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Een jongensavontuur met veel
gevoel voor meiden
door Albert Heller

V

ier baby’s of een
hond, voor de 9-jarige
Storm is het geen
moeilijke keuze. Een
hond natuurlijk. In
het boek De zingende Brulbaby’s
van de Wageningse schrijfster Mieke van Hooft krijgt Storm opeens
vier zusjes erbij: zijn moeder is bevallen van een vierling.
En alle aandacht en tijd die daarin
gaat zitten, werken Storm op zijn
zenuwen. Aandacht voor hem is
er maar amper. Dat zit hem dwars,
helemaal nu de hem voor de verhuizing beloofde hond er maar
niet komt, zelfs als de verhuizing
eenmaal voorbij is. En als de hond
er toch eenmaal is, moet die wegblijven bij de baby’s. Storm moet
trouwens nog flink wennen aan
een leven met een hond. Het poepen, het uitlaten. Met verschillende voorbeelden beschrijft Van
Hooft hoe lastig een hond kan
zijn, maar ook hoe de band tussen
baas en hond kan groeien.
Als Storm eenmaal aan hem gewend is, moet zijn huisdier alweer
weg. Want de werkelijke eigenaar
van de asielhond is opgedoken.
Het dier mag nog even blijven,
maar dan moet-ie echt weg. En
dat zorgt voor kopzorgen bij
Storm, die zelfs al zijn spaargeld
bij elkaar legt om de hond misschien over te kopen. Zelfs de klas
verzamelt handtekeningen. Zelf bedenken de jongens uiteindelijk op
te gaan treden met de gitaar van
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Mieke van Hooft
䢇 Titel: De zingende brulbaby’s
䢇 Uitgeverij: Holland
䢇 Tekeningen van: Hélène Jorna
䢇 Leeftijd: vanaf 6 jaar
䢇 Prijs : 14,50 euro.

de beste vriend van Storm.
Hoewel de jongens bij de supermarkten worden weggejaagd, belanden ze uiteindelijk in een avontuur, waarin de vier zusjes met
hun op zijn zachtst gezegd bijzondere namen, een opvallende rol in
spelen.
De baby’s worden door Storm zelf
Roodje, Grijsje, Zwartje en Bruintje genoemd. Die benaming maakt
het verhaal licht en zacht.
Stoer is Storm dan ook niet. Dapper misschien wel, maar vooral
ook dromerig, net als zijn vriend
Sander.
Hun uitgesproken dromen en
soms wat overdreven blijdschap geven het boek een vrouwelijke touch. Hoewel, misschien zijn deze
jongens gewoon een keer eerlijk,
waar anderen dat nog weleens laten afweten.
Want zo stoer zijn de meeste jongens van negen van binnen vermoedelijk ook echt niet.
Het boek is duidelijk geschreven
door iemand met voeling met de
doelgroep. Hip taalgebruik en de
vanzelfsprekendheid van allerlei
media maken dat het boek net zo

commentaar

Voorkant van ‘De zingende brulbaby’s’.
‘jong’ aanvoelt als de lezers zijn.
De vrolijke, kleurige tekeningen
met duidelijke gezichtsuitdrukkingen verrijken de tekst in het boek.
Door simpele beeldtaal te gebruiken blijft Mieke van Hooft dicht
bij haar doelgroep. Soms worden
de jongens en meiden zelfs uitgedaagd bij zinnen als ‘mijn hart, dat
nu niet meer zwaar is’. Of ‘ik voel
haar wel, als een gaatje in mijn
hart’.
Een vlot geschreven boek om net
als de hoofdpersoon lekker bij weg
te dromen. Maar als je op zoek
bent naar een jongensboek met
wat flinke spanning, dan moet je
een ander boek kopen, of lenen bij
de bibliotheek.
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eenendaal krijgt een
parkje op het terrein
langs de Ambachtstraat in het Stationskwartier. Althans, dat stelt het
college van burgemeester en
wethouders voor. Het parkje
moet ruimte bieden aan een
trapveldje, een speelplaats, een
wandelpad en een dierenparkje. B en W stellen 90.000 euro
beschikbaar voor de aanleg en
onderhoud van het parkje.
Mocht de gemeenteraad hiermee akkoord gaan, dan blijft
Veenendaal de komende jaren
een gapend leeg en verloederd
gat bespaard.
De stad heeft hiermee een goede poging gewaagd in de strijd
tegen de verloedering van
braakliggende terreinen. In tegenstelling tot buurgemeentes
als Wageningen en Ede, onderneemt Veenendaal adequate actie na het slopen van bebouwing. Of sterker nog, het college komt al met plannen voor
de sloop begint. Langs de Ambachtstraat staat een aantal panden op de nominatie om te worden gesloopt. Uiteindelijk is de
leegkomende ruimte bestemd
voor nieuw te bouwen wonin-

gen, maar gezien de huidige situatie op de woningmarkt is
het niet denkbeeldig dat nieuwbouw nog jaren op zich laat
wachten. Aangezien de gebouwen binnenkort tegen de vlakte gaan, ligt verloedering van
het terrein op de loer. Vandaar
het plan voor een parkje.
Daar kunnen Wageningen en
Ede nog wat van leren. In het
centrum van Wageningen liggen meerdere terreinen (zoals
van de voormalige garages Kirpestein en Van der Kolk) al jaren braak, tot grote ergernis
van de bevolking. Weliswaar
zijn ze in particulier bezit,
maar met wat meer creativiteit
had ook op deze plekken allang
een parkje of speelveld kunnen
liggen. In Ede is in de Uitvindersbuurt iets slagvaardiger gereageerd door gras in te zaaien
op braakliggende terreinen.
Maar dit verbleekt natuurlijk
bij het Veenendaalse plan, dat
meerdere positieve kanten
heeft. Het is gemaakt in samenspraak met buurtbewoners.
Ook moeten omwonenden samen de dieren verzorgen. Dat
komt ook de saamhorigheid
nog eens ten goede.
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wonen 2.0
door Saskia Wassenaar

Geen koud hoofd meer
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sen van de Setax! Heel veel sterkte!
Niets wordt wat het ooit was!
Regina, via dg.nl

Camera’s
Tsja gemeente Ede hang maar
weer een paar camera’s op in
plaats van de problemen écht aan
te pakken.
Karel, via dg.nl

Camera’s (2)
Camera’s zijn een prima preventief
hulpmiddel om de overlast te beperken en mogelijk bewijslast kan
opleveren. Daarnaast is het voor de
reiziger/bezoeker veiliger. De politie kan niet overal tegelijkertijd
zijn.
Harrry, via dg.nl

Noot en Setax
Klomp uit Ede de schoolritten in
de achterhoek
Noot Ede neemt Setax Doetinchem over.
Ede voert de boventoon aan in de
achterhoek. Heel veel sterkte men-

van de dag
Grrrr van de ene afsluiting in
de ander en een gesloten
spoorweg! Oke ff naar ede en
of veenendaal is weer onmogelijk! Wat een idioten!
@cveldhuizen
Fantastisch dat #N224 breder
gemaakt wordt maar wat ’n
verkeersopstopping geeft dit!
Kunnen ze kruispunt ’s nachts
niet doen? #ede #edebruist
@daanweststrate
Even kleuradvies: Rood is gevaar en stoppen, oranje is vrolijk en doorrijden! #vvdede
@djdegroot
@djdegroot op het randje dit
soort adviezen als je ook op
het stembureau zit
@ericleltz
GL in V’daal noemt evaluatie
KD2012 een klucht. Dat is dan
twee keer plezier voor één
keer (duur) geld.
@WAJLa

In Wageningen werken 31 huishoudens aan het energieneutraal maken
van hun woning. Dit gaat een flinke
stap verder dan energie besparen alleen. In De Gelderlander elke maand
een van die huishoudens.

J

annemarie de Jonge kocht
haar premiewoning uit de jaren vijftig aan de Bennekomseweg een jaar geleden. Een
maand of vijf is geklust, voordat
de 51-jarige moeder van een net
volwassen tweeling erin trok. Overal is gestript en gestuct. Beneden
zijn bijna alle kozijnen vervangen,
is meteen dubbel glas gezet, de
vloer geïsoleerd en ook de zolder
is geïsoleerd. „Maar verder is dit

huis zo lek als een mandje”, verzucht De Jonge. „Er zit maar een
spouw van 8 centimeter in. De
muur waar ik met mijn hoofd tegenaan lig, is ’s winters echt heel
koud. Dan heb ik een kussen ertussen om niet met een koud hoofd
wakker te worden.”
De Jonge was al van plan advies in
te winnen over energiebesparende
maatregelen, toen dit project op
haar pad kwam. „Als ik energieneutraal wil worden, is het belangrijkste dat ik warmte binnenhoud.
Dat betekent behalve de spouwmuurisolatie nog eens 20 centimeter aan de buitenkant tegen het
huis aan”, weet ze nu. En dat is
lang niet het enige. In haar geval is
een pakket aan kleine (kieren dichten, radiatorfolie, leidingen isole-

De Jonge voor haar huis aan de Bennekomseweg.

foto Herman Stöver

ren, spouwmuurisolatie) en grote
maatregelen (zoals de schil om het
huis) noodzaak.
„Als ik het optimaal aanpak, ben
ik tussen de 65.000 en 75.000 euro
kwijt”, vertelt ze. Dat is veel geld.
„Maar als ik niets doe, ben ik in 15
jaar circa 60.000 euro aan gas en
elektriciteit kwijt, uitgaande van
een stijging van de energieprijs
van 4 procent per jaar.”
Een dilemma. Geen simpel sommetje. Want hoe verreken je dat je
slecht geïsoleerde huis weleens
enorm in waarde kan dalen als je
niets doet? Daarbij komt dat een
deel van het huis sowieso nog verbouwd moet worden. Het ligt
voor de hand om een en ander te
combineren. „Als ik niet ook nog
verbouwplannen had, denk ik dat
ik alleen de voor de hand liggende
dingen zou doen”, zegt De Jonge.
Ze ziet op tegen alle gedoe. En
haar handen jeuken om aan de
tuin te beginnen. „Maar dit is wel
een mooie kans. Het gevoel van
nu of nooit groeit.”
Je moet alle maatregelen wel kunnen financieren. „Ik krijg dat met
enige creativiteit voor elkaar”,
denkt ze. Dat geldt niet voor iedereen. Wat haar daarom van het
hart moet: „Banken zouden hierin
meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Bijvoorbeeld met regelingen voor de financiering van
duurzame investeringen.”

