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Recent verschenen
Moekoesja’s kus
Yolande Belghazi-Timman

‘Moekoesja’s kus is een verbijsterend en hartverscheurend mooi verhaal. Zelden heb ik zo’n intens
boek gelezen.’
Hein-Anton van der Heijden
Meer info

Muis Joep en het goud!
Natalie F. Boekhorst
'Een spannend verhaal op beginnend leesniveau,
met prachtige tekeningen. Absoluut een aanrader
en aanvulling op het eerdere leesaanbod voor
deze doelgroep!'
juf Annette, leerkracht groep 3
Meer info

Arnhem met een scheve blik
‘Gedurfd, humoristisch, pikant, tikje ordinair, maar
altijd in onvervalst Algemeen Beschaafd Arnhems.’
‘De Arnhemste bundel met verhalen, anekdotes,
gedichten en originele pentekeningen.’
Meer info
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Yolande Belghazi-Timman
Is geboren in Amsterdam
en studeerde linguïstiek.
Ze werkt voor het onderwijs Nederlands aan
anderstaligen. Daarnaast

Ik sta aan de rand van een vreemd gebied. De weg gaat er

schrijft ze verhalen die

dwars doorheen. Achter elke hoek lijkt een gevaar te schui-

verschenen zijn in bun-

len. Mijn moeder heeft een hekel aan me en Moekoesja, mijn

dels van onder andere

grootmoeder, houdt van mij. Tenminste, als ik ben zoals zij.

uitgeverij Nieuwe Druk.

Sterk en trots. Maar dat ben ik niet. Ik zou wel willen.

Moekoesja’s kus is haar

Maar het gaat niet,

debuutroman.

als je mij bent.
In Moekoesja’s kus neemt de auteur de lezer mee in de
belevingswereld van het sensitieve meisje Noor Elderson.
Noors angst, verwondering en het intensief doorleven van de
prikkels van buitenaf worden trefzeker en met lichtvoetigheid
geschilderd. Haar overlevingsdrang en rijke fantasie zorgen
ervoor dat ze overeind blijft en haar weg weet te vinden in
een vreemde en eenzame wereld.

‘Moekoesja’s kus is een
verbijsterend en hartverscheurend mooi verhaal.
Zelden heb ik zo’n intens
boek gelezen.’
Hein-Anton van der Heijden
***********

‘… een pakkend verhaal,
zelfs zo sterk dat ik me erop
betrapte dat ik net als Noor
ging denken, doen en voelen.
Auteur laat je als het ware
in haar huid kruipen’
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De vriendschap tussen muis Joep en zijn mensenvriendje

Natalie F. Boekhorst
is geboren en getogen in
Arnhem.
In 2007 debuteerde ze
met haar jeugdboek
‘Verboden boeken’ (10+)
(binnenkort in herdruk bij

Jip is (h)echt. Wanneer Jip zijn huis uit moet, gaat Muis

Nieuwe Druk). In 2009

Joep op zoek naar hulp. Onderweg trotseert hij allerlei

volgde prentenboek ‘Bram

gevaren. Uiteindelijk komt de oplossing uit onverwachte

en de snoepkist’ (3+).

hoek.
Elk hoofdstuk in het boekje is een belevenis op zich en
samen vormen ze een spannend geheel. De tekst is
geschreven op rijm. Ook het tellen tot tien komt aan bod.

‘Een spannend verhaal op beginnend leesniveau, met
prachtige tekeningen. Absoluut een aanrader en aanvulling
op het eerdere leesaanbod voor deze doelgroep!'

muis joep is sip.
sip om Jip.
Jip is zijn baas.
die geeft hem vaak kaas.
maar Jip moet uit zijn

AVI-2 / E3
Vanaf circa 8 maanden leesonderwijs

huis.
en de mam van Jip zegt:
'geen huis, geen muis!'
muis Joep wil niet
dat Jip gaat.
hij gaat naar oom loet
voor raad!

Peter Boel
Ton van Eck
Femmy Fijten
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Marjolein Kats
Jesse Laport
Mathilde Lentjes
Guy de Vries
Dick Caderius

In de bundel ‘Arnhem, met een scheve blik’ vindt u verha-

van Veen

len, herinneringen, anekdotes, gedichten en pentekeningen
over Arnhem.
Een weergave van een stad die vanaf de opbouw na de
oorlog bezig is met het hervinden van een ‘eigen smoel’.
Gedurfd, humoristisch, pikant, tikje ordinair, maar altijd in
onvervalst Algemeen Beschaafd Arnhems en met een
flinke zweem nostalgie.

Verhalen over Theepit in
Sonsbeek, het oude
Klarendal en het nieuwe Sint
Marten. Maar ook over
Arnhem Zuid . Met prachtige

Schetsen en verhalen zijn van hedendaagse Arnhemse

gedichten van de stadsdich-

auteurs die met een ‘scheve blik’ kijken naar het ontstaan

ter Jesse Laport en originele

van het moderne Arnhem.

pentekeningen van Dick
Caderius van Veen.
‘Veur de Ernummer, een

wèrm tuuskomme’
‘Voor de niet-Arnhemmer een
unieke manier om kennis te
maken met het wezen van
de stad en zijn bewoners.’
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