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AmbiStrip door Ferry Segers
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Elk verhaal verdient een podium!

Inhoud

Nog voor de zomer

mei 2018

Hé, daar! Heb je de nieuwe Ambi�its
al gezien? Hij wordt steeds leuker!

Er staan verhalen in,
illustraties en strips.
Zo veelzijdig is
 Ambilicious!

Ja, ze maken
mooie dingen!

Deze keer sta jij er
ook in!

Je moet er natuurlijk wel
voor ingeschreven zijn!

Hoe
bedoel

je?

Hoe doe
je dat 
dan?

Een mailtje sturen naar:
uitgever@ambilicious.nl

Wat leuk!
Ik kijk al uit

naar de nieuwe
AmbiFlits!

juli 2018juni 2018
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Achtergrond
Voor de zomer

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Verfrommeld als een prop 
papier ligt Stacey Polder op 
de harde houten vloer van 
haar woonkamer. Uit het 
diepste van haar verwrongen 
lichaam stijgt een grommende 
pijnkreet. Tergend langzaam 
wordt Stacey de werkelijkheid 
binnengesleept. Geen prettige 
rentree.

In kortere en langere flashbacks 
leren we Stacey kennen vanaf 
haar geboorte  tot aan de 
rentree. Het moment dat haar 
leven drastisch verandert.

Stacey neemt het heft in eigen 
handen, tot verbazing van haar  
twee zussen. 

Vindt Stacey de rust waar zij zo 
naar verlangt?

Jan Gulinck vertelt op 
eenvoudige wijze het 
verhaal, met hier en  
daar een vleugje 
Amsterdams.

Elisabeth Riphagen neemt in 
haar derde boek haar lezer 
opnieuw mee naar Indonesië, 
het land waar haar hart en ziel 
ligt.

Naast bijzondere ontmoetingen 
tijdens haar reis over vijf 
eilanden vertelt zij over het 
leven van Roos en Selma. Twee 
jonge vrouwen verstoten door 
familie en vrienden om twee 

totaal verschillende redenen.  
Ervaar, voel wat dit voor deze 
twee vrouwen betekent. Ervaar 
en voel hoe zij toch hun leven 
weten op te pakken.

Elisabeth brengt subtiel 
de culturele en politieke 
ontwikkelingen in beeld tegen 
een achtergrond van de schone 
natuur die Indonesië te bieden 
heeft.

‘Zeg maar Ernestine. 
Honderden mensen hebben mij 
aangestaard, meestal liepen 
zij na een paar seconden weer 
door. Ze vonden mij lelijk, niet 
interessant genoeg.’

Er viel een stilte. 

Achter haar zag hij de mist 
dichterbij sluipen. Enkele kille 
mistflarden likten zijn benen en 
bleven tussen hen in zweven.

Sterke beelden vormen het 
signatuur van de acteur Onno 
van Gelder jr. in zijn debuut: 
een bundel intense korte 
verhalen. Verhalen waarin de 
nevel van het mysterie optrekt 
of blijft hangen. 

De illustraties van Stijn Felix 
leggen kantelmomenten  
vast en vergezellen  
de poëtische taal  
van de verteller.

Boektrailers & AmbiDocu
de zAligen 

Robert Beernink
Dagboek op doktersrecept 

Marijn van Zomeren
AmbiDocu 

Monica Vanleke

https://www.youtube.com/watch?v=XLKIgxUm4H8
https://www.youtube.com/watch?v=XLKIgxUm4H8
https://vimeo.com/264028957
https://vimeo.com/264028957
https://www.youtube.com/watch?v=rn6Q9E4Jhqs
https://www.youtube.com/watch?v=rn6Q9E4Jhqs
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VerBeelding
Ferry Segers

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Het verhaal achter de foto

Ferry tekende dit portret van zijn ouders voor zijn ouders. Twee 
gelukkige mensen die samen onder één dak oud willen worden. 
Dit laatste is niet meer mogelijk. Ferry’s vader werd getroffen door 
de ziekte van Alzheimer en woont nu in een verpleegtehuis. 
‘Het drukt een stempel op iedereen.’

Het geheugen van Ferry’s vader is leeg. Zelfs foto’s halen geen 
herinnering naar boven. Behalve dit portret. Elke ochtend wil hij 
de tekening zien. Het moment dat zijn ogen kort glanzen en voor 
hij wegglijdt met liefde zegt: ‘Dit is mijn Mientje.

Eenvoud in beeld en woord

Ferry Segers, onze striptekenaar, kan geen 
seconde zonder wit papier of een potlood. Wat 
zijn ogen zien, wil hij tekenen en vastleggen.

Regelmatig verschijnt er een glimlach op ons 
gezicht als hij een nieuwe strip voor ons heeft 

gemaakt. Beter gezegd, meerdere heeft gemaakt. 
Ferry schudt ze uit zijn mouw. Best lastig, wij 
hebben de taak om er één te kiezen. Gelukkig 
heeft Ferry daar ook een antwoord op: ‘Oh, ik 
maak wel een nieuwe.’

Dit jaar hoopt Ferry met zijn eerste stripboek te 
komen. 
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VerBeelding (2)
Ferry in het Engels! 

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

I really need
to pee a

lot!

And I already
can’t hold

it any longer!

Usage of
toilet
only for
paying
customers

I will just
have a medium

menu!

Now
I can
pee!

That was
good!

What the
hell!!!

Tastes
good, hey?

Sure
does!

Well! I need
to go!

This was nice!
We must do

it again
once!

Yes
...

What kind
of brutality!

And he also
stole my
case!

Hey, that is
my stuff...

Than it was not my
table! So also
not my food...
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Ze maakt zich losjes op en tipt haar lippen even aan. Haar donkere haren vallen over haar schouders. 
Ze hoort de oude klok in de gang. Gejaagd doet ze haar lange witte handschoenen aan en pakt de jurk 

onderaan op.
‘Anouk, ben je klaar, de taxi komt er zo aan, we moeten.’
‘Ja, mama.’ Wanneer ze haar moeder ziet, weet ze eerst niets te zeggen. Ze slaat haar armen om haar 

benen. ‘Mama, wat mooi en u heeft ook een roze strik.’
‘Ja schat, we horen bij elkaar, maar we moeten nu echt gaan we kunnen hem niet laten wachten.’

Mijn Verhaal
Nieuw begin 
Emma Leads

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Mama, mama, kijk eens mijn jurk hij bolt 
helemaal.’ De kleine meid draait om haar as. 

‘Schat, wat ben je mooi, zal ik jouw haren 
borstelen en die mooie roze strik erin doen?’

‘Jaaa! Ik pak de borstel.’ 
Lizzy kijkt naar haar jurk die aan de kast hangt, 

hij is nog mooier dan ze dacht. 
‘Hier mama,’ Anouk geeft haar de borstel en 

gaat voor de spiegel staan. 
Lizzy pakt de halflange donkere haren van haar 

dochter op en borstelt deze zachtjes. Ze maakt 
een staart en wikkelt de roze strik eromheen. 
‘Hoe vind je het?’

‘Leuk, mama, ga jij je ook aankleden?’
‘Ja, lieverd, wacht maar beneden.’  Ze legt de jurk op 

de grond en stapt erin. Als ze weer voor de spiegel 
staat, glimlacht ze. De roze band spant ze om haar 
middel en strikt ze vast op haar rug. Dat zal Anouk 
leuk vinden.

Voor hun huis parkeert een witte taxi. De 
chauffeur stapt uit en houdt de deur open. ‘Zo, 
mooie dames, nu snel naar de man die op jullie 
wacht.’ 

Anouk giechelt. Lizzy pakt haar hand vast en drukt 
deze zachtjes. 

De auto is amper de straat uit of ze hoort de 
kerkklokken luiden en haar hart maakt een sprong. 
Vandaag trouwt ze, vandaag, vandaag!

‘Mama, we zijn er.’ Lizzy ontwaakt uit haar 
gedachten. 

Ze stappen uit en lopen samen de trap op 
naar de hoge bruine brede deur, die open staat. 
Voor het gangpad, dat bestrooid is met rode 
rozenblaadjes, blijven ze staan.

Zodra ze de muziek hoort, pakt ze de hand van haar dochter vast en samen schrijden ze op de maat 
naar voren, de lange rok suist door het gangpad en ze hoort de getuigen verrast reageren. 

Anouk, loopt met geheven hoofd naast haar, haar handje diep verzonken in de hare. De roze strik in haar haren 
maakt het plaatje compleet. Het meisje straalt gewoonweg.

Lizzy kijkt naar voren, halverwege het pad staat hij, de man die haar weer heeft laten voelen wat liefde is. De 
man met wie ze oud wil worden en als het hun gegeven is een broertje of zusje voor Anouk.
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Mijn Verhaal
Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Hij heeft tranen in zijn ogen. 
Ze slikt.
‘Mama,’ fluistert Anouk, ‘niet vergeten ons plannetje.’
Lizzy buigt iets naar beneden: ‘Nee schat, dat vergeet ik niet.’ Ze geeft haar een knipoog. 
De kleine meid grinnikt.
Vanaf dat moment is er nog maar één naar wie Lizzy kijkt. 
Vince, draagt een zwart pak en een zwart hemd met een roze kravat. 
Ze lacht, dat wist ze niet. Zijn lange haren heeft hij samen gekamd tot een klein staart. 
Ze fluistert: ‘Je ziet er geweldig uit. 
Hij pakt haar hand vast. ‘Jij, Lizzy, Wauw, Lizzy, wat zie je er mooi uit en jij, Anouk, tjonge, tjonge wat een plaatje. 

Ik ben straks de gelukkigste man van heel de wereld. Kom snel Lizzy we trouwen, voor jij je bedenkt.’ 
Ze lachen alle drie. Lizzy legt haar hand op zijn arm en samen lopen ze naar het altaar. Anouk wijkt niet van haar 

zijde. 
De pastoor kijkt hen aan. ‘Ik heet jullie van harte welkom in het huis van de Heere.’
Lizzy hoort weinig of niets van wat hij zegt. Zij heeft alleen oog voor Vince. 
‘Vince, neem jij Lizzy tot je vrouw?
Hij pakt haar hand vast, kijkt in haar ogen en zegt: ‘Ja, ik wil.’
‘Lizzy, neem jij Vince tot je man?’ Ze lacht. ‘Meer dan ja.’ 
‘Dan verklaar ik jullie tot man en vrouw. U mag de bruid kussen.’ 
Vince pakt haar vast en kust haar intens. 
Als ze voelt dat Anouk aan haar rok trekt, wringt ze zich los en tilt haar op. ‘Lieve Vince, Anouk wil jou 

iets vragen.’
‘Wat wil je mij vragen Anouk?’
‘Of, of jij…’ Ze valt stil. 
Lizzy kust haar. ‘Kom Anouk, we hebben het zo vaak geoefend, vraag maar.’ 
De kleine meid kijkt hem aan. ‘Vince, wil je mijn papa zijn?’
Hij neemt de kleine meid in zijn armen. ’Lieve, lieve Anouk, vanaf de eerste dag dat ik kennis met jou 

maakte, was jij mijn dochter en nu zeg ik volmondig “Ja” op jouw vraag in het huis van de Heere.’ 
Anouk, slaat haar korte armen om zijn hals en Lizzy veegt haar tranen weg. Vince pakt Lizzy’s hand en 

zo lopen ze de lege kerk uit. 

Nieuw begin (vervolg) 
Emma Leads

Lizzy kijkt gespannen door de straat. Waar blijft hij? Dan ziet ze 
hem en ze slaat een diepe zucht. De witte bus stopt vlak voor hen. 
De chauffeur stapt uit, opent de achterklep en haalt er vijftig witte 
ballonnen uit. 

‘Papa.’
Vince kijkt de kleine meid aan. Zijn hart groeit. ‘Wat is er, lieve schat?’
‘Wil jij met mij en mama de ballonnen vrijlaten, voor opa en oma en 

mijn papa in de hemel.’
Hij blaast adem uit, zijn ogen vullen zich met tranen. ‘Ik voel mij 

vereerd, Anouk.’ 
Met hun drieën pakken ze de ballonnen vast en op ‘drie’ laten ze los. 
Vince, slaat zijn arm innig om Lizzy’s schouders en houdt de hand 

van Anouk vast. Lizzy kijkt hem aan en kust hem op zijn wang. ‘Dank je.’
‘Nee, Lizzy, ik moet jou en Anouk bedanken.’ 
Lizzy weet het. Dit is een nieuw begin voor haar en haar dochter. Een 

mooie waanzinnig lieve man voor haar en voor Anouk een zorgzame 
en sterke papa. 

Illustraties; © Sabina Stepanivoc
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Mijn Verhaal
Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Emma Leads (1964) schrijft sinds zij kan schrijven. Een woord, een 
beeld is genoeg om haar fantasie op hol te brengen. Voor ze er 
soms zelfs erg in heeft, is een nieuw verhaal geboren. 

Samen met Emma werken we nu aan haar twee volgende boeken. 
Een vervolg op haar eerste roman ‘Claire’ en een verhaal dat al heel 
lang op de plank lag. 

Emma’s liefde voor schrijven laat harten van anderen smelten. 

Nieuw begin (vervolg) 
Emma Leads

Onze maand april
Drie presentaties en een fotoshoot.


