vrijdag, 04 juni 2010

EINIGHAUSEN Opstellen van leerlingen groep 7 van De Leeuwerik in Einighausen leveren bijzondere prijs op

Krijsen om sterren uit GTST
De leerlingen van De Leeuwerik in Einighausen drentelden gisteren gespannen
en giebelend over de speelplaats. Niemand minder
dan ‘Dennis’ en ‘Nina’ uit
GTST kwamen op bezoek.
door Hanneke Drohm

G

oede Tijden, Slechte Tijden. Het zijn even ‘slechte’ tijden voor stagiair
Thijs Wetemans van De
Leeuwerik. Met veel tamtam heeft
hij de dik tweehonderd leerlingen
van de school verteld dat Dennis
(Koert-Jan de Bruijn) en Nina (Marly van der Velde) van GTST langskomen. Maar als om half elf iedereen klaarstaat op de speelplaats om
de sterren te verwelkomen, komt
er maar geen limo. „En iedereen is
al zo gespannen.”
Het bezoek van de idolen hebben
de kinderen te danken aan de inzet
van groep 7. De leerlingen deden
mee aan de schrijfwedstrijd Dierbaar Oord van deze krant en de provincie Limburg. Niemand viel in
de prijzen, maar de klas verdiende
wel een troostprijs: een bezoek van
de acteurs. Als die een half uur later dan toch arriveren in een enorme limosine is het één gekrijs. Met
mobieltjes en fototoestellen wordt
het bezoek vereeuwigd.
Zoveel mogelijk jongens en meisjes
krijgen een hand, maar dan moeten de soapies toch echt naar de
klas van groep 7. Zij hebben de

Nina (Marly van der Velde) en Dennis (Koert-Jan de Bruijn) uit Goede Tijden Slechte Tijden tussen de leerlingen van De Leeuwerik.
prijs per slot van rekening verdiend. „Jullie hebben geweldige verhalen geschreven”, vindt De
Bruijn. En Van der Velde wil weten
of de kinderen soms oefenen in
een dagboek. Twee verhalen wor-

den voorgelezen en natuurlijk mogen de kinderen ook vragen stellen.
„Hoe is het om beroemd te zijn?”
klinkt het zachtjes. „Best leuk”,
vindt Van der Velde. „Je mag leuke
dingen doen, zoals deze school be-

zoeken.” Vriendinnen Lindsey
Hochstenbach (12) en Soraya Visser
(11) uit Guttecoven mogen een liedje zingen. Zij willen óók beroemd
worden. En dan zit het bezoek er al
weer op. „Heel leuk”, zegt Maud
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Knops (11) uit Guttecoven. „Zo’n
beroemde mensen én een limo zijn
nog nooit in Einighausen geweest.”
Bekijk een fotoalbum op
www.limburger.nl

