangrijkste personages neerzet, volgt in ‘De 

tijd die nodig is’ de wederwaardigheden van Ingrid Dreyer, succesvol 

architect, gescheiden en tevreden met haar oudere en gehuwde 

minnaar. Als zij tijdens een zakenreis het bericht krijgt dat haar 

puberzoon is gearresteerd wegens mishandeling van een allochtone 

jongen, pakt zij haar koffers en neemt de nachttrein terug naar huis. 

Tijdens die reis blikt zij terug op haar leven. Ook de geschiedenis van 

haar moeder komt aan bod, in haar tijd een journaliste en mondain 

schrijfster in Kopenhagen. 

 

Andere boeken van Grøndahl zijn onder andere: ‘Indian summer’, 

‘Hartslag’, ‘Rode handen’ en ‘Veranderend licht’. ‘De tijd die nodig is’, 

een uitgave van Meulenhoff, is bij ons te verkrijgen voor € 19,90. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 20:00 uur. Toegang gratis. 

Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld. 

 

Recensies: 

 

‘Geen schrijver heeft zo’n scherp oog voor de littekens van zijn personages als Grøndahl. En 

vervolgens zet hij er het mes in.’ - NRC-Handelsblad 

‘Grøndahl lezen is telkens opveren, getroffen door zijn formuleringen’ - de Volkskrant 

‘Grøndahl verstaat de kunst om de eenzaamheid van zijn personages voelbaar te maken en om de 

volkomen ontoereikendheid van de menselijke omgang te tonen.’ - Trouw 

 

Maandag 8 december, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor informatie: maandag 13 oktober. 
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Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ons: info@dehilversumseboekhandel.nl. U kunt 

ook bellen, een briefje sturen of even langskomen. Ook bij vragen, opmerkingen, aanmeldingen of 

bestellingen staan wij tot uw beschikking. Ontvangt u onze nieuwsbrief per post en wilt u deze liever 

per e-mail ontvangen? Mail ons even: info@dehilversumseboekhandel.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henriëtte van Buuren, Wilto Langerhuizen, Judith Eekhout, Anouk Jansen, Anne Eekhout, Marlous 

Hamburger en Janneke Lambooij 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 
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