HEKSJE LOTJE BETOVERT AL 25 JAAR KINDERHARTEN
EN DAT VIEREN WE MET EEN MAGISCHE SCHOLENWEDSTRIJD
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Hip, hip, hoera
voor heksje Lotje!
Overal ter wereld zijn kinderen fan van Lotje, het figuurtje van
auteur en illustratrice Lieve Baeten. Het vrolijke heksje wordt
deze week 25 en dat gaan we vieren! Samen met uitgeverij De
Eenhoorn organiseren we de Grote Lotje-Scholenwedstrijd.

BART CASTELEYN

L

ieve Baeten boekte met Lotje nationaal en internationaal succes. Japan, Brazilië, Taiwan,
Noorwegen, Turkije, Finland, Korea, ... Overal
hebben ze hun eigen versie van het heksje. Zelf
kon Lieve niet lang van het succes genieten. Ze
overleed in 2001 na een verkeersongeval. Haar
kinderen Kobie (36) en Wietse (39) zorgen nu
voor hun ‘zusje’ Lotje. Met hen hadden we een
babbel over haar 25ste verjaardag.
Voor de lezers die Lotje nog niet kennen.
Kunnen jullie haar even voorstellen?
Kobie: Lotje is een nieuwsgierig, pittig, lief en
zelfstandig heksje. Ze trekt er graag op uit en is
onafscheidelijk van Poes.
Wietse: Een vriendelijke heksenwereld is haar
speeltuin. Lotje beleeft er steeds weer bijzondere
avonturen. Niets wereldschokkends, maar zeer
amusant!
Het figuurtje is al 25 jaar oud, maar
blijft toch ontzettend populair.
Kobie: We hebben ons ook al
vaak afgevraagd waarom.
Eerst en vooral zijn de illustraties bijzonder warm, uitnodigend en vol details
om te ontdekken en herontdekken. De tekeningen zijn een prachtig
staaltje
vakmanschap.
Maar de grote troef van de
verhalen is dat Lotje in elk
avontuur voor een uitdaging
staat en uiteindelijk alleen de
oplossing vindt. Kinderen zien
dat ze angsten en problemen
zelf kunnen overwinnen.
Wietse: Elk boek levert ook
heel wat thema’s op om les
rond te geven. Daarom
wordt in het kleuteronderwijs graag met Lotje gewerkt.
Kobie, Lotje zou ontstaan zijn omdat jij als
kind vaak heks speelde?
Kobie: Ja en dat vind ik
echt heel leuk! Ik herinner
het mij goed, mijn nichtjes en ik verkleed als heks.

Heksensoep maken in ons heksenkamp. Mijn
naam was Slompie. (lacht) Ik word blij van de gedachte dat dit de aanzet is geweest.
Jullie moeder mag het helaas niet meer meemaken, maar waarschijnlijk biedt het succes
van Lotje wat troost?
Kobie: Natuurlijk wel. Onze mama blijft zo ook
een stukje verder leven. Dat haar levenswerk in
zoveel kinderharten leeft, is een enorme deugd...
Wietse: Het is zot wanneer je beseft dat ze zelf
maar negen jaar van het succes van Lotje heeft
meegemaakt. Maar de vijf avonturen volstaan om
generatie na generatie te blijven boeien. De reacties van fans, groot en klein, blijven het de moeite
maken om met Lotje verder te doen.
Wat is jullie rol eigenlijk in het voortbestaan
van Lotje?
Wietse: Er komt heel wat bij kijken. Contracten
nalezen én naleven, nieuwe uitgaven
checken, affiches en flyers ontwerpen, workshops bedenken …
Zeer gevarieerd dus. Lotje is
een beetje een zusje voor
mij, en dat laat je niet zomaar achter. Het is en
blijft een bijzonder emotionele aangelegenheid
moet ik zeggen. Zelfs na
al die jaren.
Kobie: We zijn wel blij
dat we haar laten verder leven en als er weer iets op poten staat, pakken we elkaar
eens stevig vast. (lacht)

Wietse en Kobie in hun jonge jaren met hun
moeder Lieve Baeten (boven) en nu (onder).

Jullie kinderen houden
waarschijnlijk ook van
Lotje?
Kobie: Ze waren al fan in
de wieg. (lacht) Ze kennen oma Lieve alleen
van foto’s, verhalen en
haar boeken. Mijn zoon
is nog altijd vol bewondering over hoe goed
oma kon tekenen.
Op 7 maart, haar
verjaardag, komt het
boek ‘Lotje is jarig’

Scholenwedstrijd
Doe mee met je klas!
Voor wie?
Alle tweede & derde kleuterklassen én eerste leerjaren in Vlaanderen en Brussel. Maak dus gauw
de juf of meester warm voor een
magisch verjaardagsfeest!

Heksje Lotje en haar onafscheidelijke Poes.

Wat moet je doen?
Vier de verjaardag van Lotje in de
klas. Versier de klas met heksenaccessoires, knutsel verjaardagsversiering en Lotje-kronen,
bak een Lotje-taart, maak een
Lotje-verjaardagslied … Alles kan
en mag. Maak er foto's of een
filmpje van en bezorg het ons!

uit. Staan er nog speciale dingen gepland dit
jaar?
Kobie: Eerst en vooral hopen we dat haar verjaardag dinsdag uitgebreid gevierd wordt. In juni is er
ook nog de feestelijke opening van een nieuw
wandelpad in Zonhoven, het derde al ondertussen, met als thema ‘Lotje is Jarig’. En als hoogtepunt van het feestjaar 2017 komt Lotje ook dit jaar
weer naar Bokrijk tijdens Kattekwaad, met een
speciale verjaardagseditie.

Wat kun je winnen?
• Elke deelnemende klas krijgt
een gratis Lotje-feestpakket. Dat
bevat een verjaardagskalender,
verjaardagskaartjes en een kroon.
• In elke leeftijdscategorie kiezen
we een winnaar. Die drie klassen
krijgen elk 50 boeken én ze komen
met hun creatie in de krant!

Onze jongste lezertjes zullen hopelijk massaal met hun klas de verjaardag van Lotje
vieren. Wat mag er op een heksenverjaardagsfeest zeker niet ontbreken?
Wietse: Muziek, een dansje en cadeautjes.
Kobie: En natuurlijk moet iedereen een heksenhoed dragen.

Hoe kan je deelnemen?
Via www.dezeweek.be/lotje. Deelnemen kan tot en met 9 april 2017.

We geven het bij deze door! Q
Surf naar www.lotje.net voor meer info over
Lotje, haar 25ste verjaardag en Lieve Baeten.
Blijf op de hoogte via onze heksenpost en word
vrienden van Lotje op Facebook. Of misschien
wil je wel naar Lotjes musical komen? Surf dan
naar www.jto.be/lotje.

