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Opstel op A-viertje wordt eerste
echte boek voor Floor Harrewar
De dertienjarige Floor
Harrewar heeft onlangs
haar eigen boek ‘Jasper
op Jupiter’ in eigen
beheer uitgegeven. Haar
eerste boek waar ze heel
trots op is en waar er al
honderdveertig van zijn
verkocht.
Door Jolanda Hollebeek
LEIDSCHE RIJN - Eigenlijk was

ze in eerste instantie begonnen met een opstel in groep
zeven van de basisschool,
maar aangespoord door haar
vriendinnen die haar verhaal zo spannend vonden, is
ze verder gaan schrijven. Zo
werd het A-viertje een boek
van 35.000 woorden, wat in
september is uitgebracht.
Tijdmachine
Het fantasykinderboek vertelt het verhaal van Jasper
die een tijdmachine gaat testen en daarmee naar het jaar
drieduizend wordt gestuurd
en naar Jupiter gaat waar hij
in een verboden gebied terecht komt. Op Jupiter wordt
iemand ontvoerd die hij met
behulp van een aantal mensen gaat redden. “Eigenlijk
wil ik hier wel een vervolg
op schrijven, maar ik weet
nog niet hoe, maar ik ben

wel al bezig met een nieuw
boek wat nog meer fantasy
wordt”, vertelt Harrewar.
Zelf leest ze alles, als het
maar fantasy-verhalen of
fictie is, zoals de boeken van
Harry Potter of Roald Dahl.
“Het was niet makkelijk om
een uitgeverij te vinden, de
meeste doen erg moeilijk

AANGESPOORD DOOR
VRIENDINNEN IS
FLOOR VERDER GAAN
SCHRIJVEN
om een onbekende en minderjarige schrijver hun boek
te laten uitgeven. Toen ik terechtkwam bij uitgever Bravenewbooks was ik daar erg
blij mee.”
Het boek wordt per bestelling
per stuk geprint volgens het
pinting-on-demand systeem
en betaalt ze alleen voor het
ISBN-nummer. Haar boek
mocht ze presenteren in De
Utrechtse Kinderboekhandel, waar de eigenaar weg
was van haar boek. Ze is een
beetje geschrokken van de
verkoop van honderdveertig
stuks. “Ik dacht dat er wel
wat verkocht zouden worden aan familie en vriendinnen, maar niet al zoveel.
Wat ik vooral heel leuk vind
om te horen is dat er een
meisje een boekpresentatie

Lezing over
besdragers
DE MEERN - De sierwaarde

van planten zit niet alleen
in de bloei maar vaak ook
in de bessen. Veelal blijven de kleurrijke bessen de
hele winter aan de planten
hangen. Ze verlengen het
tuinseizoen en trekken vaak
vogels aan. Groei & Bloei
Utrecht geeft hierover een
lezing voor leden en niet-leden (2 euro). Tijdens de lezing is de zaal opgesierd met
planten en heel veel takken
met bessen. De lezing is op
dinsdag 19 november om
20.00 uur in Het Verenigingsgebouw, Zandweg 148
in De Meern.

Workshop
Mededogen

Een trotse Floor Harrewar tussen exemplaren van haar boek ‘Jasper op Jupiter’.
Foto: Jolanda Hollebeek

op school over gaat geven
en dat kinderen die vrijwel
nooit lezen in één avond
mijn boek uitlezen!”
Mooie kaft
Zelf heeft ze, volgens eigen
zeggen, niet heel veel talent voor spelling en heeft
het boek aan haar ouders
en oma laten lezen om de
foutjes eruit te halen. Haar
ouders zijn erg trots op hun
dochter en hadden ook niet
verwacht dat er al zoveel

verkocht zouden worden,
maar vinden dit natuurlijk geweldig. Harrewar’s
oma heeft het boek van een
mooie kaft voorzien: ijspegels op een planeet.

Als ze niet schrijft, interviews geeft of voorleest in
de bibliotheek, zit Harrewar
in de tweede klas van het
gymnasium op het Leidsche
Rijn College.

‘Jasper op Jupiter’ kost 15,95 euro en ligt bij de kinderboekenwinkels in de schappen. Daarnaast is het boek
online verkrijgbaar en te bestellen bij de boekenwinkels
en is eveneens als e-book voor 4,95 euro op de markt
verschenen. Floor Harrewar is een pseudoniem. Meer
informatie: www.bravenewbooks.nl/f.harrewar

LEIDSCHE RIJN - In Leidsche
Rijn is op zaterdag 23 november een workshop Mededogen. Mededogen gaat
over ruimte voor de eigen
gevoelens en behoeften en
die van anderen. Het is jezelf en anderen werkelijk
horen en zien, vrij van oordeel of kritiek. In deze workshop leer je op een andere
manier naar situaties kijken
en krijg je praktische tips.
Zodat je jezelf empathie
kunt geven en met mededogen kunt luisteren naar de
ander. De workshop is van
10.00 tot 17.00 uur in BSO In
de Wolken, Hoge Weide 6.
Opgeven en info: www.empathieworkshops.nl, info@
empathieworkshops.nl of
06-51835227.
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9 november Voorlichtingsdag
Tandheelkundig Centrum Contrast.
Locatie: THCC • PABLO PICASSOSTRAAT 187 • 3544 NX UTRECHT • TEL:030-666 36 53 • WWW.THCC.NL
Tandheelkundig Centrum Contrast bestaat al
weer 5 jaar, om dat te vieren houden wij een
voorlichtingsdag op zaterdag 9 november van

10:00-15:00 uur.

Op deze dag geven
wij algemene
informatie over uw
mondgezondheid,
tevens kunnen
wij ook uw
specifieke vragen
beantwoorden.
Op elk heel uur
kunt u een gratis
lezing over implantaten en het “klikgebit”
bijwonen. Ook kunt u een demonstratie krijgen
over het digitaal scannen van kronen en
bruggen.
Nooit meer happen!

Hoogwaardige tandheelkundige zorg
Tandheelkundig Centrum Contrast
biedt u het volledige pakket aan
tandheelkundige zorg.
Naast algemene tandheelkunde
kunt u bij ons óók terecht voor
esthetische tandheelkunde,
orthodontie,
(beugels),
implantaten,
klikgebit en
volledige
protheses.

U kunt kennismaken
met ons team, een
rondleiding krijgen,
vragen stellen
over mondzorg,
u inschrijven als
patiënt of gewoon
voor de gezelligheid.
De koffie en thee met
gebak staat klaar! Tevens
wordt er onder de aanwezigen
een Dinerbon voor 2 personen
voor restaurant D’Amici
verloot!!
Balans Tandtechniek is aanwezig om gratis uw
kunstgebit te reinigen.
Loop zaterdag 9 november vrijblijvend
binnen voor gratis informatie op onze
voorlichtingsdag!

