
Zeewolde Actueel - JeugdpaginaWeek

JEUGDPAGINA “FLAPUIT”
Van de redactie
Natuurlijk heel veel aandacht voor de kinderboekenweek. 
Veel boekentips en een interview met schrijver Vrank Post!
Groetjes van Ben, Petra en Lisa vd Hengel, Tjonger 29, 3891 CE, 
atelierbenvdhengel@planet.nl

Thema: kinderboekenweek

Over de auteur:

Vrank Post is al 20 jaar werkzaam
in de gedwongen hulpverlening.
Hij heeft ze allemaal zien passe-
ren: de bange dreigers, de domme
meelopers, en de ‘loshandige’ kor-
tetermijndenkers. Stuk voor stuk
jonge mensen die een bedreiging
vormen voor hun omgeving. Tege-
lijkertijd ook kinderen die door
vervelende omstandigheden, vaak
buiten hun schuld, ‘stuk’ zijn ge-
gaan en leven in een samenleving
die wel spreekt over zorg, maar in
de realiteit de kinderen te vaak
aan zichzelf overlaat. Naast verha-
len schrijft Vrank Post songtek-
sten, gedichten en monologen.

* ‘Is het verhaal van ‘Bad boys for
life!’ waar gebeurd?’  VP: ‘Bad
Boys for life!’ is (zoals dat zo mooi
heet) gebaseerd op ware feiten. Ik

werk al lange tijd in de gesloten
jeugdzorg en de personages zijn
samengevoegd uit karakters van
verschillende jongeren.’
* ‘Is het in het echt ook zo, dat jon-
geren worden tegengewerkt door
de regering?’ VP:’Het is helaas
niet zo, of misschien gelukkig
maar, dat er bij uitzettingsproce-
dures gekeken wordt naar het ka-
rakter van mensen die volgens de
wet uitgezet moeten worden. 
* ‘Waarom heb je het boek ge-
schreven?’  VP: ‘Ik heb het boek
voornamelijk geschreven omdat
mijn zoon van 16 alleen maar wil
gamen in plaats van lezen. Er
waren volgens hem geen
“vette”boeken. Dus heb ik gepro-
beerd er een te schrijven. Hij vond
het prachtig maar leest verder nog
steeds niks. Daarnaast heb ik ge-
probeerd om (tegen alle spook-
verhalen in) een beeld te schetsen
van hoe het er echt aan toe gaat
binnen een jeugdgevangenis. Er
wordt zoveel onzin geschreven
over jeugdgevangenissen, wellicht
dat dit verhaal bijdraagt aan enig
begrip.’ 
* ‘Loopt het in het echt ook slecht
af met de meeste jongeren uit een
jeugdgevangenis.’  VP: ‘Dat ligt
eraan hoe je het bekijkt. De
jeugdgevangenis ligt aan het
einde van het traject voor de
meeste jongeren. Dan is er al heel
veel kapot gegaan bij de jongens
en meisjes. Vanuit dat oogpunt is
het verbazingwekkend dat het
met een behoorlijk aantal nog wel
goed komt. Dit neemt niet weg dat
ook een behoorlijk aantal terug-
komt.’
* ‘Is het niet moeilijk om in een

jeugdgevangenis te werken?’
VP:’Het lijkt mij veel zwaarder
om met demente bejaarden te
werken, of bij de hoogovens, of  in
de horeca. Je werkt in een jeugd-
gevangenis wel altijd met pubers.
En dat is leuk. Je maakt nog es
wat mee. Ze blijven natuurlijk ge-
woon jong en wild.’
* ‘Wat vind je leuker om te doen:
schrijven of in de jeugdgevange-
nis werken?’ VP:’Ik zou geen van
beiden willen missen.’
* ‘Heb je nog een tip voor alle jon-
geren in  Zeewolde?’ VP:’Op dit
moment is Zeewolde, net als de
rest van Nederland, in de war. We
weten het niet meer. We waren zo
tolerant, maar nu zijn we bang.
Bang voor anderen, bang voor el-
kaar. En overal hoor je verhalen.
Hem is dit overkomen, haar is dat
overkomen. En daarmee maken
we elkaar steeds gekker. Maar wat
is jou nou overkomen? Oh, jou ook
al nooit? Dat kan nogal kloppen.
Een hele hoop leuke mensen en
een paar …...  En natuurlijk: lees
Bad Boys for Life! Of vanaf sept.
mijn nieuwe boek: ‘MIJN
ZWARTE ZIEL’. Weer zo’n pracht-
boek van Vrank Post…
(m.d.a. Vrank Post & Unieboek/
Manteau)

Leesboek: Bad Boys For Life!
(Manteau): Omar en Joost ont-
moeten elkaar in de jeugdgevan-
genis. Ze hebben beiden een hele
andere achtergrond, maar ze wor-
den toch vrienden. Tot ze op een
dag beide gevoelens krijgen voor
Meriam en ze ruzie krijgen. En
echt, niets is gevaarlijker dan ie-
mand die niets meer te verliezen
heeft! Een spannend en aangrij-
pend boek waar je niet mee kunt
stoppen met lezen! (14+)

Leesboek: Bonustrack (fontein):
Als Audrey het op een dag uit-
maakt met haar vriendje, die in
een onbekende band speelt, ge-
beurt er iets wat ze nooit had ver-
wacht. Ze wordt in 1 klap
beroemd! Dit komt omdat haar ex-
vriendje en zijn band een song
over Audrey hebben gemaakt die
ze zongen op het schoolfeest. Als
de pers daar achter komt, en het
in alle bladen schrijft kan het niet
meer stuk! (12+)
Leesboek: Mzzl meiden
party!(fontein): Joan, Hanna en
Tanja organiseren een verras-
singsfeest voor hun beroemde
vader Parrot. Dat betekent dat ze
met z’n allen nog lang op vakantie
kunnen blijven in Londen. Daar
gebeuren weer allerlei dingen. Zo
wordt Tanja nog beroemder, wordt
Hanna alweer verliefd en wil Joan
model worden. Super! (12+)
Leesboek: Mzzl meiden beroemd!
(fontein) Marion van Coolwijk
schreef 14 maanden lang kleine
verhalen voor weekblad ‘Tina’,
over de mzzlmeiden. Deze verha-
len zijn nu gebundeld en zijn
super om te lezen! Voor degenen
die deze serie nog niet kennen is
dit een perfect boek om de mei-
den te leren kennen. De 3 zussen
gaan samen optreden met Parrot
en beleven weer allerlei avontu-
ren! (12+)
Etikettenboek: De dunne ditz
(Becht): Je bent dagelijks bezig
met gedrag naar andere mensen
toe, maar hoe hoort het eigenlijk?
Naar volwassenen doe je anders
dan tegenover leeftijdsgenoten. In
dit boekje kun je het allemaal
lezen. Hoe kom je goed over?
Welke kleding hoor je te dragen?
(14+)
Prentenboekje ‘Rooi Kiri wordt
verliefd’ (Lemniscaat 25 jaar!) Het
is lente en Rooi Kiri wil verliefd
worden. Hij vraagt aan iedereen

raad! Een lief vriendje vinden is
moeilijker dan Rooi Kiri gedacht
had. Zal dat na lang zoeken toch
nog lukken? (3+)
Prentenboekje ‘Olifantensoep’
(Lemniscaat 25jr) Wat doe je als je
je even niet zo goed voelt? Dan
roep je al je vrienden en gaan jul-
lie toch olifantensoep maken! He-
laas houden olifanten er niet van
om in een pan te zitten, dus zal dat
wel lukken? En zal hij niet uit de
pan lopen? (3+)
Prentenboekje ‘Het ding’ ( Lem-
niscaat 25jr) Max en Ilse zitten op
de camping met hun moeder. Dan
valt de limonadedop op de grond
en ze kunnen hem nergens vinden.
Maar de dieren wel! Ze snappen
maar niet wat het is. Een stoel?
Een bed? Of is het toch een bal?
Als de vogel de dop in zijn nest
vindt weet hij wel wat hij er mee
moet doen. Hem naar beneden
gooien! (3+)
Prentenboek ‘Mevrouw muis en
haar heerlijke huis’(Lemniscaat)
Mevrouw Muis heeft samen met
haar hondje Lucebertje een mooi
huisje gekocht. Ze kopen allemaal
mooie spulletjes om het huis heel
mooi en gezellig te maken. Maar
toch mist ze iets, ze weet alleen
niet wat! (3+)
Leesboek ‘De voorspelling’ (Van
Goor) Sasha heeft een bijzondere
gave. Ze kan de toekomst van an-
deren voorspellen. De 1e W.O.
komt dichterbij en Sasha heeft het
gevoel dat ze iets moet doen.
Daarom gaat ze in een ziekenhuis
werken. Tot ze op een dag de dood
van haar broer ziet aankomen, die
als militair in Frankrijk zit. Zal
Sasha op tijd zijn om haar broer te
redden? (14+)
Leesboek ‘Weblog van een bijna-
brugger’ (Unieboek) Michiel heeft
geen zin in de vakantie. Al zijn
vrienden zijn weg en hij moet met
zijn moeder naar Frankrijk. Op

zijn weblog schrijft hij allerlei din-
gen die hij meemaakt en tips om
je niet te vervelen. Verder staan er
nog veel meer dingen in zoals test-
jes en puzzels. Een grappig boek
over Michiel die na deze vakantie
naar de brugklas gaat. (12+)
Leesboek Vlinders (Lemniscaat)
Zoë heeft een paranormale gave
en ziet op haar nieuwe school een
jongen die niemand anders kan
zien. Hij is op het schoolplein ge-
dood en de daders lopen nog rond.
Zijn vader is er kapot van en is er
nog steeds mee bezig. Kan Zoë
helpen om de daders te vinden?
En zal dat wel lukken nu haar
vader een nieuwe vriendin en een
baby heeft? En haar moeder dan?
Opnieuw een grandioos boek van
Simone vd Vlugt. (12+)
Lees/prentenboek ‘De smurfen’
(standaard) Gargamel zit nog
steeds achter de smurfen aan en
wil ze in de val lokken en lokt ze
naar het smurfendorp. Zal Garga-
mel’s plan lukken? Of is Grote
Smurf hem te slim af? Je leest het
allemaal in dit boek vol met teke-
ningen! (4+)
Prentenboek: Flo (Lemniscaat)
Flo doet met haar broers en zus-
sen het spelletje: ‘Ik ben een
beer!’ Alleen wil niemand naar
Flo luisteren dus besluit ze om
weg te lopen. Maar dan ziet ze
haar vader en moeder. Ze zoeken
haar. Dan heeft Flo een goed plan
om haar vader en moeder te laten
schrikken! (3+)
Prentenboek ‘Ophelia’ (Lemnis-
caat): Op een mooie dag lag Op-
helia in het water. Ze hoorde de
stem van Joppe, die vlinders in
zijn buik heeft. Ophelia denkt dat
het iets ergs is en ze roept al haar
vrienden voor hulp. De kwaal lijkt
steeds erger te worden. Maar is
het allemaal wel zo heftig als het
lijkt? Ingrid & Dieter Schubert
weer op hun best! (3+)
Prentenboek ‘Toen mijn kat nog
klein was’ (Lemniscaat) Een kat
kan soms een beetje gek doen,
maar zo gek als deze, zul je vast
nog nooit gezien hebben! Hij doet

allemaal gekke dingen als zijn
baasje weg is, maar hoe dat
komt…! Is het wel een echte kat of
is het soms een ander dier? Een
grappig prentenboek over de
avonturen van dit ‘beestje’! (3+)
Zoek/Prentenboek ‘Waar is de
draak?’ (Fontein) Als Joris bij zijn
opa is, vertelt opa altijd span-
nende verhalen over draken. Maar

dan denkt Joris dat hij er mis-
schien te oud voor is. 
Opa besluit Joris mee te nemen op
drakenjacht. Jij kunt mee helpen
zoeken naar de draken! 
Het is een prachtig boek, waar je
zelfs de schubben van de draken
kunt voelen, en als je goed kijkt
zie je ze overal! 
Kostelijk boek! (3+)

Vers van de pers
(Dit keer extra veel tips natuurlijk!)

Interview Vrank Post

Mijn verhaal heet ‘De dierbare
vriend’

* Het gaat over een jongen Pim en
een meisje Annemarijn. Er is in-
gebroken in hun klas. Pim en An-
nemarijn vinden dit niet leuk voor
de meester en ze willen er achter
komen wie het gedaan heeft. Ze
gaan op pad en nemen eten en
drinken mee. Als ze op de helft
zijn zeggen ze tegelijk: ‘Je bent
een dierbare vriend(in)!’ In het
volgende dorp waar ze komen zien
ze een bord. Ze gaan de hele stad
af en aan. Ze hebben niets kunnen
vinden alleen: een vriend. Na een
tijdje hebben ze veel gespeeld en
zeggen ze weer opeens: ‘Je bent

een dierbare vriend’!’ tegen el-
kaar. (door Jan –Willem)

* Ik ben Maud Hoogenboom en ik
schrijf een boek dat heet: Juf Elsa
en de kinderen. Ik houd zelf van
tekenen. Ik schrijf een boek
omdat ik erg van schrijven houd.

Het verhaal gaat over Juf Elsa en
de kinderen die één avontuur be-
leven met de hele klas. Ze zitten
in groep 3 en vinden het heel
spannend wat er gebeurt. Er wor-
den allemaal leuke dingen ge-
daan, maar ook spannende. Er
komt zelfs een dief die dingen
steelt! Aan het einde van het ver-
haal moet iedereen huilen. 

‘Mijn eigen verhaal!’
Vinden jullie het ook zo gaaf om zèlf verhalen te schrijven?
Jan-Willem Graal en Maud Hoogenboom zeer zeker! Lees maar. 

Moppen
Victor:
Jantje, Keesje en Pietje gaan
naar een hotel. Als Pietje zijn
deur open wilt doen hoort hij:
‘Als ik je heb, eet ik je op!’ Dan
gaat Klaasje naar zijn deur toe
en hij hoort ook: ‘Als ik je heb,
eet ik je op!’ Ze zijn bang en ze

rennen weg. Dan gaat Jantje
naar zijn deur en doet hem open.
Hij ziet een kabouter die in zijn
neus zit te peuteren, en hij zegt:
‘Als ik je heb, eet ik je op!’
Tim:
Twee vlooien komen uit de bios-
coop en ze willen naar huis toe.
Zegt de ene vlo tegen de andere:
‘Gaan we te voet of met de
hond?’


