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Inleiding 
Het hoeven niet altijd de ver-weg-bestemmingen te zijn die we in de kijker zetten. Onze Noorderburen 
hebben ook heel wat te bieden. Voor een korter of langer verblijf geven we jullie de recentste fiets-, 
wandel- en andere reisgidsen mee. Maak alvast in jullie reiskoffer ook wat plaats voor de beste 
jeugdboeken, romans, cd’s en dvd’s van de laatste vijf jaar. 
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Reisgidsen 

Algemeen 

 
 
Onverwacht Nederland: meer dan 500 verrassende plekken (Capitool Reisgidsen, 2014) 
Ga op ontdekkingstocht in Nederland en laat je verrassen door de vele bijzondere plekken en 
bezienswaardigheden die dit land te bieden heeft. Het onverwachte van deze uitgave van Capitool 
Reisgidsen is dat juist de minder bekende toeristische attracties, evenementen en plaatsen aan bod komen. 
Deze alternatieven voor de bekende highlights als bijvoorbeeld de Zaanse Schans of het Rijksmuseum zijn 
minstens zo mooi. 
 

Provinciegidsen ANWB (allemaal uit 2012) 

 
Compacte gidsen per provincie met actuele en originele informatie over dé plaatsen die je gezien moet 
hebben of het nu gaat om natuur, cultuur of erfgoed. De leukste winkeltjes, restaurants en cafés worden 
vermeld en met een handige uitneembare kaart worden alle bijzonderheden en 12 hoogtepunten 
uitgelicht. 
 

Citytrips 100% 

 
Met de 100% gidsen op zak ontdek je de stad in no time. De wandelroutes leiden je langs highlights en de 
leukste adressen volgens de locals. De bezienswaardigheden, musea, parken, restaurants, cafés en winkels 
zijn bovendien overzichtelijk gerangschikt per stadsdeel. Voor 's avonds zijn er uitgaanstips voor iedereen 
en comfortabele hotels voor elk budget. En met de handige plattegronden vind je altijd je weg. 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bartho-Hendriksen/Onverwacht-Nederland-meer-dan-500/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8830399&cs=resultlist&rctx=AW3IQQrCMBBG4fwtRUoRCdS9W08VlEx1TDqBScSbeA6P4EbPIK70Fu60B@DxrR5MDYPv1GIt5EnjRvxKifOOfSb5O9G27IYAyy5zJCnoivM8whY3Utknj8p83tX1hskTj3uN@tw3l@lradCdWNIWM6UBNiQtyofQHjOpaSTiBw==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nina-Van-den-Broek/Friesland/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8459493&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pim-Verver/Limburg/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8464779&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nina-Van-den-Broek/Groningen-Drenthe/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8472613&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mirjam-Endendijk/Utrecht/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8472638&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Amir-Andriesse/Noord-Brabant/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8478245&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Maarten-De-Vries/Noord-Holland-en-Flevoland/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8478248&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pim-Verver/Zuid-Holland/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8472618&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Angela-Heetvelt/Overijssel/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8472622&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmxalFmanFVkqOfuFOCgVF$WWZecmZqemZKcVKpphiChpBqanZxZqMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMK54x7TvOCEQPGDedZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKdA0Da14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nina-Swaep/100-Rotterdam/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9024036&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyaeakpqUU5iXkpCkWpmcXpmSnFqXlYBRk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRgm3WV6cogRiC4wrtjPzCgyTYR1A$8DUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Evelien-Vehof/100-Amsterdam/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8320730&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPoPBPyGxalFmanFVkqGBgaqCkWpmcXpmSnFqXlKOCUYOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1NLMvJTGNkYJt1j2nCYEYiuMHYcZWYUmSbCyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVkKtI$BNS$HEQA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tal-Maes/100-Den-Haag/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7821879&cs=resultlist&rctx=AXWNMQrCQBBF9ydYLBEkEHsJ2Cetl1mQjDpmsws7E7yHhefwDHoFa@Emuhfw8bpXPJgSpvhmVr1QYpJd23fddpOI5ciDUGj@BljL7jCiZifsKSgqdQNPqNVNpKc4YGmu7$L$RPaFz6NEc2tgUF04xD3WiWT26lkU9RiTJj6Pds4@swgePw==
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Enkele nieuwe wandelgidsen 

 
52 natuurwandelingen door heel Nederland (Mo’media, 2011) 
Waddenkust: 25 wandelingen 10-20 km (ANWB wandelgids, 2013) 
Wandelgids Limburg: 30 wandelingen 6,5-15 km (ANWB wandelgids, 2012) 
Wandelgids Veluwe: 30 wandelingen 7-24 km (ANWB wandelgids, 2012) 
 

Enkele fietsgidsen in de reeks ANWB-fietsgids (2011) 
Friesland Noord – Friese Meren – Zeeland – Veluwe Noord  Veluwe Zuid – Salland (Overijssel West) 

    
 

Jeugdboeken 
We hebben een lijstje opgemaakt van de bekroonde Nederlandse jeugdboeken van de laatste vijf jaar 
(sinds 2010 dus). De Vlaamse prijswinnaars hebben we er natuurlijk uitgehaald. 
 

We onderscheiden twee soorten prijzen, die toegekend door een vakjury en die door de lezers zelf. 
 
Vakjury 
Gouden Griffel 
Meer info en de volledige lijst vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Griffel  
Zilveren Griffel 
Meer info en de volledige lijst vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Griffel 
De Boekenleeuw 
Meer info en de volledige lijst vind je http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekenleeuw  
Kinderjury 
KJV Vlaanderen 
Meer info en de volledige lijst vind je http://kjv.be/home/nieuws.php  
Prijs van de Nederlandse Kinderjury 
Meer info en de volledige lijst vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_van_de_Nederlandse_Kinderjury  

 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Griffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Griffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekenleeuw
http://kjv.be/home/nieuws.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_van_de_Nederlandse_Kinderjury
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marja-Kerst/Wandelgids-Limburg-30-wandelingen-6-5-15-km/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8442280&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyqeakpqUU5iXkpCuVAIjUnNQ$LECMnZ2Z8WjajYGZ8cSaQX8LIXRKfkpnLKFgSn5takpGfwsjE8Ok906dTjCDE$O4mM6PINBHWDbw7zBgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michiel-Hegener/Wandelgids-Veluwe-30-wandelingen-7-24-km/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8442276&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyqeakpqUU5iXkpCuVAIjUnNQ$LECMnZ2Z8WjajYGZ8cSaQX8LIXRKfkpnLKFgSn5takpGfwsjE8Ok906dTjCDE$O4mM6PINBHWDbw7zBgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Friesland-noord-Friese-Waddeneilanden-19/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8094310&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz6xalFmanFVkqOfuFOCm6ZqSXF6ZkpxUq6qHwFjaDU1OxiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZNn5m2nGMEoi$Mv$4xM4pME2FkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLmEUzM4vKinKzMrmLAW6goE1L4cRAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Friese-meren-kop-van-Overijssel-23/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8094320&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz6xalFmanFVkqOfuFOCm6ZqSXF6ZkpxUq6qHwFjaDU1OxiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZNn5m2nGMEoi$Mv$4xM4pME2FkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLmEUzM4vKinKzMrmLAW6goE1L4cRAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Zeeland-25-fietsroutes-(14-60-km)/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8095203&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz6xalFmanFVkqOfuFOCm6ZqSXF6ZkpxUq6qHwFjaDU1OxiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZNn5m2nGMEoi$Mv$4xM4pME2FkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLmEUzM4vKinKzMrmLAW6goE1L4cRAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Veluwe-noord-21-fietsroutes-(27-59-km)/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8094383&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz6xalFmanFVkqOfuFOCm6ZqSXF6ZkpxUq6qHwFjaDU1OxiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZNn5m2nGMEoi$Mv$4xM4pME2FkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLmEUzM4vKinKzMrmLAW6goE1L4cRAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Salland-Overijssel-west-19-fietsroutes-(22/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8094348&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz6xalFmanFVkqOfuFOCm6ZqSXF6ZkpxUq6qHwFjaDU1OxiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZNn5m2nGMEoi$Mv$4xM4pME2FkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLmEUzM4vKinKzMrmLAW6goE1L4cRAA==
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Prentenboeken (vanaf 3 jaar) 
 

De (voorlopig enige) winnaar van 2014 
Knuffelbunny (Mo Willems)    3+ (roze) WI 
  KJV Vlaanderen 2014 groep 1 (4 tot 6 jaar) 
Trixie heeft een knuffelbunny waar ze erg trots op is. Op school blijkt Sara 
echter eenzelfde knuffel te hebben en opeens is de Knuffelbunny niet zo 
bijzonder meer en krijgen de meisjes ruzie. De knuffels worden door de 
juf afgepakt en aan het eind van de middag krijgen ze deze pas terug. 

Maar ’s nachts blijkt dat de knuffels verwisseld zijn, en dan moeten de vaders met Sara en Trixie 
ergens in de stad de knuffels weer omruilen. En dat is het begin van een vriendschap tussen de twee 
meisjes. Oblong prentenboek met een erg humoristisch verhaal, waarin de emoties van Sara en 
Trixie heel herkenbaar zullen zijn voor kleuters. 

 

 
De winnaars van de vorige jaren 
 
Zoveel als de wereld hou ik van jou (Imme Dros)   3+ (roze) DR 
  Zilveren Griffel 2013 
Het boeboek (Imme Dros)      3+ (roze) DR 
  Zilveren Griffel 2011  
Aadje Piraatje (Marjet Huiberts)     3+ (roze) HU 
  Zilveren Griffel 2010 
Waarom lig jij in mijn bedje? (Joke van Leeuwen)   3+ (roze) HU 
  KJV Vlaanderen 2013 groep 1 (4 tot 6 jaar) 
Voordat jij er was (Daan Remmerts De Vries)    3+ (roze) RE 

Gouden Griffel 2010 
Keepvogel en Kijkvogel (Wouter van Reek)    3+ (roze) RE 
  Zilveren Griffel 2012 
Meneer Kandinsky was een schilder (Daan Remmerts De Vries) 3+ (roze) RE 
  Zilveren Griffel 2011 
Fiet wil rennen (Bibi Dumon Tak)     3+ (roze) TA 
  Zilveren Griffel 2010 
 

 

 
 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Imme-Dros/Zoveel-als-de-wereld-hou-ik-van-jou/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8397524&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKmbm5qQopRfnFClX5ZampORgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDK@6WPYsYQKiM4xNTayMItdMGBkYucsz8@KTGEULk@RK87Lz8svzGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Imme-Dros/Het-boeboek/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7554918&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzKmbm5qQopRfnFCkn5qUCUjSnCyMmZGZ$WzSiYGV$cmZOaV8LIXRKfkpnLKFgSn5takpGfwsjE0DWJ5cIyJiA6x3ijhZVR5JoJIwMjd3lmXn4So2hhkl5pXnZefnkeo2B2flFJUWZWNmdpcWoRA2teDiMA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marjet-Huiberts/Aadje-Piraatje/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7061403&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyyiYkpWakKBZlFiYklWaloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZFU1iaVjAB0SXGD22sjCLXTBgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Joke-Van-Leeuwen/Waarom-lig-jij-in-mijn-bedje/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8041059&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyK5YmJRfm5CjmZ6QpJqSlZqRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDI$msjxbwQREVxhXdbAyilwzYWRg5C7PzMtPYhQtTNIrzcvOyy@PYxTMzi8qKcrMyuYsLU4tYmDNy2EEAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Daan-Remmerts-de-Vries/Voordat-jij-er-was/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346505&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyqZfn5RSmJJQpZmVkKqUUK5YnFWIQYOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1NLMvJTGJkYfkxj2bKSCYhuML7qZGUUuWbCyMDIXZ6Zl5@EKFqYpFeal52XX57HKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wouter-Van-Reek/Keepvogel-en-Kijkvogel-in-het-spoor-van/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7792594&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzq2ampBWX56ak5CtmZWdlgFjYxRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhnUzWOatYgKiW4zzulkZRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFAGN5iwtTi1iYM3LYQQA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Daan-Remmerts-de-Vries/Meneer-Kandinsky-was-een-schilder/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7654501&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKual5qalFCtmJeSmZecXZlRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDPdmsrSsZgKie4x7elgZRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bibi-Dumon-Tak/Fiet-wil-rennen/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7277868&cs=resultlist&rctx=AV3HQQrCMBBG4fmrXYQuJKBrewJX3idQmuKYdILplJzCC3gFweO4FPEi2rWPb@NAKxB9lzb7gb22hWObvYiX@4cx7IYAy27i6EXRqOt5hFU3ej2lHhV9buvXvVq88bjW2D6PIDSFJXXYXbrDLEFSEdiQsmY$BzNPPlMtET8=
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Vanaf 6 jaar 
 
De reus van Teus (Thea Dubelaar)     Technisch Lezen blauw E3 DU 
  KJV Vlaanderen 2011 groep 2 (6 tot 8 jaar) 
O rode papaver, boem pats knal! (Sjoerd Kuyper)   6+ (blauw) KU 
  Zilveren Griffel 2012 
Dummie de mummie en de gouden scarabee (Tosca Menten)  6+ (blauw) ME 
  KJV Vlaanderen 2011 groep 2 (6 tot 8 jaar) 
Pompelpoes (Reine de Pelseneer)     6+ (blauw) PE 
  KJV Vlaanderen 2010 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Zsa Zsa (Janneke Schotveld)      6+ (blauw) SC 
  KJV Vlaanderen 2010 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Je bent een slecht mens, meneer Gum! (Andy Stanton   6+ (blauw) ST 
  KJV Vlaanderen 2011 groep 2 (6 tot 8 jaar) 
Sofie en de Pinguïns (Edward van de Vendel)    6+ (blauw) VE 
  KJV Vlaanderen 2012 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Dino is mijn vriend (Harmen van Straaten)    6+ blauw technisch lezen E4 ST 
  KJV Vlaanderen 2014 groep 2 (6 tot 8 jaar) 
 

 
 

Vanaf 9 jaar 
 

De (voorlopig enige) winnaars van 2014 
Spinder (Simon van der Geest)      9+ (geel) GE 
  Gouden Griffel 2013 
   KjV Vlaanderen 2014 groep 4 (10-12 jaar)  
Meeslepend geschreven ‘pageturner’ over een psychologische strijd tussen twee broers. 
Hidde (bijnaam Spinder) heeft in de kelder van het huis een insectenlaboratorium 
ingericht. Hij gebruikt deze kelder (met een groot familiegeheim) al drie jaar, sinds de dood 

van oudste broer Ward en de deal die toen is gesloten met middelste broer Jeppe. Nu eist Jeppe de kelder 
op. Hij is muzikant en wil in de kelder gaan drummen. Vanaf dat moment ontspint zich een strijd die de 
trekken heeft van een broederoorlog. Hidde houdt de verwikkelingen van de strijd op minutieuze wijze bij 
in zijn dagboek, door middel van plannetjes, strategische invallen, afwegingen, operationele briefjes, 
gesprekken met toekomstige lezers, opgesierd met tal van gedetailleerde tekeningetjes van (zijn) insecten. 
Het spannende verhaal is razendknap geschreven.  
 

Dertien rennende hertjes (Edward van de Vendel)   9+ (geel) VE 
KjV Vlaanderen 2014 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Op een dag ziet het meisje Maantje ineens dertien kleine hertjes uit een vaas tevoorschijn 
komen. Ze rennen over haar arm en fluisteren ‘hertogin’ in haar oor. Het is het allermooiste 
wat ze ooit heeft gezien, en Maantje blijft zich daardoor nog lang bijzonder voelen. Zelfs de 
nare buien van haar explosieve broer Raf kan ze nu beter verdragen. Dan blijkt dat ook hij 
iets dergelijks heeft meegemaakt. Ze blijven er allebei naar verlangen hun geheime dier 

weer te zien. Het moment waarop dat uiteindelijk gebeurt, verandert hun beide levens voorgoed. 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Dubelaar/De-reus-van-Teus/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7275732&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzSRamlxQpliXkKJUAGKo$RkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnh0l@mY7OYgGgX44w3LIwi10wYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sjoerd-Kuyper/O-rode-papaver-boem-pats-knal!/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8112099&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPySRfkpqQoFiQWJZalFKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGTQ0sc$YwAdEexgPvWRhFrpkwMjByl2fm5ScxihYm6ZXmZefll$cxCmbnF5UUZWZlc5YWpxYxsOblMAIA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Reine-De-Pelseneer/Pompelpoes/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7148347&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyiBfm5Bak5BfmpxUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhitNLPvmMgHRIcYnn1gYRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Janneke-Schotveld/Zsa-Zsa/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7005707&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzSxckZ$SVlqTkpClXFiag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhgXNLE@mMgHREcY9n1kYRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Andy-Stanton/Je-bent-een-slecht-mens-meneer-Gum!/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7407477&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKSal5JQrFOanJGSUKual5xRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTlASUbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGfy0sv$YxAdExxjNfWRhFrpkwMjByl2fm5ScxihYm6ZXmZefll$cxCmbnF5UUZWZlc5YWpxYxsOblMAIA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Edward-Van-de-Vendel/Sofie-en-de-pinguins/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7677210&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyyxflpmakKBZl56aWZecVoXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoYP3Sz3FjEB0QnGE39ZGEWumTAyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Harmen-Van-Straaten/Dino-is-mijn-vriend/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8384194&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKKZl5$Qq5mVl5CmVFmal5KRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDB29LOsWMwHRKcYd@1kYRa6ZMDIwcpcDjUpiFC1M0ivNy87LL89jFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
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Geschreven in korte, niet altijd makkelijke zinnen met mooie beeldspraak. Het midden van het verhaal 
verloopt wat traag – dit vraagt wellicht wat veel voor minder goede lezers – maar aan het slot weet de 
auteur de spanning weer goed op te bouwen tot een prachtige finale. 

 
De winnaars van de vorige jaren 
 
Verdwijnkind (Bies van Ede)      9+ (geel) ED 
  KjV Vlaanderen 2012 groep 4 (10-12 jaar) 
Hotel tussentijd (Lisa Boersen)      9+ (geel) GE 
  KJV Vlaanderen 2013 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Donderkat (Thijs Goverde)      9+ (geel) GO 
  KJV Vlaanderen 2012 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Ik en de rovers (Siri Kolu)      9+ (geel) KO 
  Zilveren Griffel 2012 
Winterdieren (Bibi Dumon tak)      9+ (geel) TA 
  Gouden Griffel 2012 
Toen kwam Sam (Edward van de Vendel)    9+ (geel) VE 
  Zilveren Griffel 2012 
  KJV Vlaanderen 2013 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Het rode ei (Han van der Vegt)      9+ (geel) VE 
  KJV Vlaanderen 2012 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
Onweer (Anna Woltz)       9+ (geel) WO 
  KjV Vlaanderen 2011 groep 4 (10-12 jaar) 
Red mijn hond ! (Annna Woltz)      9+ (geel) WO 
  KJV Vlaanderen 2010 groep 3 (8 tot 10 jaar) 
 

Vanaf 12 jaar 
 

De (voorlopig enige) winnaar van 2014 
Ik kan nog steeds niet vliegen (Anna Woltz)    12+ (groen) WO 
  KjV Vlaanderen 2014 groep 4 (10-12 jaar) 
Ida (12) en Luuk (13) komen door toeval op hetzelfde adres in Denemarken terecht, als ze in 
de zomer van 1945 samen met honderden andere kinderen naar dat land worden gestuurd 
om aan te sterken. Beide kinderen dragen wonden uit de oorlog met zich mee, die tijdens 
hun gastverblijf naar boven komen en zorgen voor voortwoekerend wederzijds onbegrip. 
Vooral Ida, die haar vader moet missen, krijgt het na een heftige aanvaring met Luuk te 

kwaad en maakt dan een radicale, maar dwaze keuze. Fraai wordt omschreven hoe beide kinderen hun 
verleden proberen te verwerken en daarbij een flinke karakterontwikkeling doormaken. 

 
De winnaars van de vorige jaren 
 
Dissus (Simon Van der Geest)      12+ (groen) GE 
  Gouden Griffel 2011 
Vuurbom (Harm de Jonge)      12+ (groen) JO 
  Zilveren Griffel 2012 
Voor wie doe jij een moord? (Manon Sikkel)    12+ (groen) LO 
  Nederlandse Kinderjury 2013 
Mister Orange (Truus Matti)      12+ (groen) MA 
  Zilveren Griffel 2012 
Hoe overleef ik mijn vader? (Francine Oomen)    12+ (groen) OO 
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  Nederlandse Kinderjury 2011 
Hoe overleef ik (zonder) dromen? (Francine Oomen)   12+ (groen) OO 
  Nederlandse Kinderjury 2010 
Zwarte zwaan (Gideon Samson)     12+ (groen) SA 
  Zilveren Griffel 2013 
Ziek (Gideon Samson)       12+ (groen) SA 
  Zilveren Griffel 2010 
Hoe word ik een koppelaar? (Manon Sikkel)    12+ (groen) SI 
  Nederlandse Kinderjury 2012 
 

 

 
 

Vanaf 14 jaar 
 
Tiffany Dop (Tjibbe Veldkamp)      14+ (rood) VE 
  Zilveren Griffel 2010 
De gelukvinder (Edward van de vendel)     14+ (rood) VE 
 KjV Vlaanderen 2010 groep  (14-16 jaar) 
 

  

Informatieve boeken 
 

De slipper van Maria Bonita (Liesbet Ruben & Babette van Ogtrop) ZIZO landen – Volken B 
  Zilveren Griffel 2013 

Ik! Wie is dat? (Kinderuniversiteit van Tilburg)    ZIZO geloven – denken  
  Zilveren Griffel 2011 

Wild verliefd (Ditte Merle)      ZIZO natuur – diergedrag  
  Zilveren Griffel 2010 

De parel en de draak (Liesbet Ruben & Babette van Ogtrop)  ZIZO landen – volken  C 
  Zilveren Griffel 2010 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Simon-Van-der-Geest-1978/Dissus/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7554923&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPy8KZnFxaXFUIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnhwGXmlmYmIJrG$GUTC6PINRNGBkbu8sy8@CRG0cIkvdK87Lz88jxGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Harm-De-Jonge/Vuurbom-de-geschiedenis-van-een-vriendschap/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8132312&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz8ZaWlRUn5uTCakZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJYccV5hPNTEA0g3HJFhZGkWsmjAyM3OWZeflJjKKFSXqledl5$eV5jILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Manon-Sikkel/Voor-wie-doe-jij-een-moord/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8145622&cs=resultlist&rctx=AW2IsQ3CMBQF@RIorBTIEvRuaKnYx1JkIz6O@xeOQxZgBCr2YBNgGiTwAJyuuYNqodS3stpeRLKdKVgvwaYa@s$C1uQOEYbcSEPggq44TwmmuBTKUTwa9Xy1t2tTvePzWGD93kOhm4mlx$bc7yaOLDPDRMkl0ynqaQxZLXnADw==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Truus-Matti/Mister-Orange/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7792586&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzSuZnFJalFCvlFiXnpqag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhmXXmXtamYBoDuOl7SyMItdMGBkYucsz8@KTGEULk@RK87Lz8svzGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francine-Oomen/Hoe-overleef-ik-mijn-vader-(en-hij-mij!)/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7676828&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzq$WWpRTmpqWkKuZlZeQpliSmpRdjEGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGK7dYH7RygRE8xjX7GRhFLlmwsjAyF2emZefxChamKRXmpedl1$exyiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8MIAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francine-Oomen/Hoe-overleef-ik-(zonder)-dromen/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346519&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzy$WWpRTmpqWkKKUX5ual56HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGRzeZd7QxAdECxiO7WBhFrpkwMjByl2fm5ScxihYm6ZXmZefll$cxCmbnF5UUZWZlc5YWpxYxsOblMAIA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Manon-Sikkel/Hoe-word-ik-een-koppelaar-(in-330/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7925039&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyy5flFKQrZ$QUFqTmJiUVoXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZfd5lfdTAB0RLGK@tZGEWumTAyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gideon-Samson/Ziek/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7285045&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzS6Zkpqfl5CsWJucX5eag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhiO3mXe0MwHRIsYte1gYRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gideon-Samson/Zwarte-zwaan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8499693&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzS6Zkpqfl5CsWJucX5eag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhiO3mXe0MwHRIsYte1gYRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tjibbe-A-Veldkamp/Tiffany-Dop/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7200552&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPziJZlpaYl5lQop$QXIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZvJ5in@WUEoh7GNctYGEWumTAyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Edward-Van-de-Vendel/De-gelukvinder/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3160662&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzi6ak5pdllmXkpqUXIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoYtl5h3NDEB0RTGYxtZGEWumTAyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
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Jeugdgedichten 
 
Fluit zoals je bent (Edward van de Vendel)    gedichten blauw A/FL 
  Zilveren Griffel 2010 
Ik leer je liedjes van verlangen (Bette Westera)    gedichten blauw WE 7+ 
  Zilveren Griffel 2011 
Hoera voor superguppie! (Edward van de Vendel)   gedichten blauw VE 
  Zilveren Griffel 2011 
Driedelig paard (Ted Van Lieshout)     gedichten geel LI 10+ 
  Zilveren Griffel 2012 
Hou van mij (Ted Van Lieshout)      gedichten geel LI 10+ 
  Zilveren Griffel 2010 
 

   

 

Sprookjes 
 

 
 
Roodkapje was een toffe meid (Marjet Huiberts)   sprookjes blauw HU 
  Zilveren Griffel 2011 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Liesbet-Ruben/De-slipper-van-Maria-Bonita-een/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574651&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzixTmZBQWpRQpliXnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZTh5jP@GQEohbGe@NZGEWumTAyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marga-Van-Zundert/Ik!-Wie-is-dat/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7866826&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzSmdkK5ZmpCpnFCimJJag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhi$HmXf8YgSiNsZtC1kYRa6ZMDIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ditte-Merle/Wild-verliefd-alles-over-liefde-en-seks-bij/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7099104&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzS5Zk5KQplqUU5malpKag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhglHmdt$MwJRB$OTRSyMItdMGBkYucsz8@KTGEULk@RK87Lz8svzGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Liesbet-Ruben/De-Parel-en-de-Draak-een-boek-vol-qi-van-China/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7821706&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPziBYlFqTkKKUWJidnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoYTx5jf@WYEoi7GKUtYGEWumTAyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marjet-Huiberts/Roodkapje-was-een-toffe-meid/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7792710&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzyRfn5KdmJBVmpCiX5aWmp6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGhkPMy34yAlET47V5LIwi10wYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
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Jeugdfilms 
 
Aanwinsten 2013 en 2014 
 

De groeten van Mike (2013) - naar het boek van Lydia Rood 
Mike heeft maanden in het ziekenhuis gelegen en mag nu eindelijk naar huis, maar zijn 
moeder komt hem maar niet ophalen. Een lieve verpleegkundige schakelt uit bezorgdheid 
Jeugdzorg in en het lijkt erop dat Mike naar een pleeggezin moet. 
Belachelijk, vindt Mike. Hij weet ook wel dat zijn moeder soms wat teveel drinkt, maar hij 
kan toch ook voor zichzelf zorgen? Samen met zijn kamergenootje Vincent, bedenkt hij 
allerlei manieren om de plannen van Jeugdzorg te dwarsbomen. Lukt het hem om kerst 

thuis bij zijn moeder te vieren? 
 

Mees Kees op kamp (2014) - naar een boek van Mirjam Oldenhave 
In deze nieuwe avonturen volgen we Mees Kees, Tobias en Sep tijdens het kamp met de 
hele klas. Wanneer de strenge directrice Dreus onverwachts het kamp moet verlaten, krijgt 
Mees Kees de taak om alles in goede banen te leiden. Maar of dat helemaal goed gaat…. 
We zien onder anderen Sanne Wallis de Vries terug in de grappige rol van directrice Dreus 
en Willem Voogd als Mees Kees. 
 

 
Nijntje, de film (2013) – naar verhalen van Dick Bruna 
Nijntje, Nina, Knorretje en Snuffie gaan op speurtocht door de dierentuin, op zoek naar een 
schat. Ze moeten daarvoor één voor één de vijf raadsels oplossen die Vader en Moeder 
Pluis hen geven. Onderweg komen Nijntje en haar vriendjes allerlei dieren tegen en 
beleven ze met elkaar de leukste avonturen. 
 
 
Picknick met taart (2013) - naar een boek van Thé Tjong-Khing 
Meneer en mevrouw Hond tonen trots twee prachtige taarten. Samen met een bont 
dierengezelschap vertrekken ze voor een gezellige picknick. Maar dan gebeurt er iets 
onverwachts... In 13 afleveringen volgen we de uiteenlopende gebeurtenissen telkens door 
de ogen van een ander dorpsbewonertje, zoals bijvoorbeeld de bazige meneer Bulldog, de 
ritselende ratjes Toon en Daan, de flirtende mevrouw Kat, de behulpzame maar o zo 
onhandige zuster Varken, het fantasievolle konijntje Vincent en de ijdele mevrouw Poedel. 

 
Spijt! (2013) - naar het boek van Carry Slee 
Jochem heeft het niet makkelijk op school. Hij is het mikpunt van getreiter door het clubje 
van Sanne. Klassenleraar Tino is veel te druk met populair doen voor de tieners en grijpt 
niet in als Jochem gepest wordt. Klasgenoot David ergert zich hieraan, maar durft er zelf 
ook niks van te zeggen. Dan organiseert meester Tino het klassenfeest, waar de band van 
David, Youssef Niels en Nienke kan optreden. David hoopt zo indruk te maken op Vera het 
leukste meisje uit zijn klas. Als dat helemaal misgaat heeft David geen oog meer voor 

Jochem, die te grazen wordt genomen door zijn pestkoppen. De volgende ochtend krijgt de klas van de 
rector te horen dat Jochem ‘s avonds niet is thuisgekomen… 
 
Aanwinsten 2010-2012 
Achtste-groepers huilen niet (2012) - naar het boek van Jacques Vriens 
Brammetje Baas (2012) - naar het boek van Tamara Bos 
Doctor Cheezy (2011) 
Dolfje weerwolfje (2012) - naar het boek van Paul van Loon 
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Het gordijnpaleis van Ollie Hartmoed (2012) 
De griezelbus (2011) - -naar het boek van Paul van Loon 
De jongen die niet meer praatte (2012) 
Kauwboy (2012) 
Kinderen van waterland (2012) 
Mijn opa de bankrover (2012) -  naar het boek van Sjoerd Kuyper 
Koning van Katoren (2012) - naar het boek van Jan Terlouw 
Mees Kees (2012) - naar het boek van Mirjam Oldenhave 
Mijn avonturen door V. Swchwrm (2012) - naar het boek van Toon Tellegen 
Otje (2011) - naar het boek van Annie M.G. Schmidt 
Patatje oorlog (2012) - naar het boek van Marjolijn Hof 
Razend (2012) - naar het boek van Carry Slee 
Rupsje Nooitgenoeg (2010) - naar het boek van Eric Carle 
Sammy’s avonturen: de geheime doorgang (2010) 
Snuf de hond en het spookslot (2010) 
De sterkste man van Nederland (2012) 
 

Boeken voor volwassenen 

Romans 

 
AKO 
De prijs is ingesteld door de winkelketen Amsterdamsche Kiosk Onderneming, onderdeel van 
uitgeversbedrijf Audax, waarmee AKO het lezen van literatuur wil bevorderen en de belangstelling voor 
boeken wil vergroten. Aan de prijs is een bedrag van € 50 000 verbonden en een sculptuur van Eugène 
Peters. De prijs werd van 1997 tot en met 1999 gesponsord door de Belgische Generale Bank. In die 
periode heette de prijs Generale Bank Literatuurprijs. Na de overname van de Generale Bank door Fortis 
werd de naam in 1999 Fortis Literatuurprijs, maar onder die naam is de prijs nooit uitgereikt. In 2000 werd 
boekhandelketen AKO weer sponsor van de prijs en werd de naam weer AKO Literatuurprijs. 
 
Debutantenprijs 
De Academica Literatuurprijs, voorheen De Debutantenprijs (1995-2006) en Academica Debutantenprijs 
(2007-2010), is een Nederlandse prijs die sinds 1995 jaarlijks wordt uitgereikt aan een debuterende 
prozaschrijver. Door een nominatiejury wordt een aantal titels genomineerd die vervolgens aan 
lezerspanels, groepen en individuele lezers bij openbare bibliotheken in Nederland gelezen en beoordeeld 
worden. Het hieruit voortkomende beste debuut wordt de winnaar.  
 
Publieksprijs (Boek van het Jaar) 
De Publieksprijs voor het Nederlandse boek, ook Boek van het jaar genoemd, is een literatuurprijs die in 
1987 werd ingesteld door de Stichting CPNB en sindsdien jaarlijks wordt uitgereikt. Tot en met 1991 was 
het een oeuvreprijs. Sindsdien worden afzonderlijke boeken bekroond. 
Anders dan bij veel andere literatuurprijzen, wordt voor deze prijs geen speciale jury ingesteld. Iedere lezer 
kan zijn stem uitbrengen en hoewel er door boekverkopers en bibliothecarissen een lijst van 6 boeken 
wordt genomineerd, hoeven de kiezers zich niet tot deze keuze te beperken. Voor de prijs komt niet alleen 
oorspronkelijk Nederlands werk in aanmerking, maar ook buitenlandse schrijvers van wie vertalingen in het 
Nederlands zijn verschenen, kunnen de prijs ontvangen. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamsche_Kiosk_Onderneming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Audax
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sculptuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Peters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Peters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generale_Bank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fortis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_(winnen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1995
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Debuut
http://nl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lezer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_bibliotheek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_literatuurprijzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Collectieve_Propaganda_van_het_Nederlandse_Boek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeuvre
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Libris Literatuurprijs 
De Libris Literatuur Prijs is een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire fictieboek uit het 
voorgaande kalenderjaar. Naamgever aan de prijs is de sponsor, boekhandelsketen Libris.  
De prijs is gemodelleerd naar de Booker Prize. Na een selectie van 18 titels (longlist), volgt een 
nominatiebekendmaking van 6 titels en uiteindelijk een winnaar. De selectie van titels en auteurs gebeurt 
door een jury van 5 personen, die samengesteld wordt door de initiatiefnemer van de prijs, Stichting 
Literatuur Prijs. 

 
De Nederlandse winnaars van de laatste vijf jaar 
 

Bonita Avenue (Peter Buwalda)      romans BUWA 
 Academica Literatuurprijs 2011 
 
Joni Sigerius, de dochter van de rector magnificus van de Twentse universiteit, drijft 
samen met haar vriend Aaron een handeltje dat ze maar liever voor haar krachtige en 
briljante vader verborgen houdt. Het is in het jaar van de vuurwerkramp dat ook in het 
gezin de boel explodeert. Niet alleen lopen Joni en Aaron tegen de lamp, die zomer komt 
ook de enige en echte zoon van Sigerius vrij uit de Scheveningse gevangenis. Acht jaar 
later pas – Joni verdient inmiddels miljoenen in Los Angeles – verneemt Aaron wat er zich 

in 2000 werkelijk heeft afgespeeld. 
 

Tonio (A.F. Th. Van der Heijden)     romans HEIJ 
 NS Publieksprijs 2012 
 Libris Literatuurprijs 2012 
 
Op de Eerste Pinksterdag van 2010 komt Tonio van der Heijden, het enig kind van 
A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, bij een verkeersongeval om het leven.. 
Tonio zal niet ouder worden dan 21 jaar. 
A.F.Th. van der Heijden doet het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn 
herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij voortgedreven door twee 
dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen voorafgaand 

aan de ramp, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht naar het wat en het hoe, die leidt langs 
verschillende ooggetuigen, vrienden, politiemensen, artsen en het mysterieuze meisje Jenny, dat in de 
laatste weken van Tonio's leven een cruciale rol blijkt te hebben vervuld. 
 

Feest van het begin (Joke van Leeuwen)    romans LEEU 
AKO-Literatuurprijs 2013 

 
Ruim twee eeuwen geleden, een hoofdstad in opstand. De jonge Catho, opgegroeid in 
een vondelingentehuis, merkt nauwelijks iets van de revolutie die gaande is, tot 
nieuwkomer zuster Berthe haar in het geheim leert lezen en schrijven, en de enige is die 
om haar geeft. Maar de twee verliezen elkaar uit het oog, ervan overtuigd door de ander 
te zijn verraden. Intussen begint pianofortebouwer Tobias een bijzondere vriendschap 
met iemand die hem een zeer controversieel verzoek doet.  

De nieuwe tijd eist geluk – maar hoe bereik je het geluk? Zet je een streep onder het verleden en begin je 
opnieuw? 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Libris-boekhandel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Booker_Prize
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stichting_Literatuur_Prijs&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stichting_Literatuur_Prijs&action=edit&redlink=1
http://www.bol.com/nl/p/tonio/9200000010081362/
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M. (Shira Keller)       romans KELL 
 Academica Literatuurprijs 2013 
 
Leah Rosenberg werkt op aandringen van haar galeriehoudster aan een zelfportret. 
Voor het eerst in jaren kan ze zichzelf niet ontlopen. De opdracht voert haar terug naar 
haar jeugd. En naar de geschiedenis met Markus Prins, haar zachtmoedige leraar 
Klassieke Talen. Als vijftienjarige ontmoet ze M. dagelijks bij de Oude Kerk, in een 
wereld waarin voor anderen geen plaats is. Tot hun samenzijn op een dag dramatisch 
afgebroken wordt. Nu, vijfentwintig jaar later, vraagt ze zich af of hun hartstocht 

werkelijk bestaan heeft. Of draagt ze al die tijd een illusie met zich mee?  
 

Het grote zwijgen (Erik Menkveld)     romans MENK 
 Academica Literatuurprijs 2012 
Amsterdam 1910. Het Paleis voor Volksvlijt. Tijdens een voorstelling raakt een 
beginnende recensent volledig buiten zichzelf door de muziek. 'Waarom nodig je hem 
niet eens uit?' zegt de vrouw van de componist, als ze een dag later de lyrische 
bespreking leest. 'Je kent hem wel, het is die grappige schuwe jongen die we wel eens in 
het Concertgebouw zien.'  
Zo begint het verhaal van een turbulente vriendschap die zeven jaar later dramatisch zal 
eindigen. De vriendschap tussen een leermeester en een leerling, die aanvankelijk alles 

met elkaar delen: hun ideeën over maatschappij en kunst, nieuwe muziek, hun afkeer van Duitsland en hun 
angst voor oorlog. 
 

De Nederlandse maagd (Marente De Moor)    romans MOOR 
AKO-Literatuurprijs 2011 

Zomer 1936. Janna, een jonge Nederlandse schermster, wordt door haar vader op de 
trein gezet om in de leer te gaan bij zijn oude vriend, maître Egon von Bötticher. Egon, 
een huzaar die gewond en verbitterd is teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, slijt 
zijn dagen op een verlaten landgoed bij Aken. Hier geeft hij les aan twee beeldschone 
tweelingbroers en organiseert hij bloedige duels voor studenten.  
Binnen de poorten van deze eigenaardige wereld gaat Janna, geïntrigeerd door haar 
ontoeschietelijke maître, op zoek naar antwoorden. Wat is er tussen hem en haar vader 

voorgevallen, en wie moet de rekening vereffenen? Gaandeweg dringt de buitenwereld het leven op het 
landgoed binnen en komt het tot een dramatische ontknoping. 

 
La superba (Ilja Leonard Pfeifer)     romans PFEI 

Libris Literatuurprijs 2014 
Deze roman is een monument voor een stad zoals er maar één is: Genua, La Superba 
(de hoogmoedige). En meer nog dan een roman over een schokkend echte en 
labyrintische stad, is het een liefdesverhaal dat tragisch eindigt. En meer nog dan een 
stadsroman en een liefdesroman, onderzoekt, vertelt en ontrafelt La Superba de 
fantasie van een beter leven elders en laat zien hoe mensen – van gerenommeerde 
schrijvers en verlopen heren van stand tot arme Senegalese sloebers en flanerende 
hoeren – op verschillende manieren verdwalen in die fantasie. En meer nog dan over de 

stad, de liefde en het lot van de zoekende mens gaat deze grandioze meerstemmige roman over het 
schrijven van een grandioze meerstemmige roman. 
 

Déjà vu (Esther Verhoef)      romans VERH 
NS Publieksprijs 2011 

Als de 27-jarige Eva Lambregts haar baan als journaliste bij de krant kwijtraakt, besluit ze 
om uit te huilen bij haar beste vriendin. Dianne heeft een halfjaar eerder alle schepen 
achter zich verbrand en zich teruggetrokken in een afgelegen gehucht in Frankrijk. Bij 
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aankomst treft Eva echter een verlaten huis aan. Ze vertrouwt erop dat haar grillige vriendin snel van zich 
zal laten horen en neemt haar intrek in het huis. Maar Dianne geeft taal noch teken.  In het dorp gebeuren 
vreemde dingen. Wie sluipt er 's nachts door de bossen rond de woning, en waarom reageren de 
dorpelingen zo vijandig? Eva wil weten wat er met Dianne is gebeurd en gaat op onderzoek uit. En dat had 
ze beter niet kunnen doen. 
 

Op klaarlichte dag (Simone van der Vlugt)    romans VLUG 
NS Publieksprijs 2010 

Hoe kun je je verschuilen als iedereen je achterna zit? Een jonge vrouw, Nathalie, is op 
de vlucht voor haar gewelddadige ex-vriend. Het kost haar al haar vindingrijkheid om uit 
zijn handen te blijven. Maar Nathalie is niet alleen op de vlucht voor hem. Ook de politie 
wil haar spreken, in verband met de moord op haar beste vriendin. Een toevallige 
ontmoeting tussen Nathalie en rechercheur Julia Vriens brengt de zaak in een 
stroomversnelling. Nathalie heeft inmiddels een nieuwe identiteit aangenomen en Julia 
heeft geen idee met wie zij te maken heeft. Maar als Nathalies ex op het toneel 

verschijnt, verandert dat. Dan blijkt dat niets is wat het lijkt In haar nieuwste thriller 
 

Dit zijn de namen (Tommy Wieringa)      romans 
WIER 
 Libris Literatuurprijs 2013 
Pontus Beg is commissaris van politie in Michailopol, een perifere grensstad in de steppe. 
Als de winter invalt, wordt er een groep uitgeteerde vluchtelingen gesignaleerd in de 
straten van zijn stad. Niemand weet wie zij zijn, hun spookachtige aanwezigheid 
veroorzaakt angst en onrust. 
Als ze uiteindelijk worden opgepakt, wordt in hun bagage het bewijsstuk van een 
gruwelijke misdaad gevonden. Stukje bij beetje ontrafelt Pontus Beg de toedracht, en 
daarmee de geschiedenis van hun helletocht. De barre reis van de migranten raakt 

gaandeweg het onderzoek verweven met de ontdekking die Pontus Beg doet over zijn eigen afkomst. De 
ontmoeting met een oude rabbijn, de laatste Jood van Michailopol, leert hem de werkelijkheid kennen over 
zichzelf. Zijn plaats in de wereld is een andere dan hij altijd heeft gedacht. 
 

Poëzie 

  

 
Bewegend doel (Micha Hamel)      poëzie HAMEL 
 Jan Campertprijs 2013 
Zet af en zweef (Helene Gèlens)     poëzie GELE 
 Jan Campertprijs 2010 
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Films 
Aanwinsten 2013 en 2014 
 

Borgman (Alex Van Warmerdam, 2014)     fantasy 
 
Borgman arriveert als een buitenstaander in de omheinde lanen van een villawijk. Zijn 
komst is het begin van een reeks verontrustende gebeurtenissen rond de zorgvuldig 
opgetrokken façade van een welgesteld echtpaar, hun drie kinderen en hun kindermeisje. 
 
 

 
De goede dood (Wannie De Wijn, 2013)    Euthanasie 
 
Als Bernhard kiest voor euthanasie, maakt dat heel wat los bij zijn naasten. Op de laatste 
avond die ze samen beleven wordt gezongen, gelachen en gehuild. Maar de twijfels en 
dilemma's overheersen, met het pijnlijke besef dat Bernhard er de volgende ochtend om 9 
uur niet meer zal zijn. 
 
Hoe duur was de suiker? (Jean van de Velde, 2013)  Suriname, kolonialisme 
 
Hoe Duur was de Suiker vertelt het verhaal van twee jonge vrouwen in het achttiende-
eeuwse Suriname: de blanke Sarith en haar lijfslavin Mini-Mini. Terwijl Sarith verbitterd 
raakt door het harde leven in de kolonie, krijgt Mini-Mini haar eigen kans op geluk. Kan en 
durft ze die te grijpen ten koste van haar meesteres? Hoe Duur was de Suiker is gebaseerd 
op de succesvolle roman van Cynthia Mc Leod.  

 

Aanwinsten 2012 
 
Bon voyage (Margien Rogaar, 2012)     Relaties 
Glinsterend pantser, Het (Maarten Treurniet, 2012)   Verfilmd boek (Simon Vestdijk) 
Illusionist, De (Jos Stelling, 2012)     humoristische film 
Isabelle (Ben Sombogaart, 2012)    Thriller, verfilmd boek (Tessa De Loo) 
Life is beautiful (Mark De Cloe, 2012)     Erasmus 
Lotus (Pascale Simons, 2012)      drama 
Nova Zembla (Reinout Oerlemans, 2012)    Historische film, Biografische film 
Siberia (Robert Jan Westdijk, 2012)     humoristische film 
Snackbar (Meral Uslu, 2012)      Migranten, hangjongeren 
Süskind (Rudolf van den Berg, 2012)     Wereldoorlog II 
De ziener (Gerrit Van Elst, 2012)     voyeurisme 
 

Aanwinsten 2011 
 
Alle tijd (Job Gosschalk, 2011)      humoristische film 
Eetclub, De (Robert Jan Westdijk, 2011)    Thriller, Verfilmd boek (Saskia Noort) 
Joy (Mijke De Jong, 2011)      Adoptie 
Loft (Antoinette Beumer, 2011)      thriller 
Schemer (Hanro Smitsman, 2011)     thriller 
Sint (Dick Maas, 2011)       griezelfilm 
Sonny boy (Maria Peters, 2011)      Wereldoorlog II, Jodenvervolging 
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Aanwinsten 2010 
 
Atlantis (Digna Sinke, 2010)      Science fiction 
Duska (Jos Stelling, 2010)      humoristische film 
First mission (Boris Paval Conen, 2010)    latijns-Amerika, Artsen zonder grenzen 
Gelukkige huisvrouw, De (Antoinette Beumer, 2010)   romantische films 
Komt een vrouw bij de dokter (Reinout Oerlemans, 2010)  Kanker, Verfilmd boek (Kluun) 
R u there (Stijn Koomen, 2010)      Second life 
Sil de strandjutter (Bob Löwenstein, 2010)   televisieserie, Verfilmd boek (Cor Bruijn) 
Storm, De (Ben Sombogaart, 2010)     rampenfilm, overstromingen 
Willem van Oranje (Walter van der kamp, 2010)   historische film, biopic 
Win/win (Jaap van heusden, 2010)     Banken, financiële crisis 
 

Cabaret 
 
Aanwinsten van de laatste vijf jaar 
 
Vandaag (Herman van Veen, 2012) 
Met alle respect (Theo Maassen, 2012) 
Punt. (Marc-Marie Huijbrechts, 2012 
Spiksplinter (Hans Teeuwen, 2011) 

    

 

Muziek 
 
Aanwinsten van de laatste vijf jaar 
 

Kleinkunst 

 
Kloofstraat (Stef Bos) 
’t Heerst (Acda en de Munnik) 
Liefdeslied (Lenny Kuhr) 
 

   

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lenny-Kuhr/Liefdeslied/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8244470&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyKeakpqUU5iXkpCrmlVZmp2RgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDFcWMK97xghEISt$MTOKXDNhnfBSYwMvAyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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Pop en rock 

 
Singles (Kane) 
De toekomst is van ons (Gers Pardoel) 
The unforgiven (Within Temptation) 
Leef! (Van Dik Hout) 
Tramp (Sharon Van Etten) 
Het land dat ooit vol eerbied zong (Mensenkinderen) 
Tot ziens, Justine Keller (Spinvis) 
Crane (Kraantje Pappie) 
Soldier on (Tim Knol) 
 

 

 
 

Schlagers 

 
Gloednieuw (Frans Bauer)  
Liefde voor muziek (René Froger)  
Uit liefde (De Buisonjé, Xander) 
Alles met je delen (Duijts, Frans) 
Lach, leef en genet (Jannes) 
Op volle kracht (Jannes) 
Armen open (Meeuwis, Guus) 
Het kan hier zo mooi zijn (Guus Meeuwis) 
Sterker (Nick & Simon) 
Vrienden (Jan Smit) 
Unplugged (Jan Smit) 
Lachend door het leven (Corry Konings) 
1221 (Thomas Berge) 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Spinvis/Tot-ziens-Justine-Keller/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8278465&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyKeakpqUU5iXkpCrmlVZmp2RgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDFcWMK97xghEISt$MTOKXDNhnfBSYwMvAyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kraantje-Pappie/Crane/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8348418&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyKeakpqUU5iXkpCrmlVZmp2RgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDFcWMK97xghEISt$MTOKXDNhnfBSYwMvAyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://www.bol.com/nl/p/de-toekomst-is-van-ons/9200000027001530/
http://www.bol.com/nl/p/the-unforgiving/1000004010983764/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Van-Dik-Hout/Leef!/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8110865&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyiZYl5Chn5pSWpeUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhlunme7sZAQikQuzmRlFrpkwT3ipwcDIXZ6Zl5@EyF6UmsYomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sharon-Van-Etten/Tramp/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8365633&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzCZYl5CqklJal5CBYjJ2dmfFo2o2BmfHFmTmpeCSN3SXxKZi6jYEl8bmpJRn4KIxPDlLNMD3YxApHYkrnMjCLXTBgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
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