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Mama Monique: ‘Wij voeden Ayden (21 maanden) tweetalig op.  
Zelf lees ik voor in mijn thuistaal, het Papiaments, en papa leest voor 
in het Nederlands. We hebben in alle kamers boeken, zodat ze altijd 
voor het grijpen staan. Ayden vindt het vooral leuk om er zelf in te 
bladeren.’
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Boekentips

Boerderij
Lisa Jones & Edward Underwood (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 12,50 

boeba baby gaat met mama naar de boerderij, waar heel wat  
te zien valt! Nieuw deel in een serie stoffen babyboekjes getiteld 
‘Een piepklein verhaaltje’. Ook verkrijgbaar: Dierentuin. Ab (1+)

• Laat je kindje zelf kennismaken met het boekje: wijs aan wat  
 er te zien is. Het verhaaltje voorlezen kan wat later.
• Doe samen de geluiden van de dieren na: succes verzekerd!

Op de kermis
Ingela P. Arrhenius (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 6,99

De pagina’s van dit stevige kartonboekje hebben de vorm van  
kermisattracties, zoals de draaimolen en het reuzenrad. Het boek-
je kan rechtop worden neergezet, waardoor vanaf de voorkant de 
hele kermis te zien is. Ook verschenen: In het bos. Ab (1+)

• De Zweedse illustratrice is geen onbekende, want ze maakt ook  
 ontwerpen voor stof, behang en posters voor kinderkamers.

Elmer en het weer
David McKee (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Veltman, € 8,99

Kartonboekje over de beroemde kleurtjesolifant Elmer, die  
graag speelt in wind, zon, regen en sneeuw. Zelfs onweer vindt hij 
spannend! Met in vorm gesneden tabs, waarop de verschillende 
weertypes te zien zijn. Op de achterkant van de tabs en in de  
illustraties staan blauwe vogeltjes, aan de hand waarvan het  
tellen te oefenen is. Stevig, aantrekkelijk uitgevoerd, educatief 
boekje. AP (1,5+)

• Op dezelfde manier uitgegeven zijn: Elmer en de kleuren,  
 Elmer en zijn dag en Elmer en zijn vriendjes.



Boekentips

Bij Kikker thuis
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 12,99

Als Kikker ’s morgens wakker wordt, schijnt de zon en belooft het 
een heerlijke dag te worden. Klein formaat prentenboek met een 
bouwpakket van Kikkers huisje en losse opzetfiguurtjes en attribu-
ten van stevig karton. AP (1,5+)

• Op de speciale Kikker-website zijn veel extra’s te vinden, zoals  
 kleurplaten, spelletjes en knutseltips. 

In bad met Boer Boris 
Ted van Lieshout (tekst) en Philip Hopman (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 9,99

Over boer boris zijn al heel wat prenten- en kartonboekjes verschenen 
en nu kunnen de boer en zijn beesten mee in bad! Dit badboekje 
bevat vrolijke tekeningen en een tekst op rijm. AP (2+)

• Op de laatste pagina steken twee kinderbilletjes boven het water  
 uit. In de tekst staan puntjes, die staan voor de naam van je kindje!
• Verhalen over boer boris zijn verkrijgbaar als app (Boer Boris gaat  
 naar zee) en als digitaal luisterboek: Het grote Boer Boris Luister- 
 boek (Uitgeverij Gottmer, € 7,99).
• Nieuw: boer boris-memospel (Uitgeverij Gottmer, € 12,99).

Kleuren
John J. Reiss (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Rubinstein, € 7,99 per stuk

Kartonnen aanwijsboek aan de hand waarvan peuters en kleuters 
kleuren leren benoemen. Met duidelijke, aantrekkelijk uitgevoerde 
illustraties die uitnodigen om ook in de eigen omgeving te speuren 
naar voorbeelden. Ook is er het deeltje Vormen. AP (2+)

• Verscheen ook als stoffen boekje als cadeautje in het boekStart- 
 koffertje. Met een boekidee vol tips om samen met je kindje van  
 het boekje te genieten. 
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https://dewereldvankikker.nl/cookie-wall%3Furl_redirect%3Dhttps://dewereldvankikker.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/boer-boris-gaat-naar-zee/id979213851?mt=8
https://cdn.boekstart.nl/wp-content/uploads/2017/09/boekidee27b.pdf


Boekentips

Waar is Rupsje Nooitgenoeg?
Eric Carle (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 8,99

Kartonboek met stevige flapjes waarin gezocht moet worden naar 
het beroemde rupsje. Achter de flapjes zitten verschillende dieren 
verscholen en, uiteindelijk, ook Rupsje Nooitgenoeg! AP (2+)

• Er zijn boekjes over het rupsje in soorten en maten, van stoffen  
 boekjes tot en met een boekje om kinderen kennis te laten   
 maken met mindfulness!
• Rupsje Nooitgenoeg maakt onderdeel uit van de vaste tentoon- 
 stelling in het Kinderboekenmuseum: ‘AbC met de dieren mee’.  

Van wie is die sok?
Joukje Akveld (tekst) en Charlotte Dematons (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 8,99

Nieuw deel in de serie kartonboekjes waarin de kleine kijker telkens 
gevraagd wordt zaken te combineren. In dit deeltje wordt gezocht 
naar de eigenaars van diverse kledingstukken. Met een knipoog 
naar bekende sprookjesfiguren als Roodkapje, Sneeuwwitje en 
Peter Pan. AP (2+)

Ik ben boos en blij
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 13,95

Speels uitgevoerd peuterboek over herkenbare emoties, zoals 
boos, trots, verdrietig of verlegen zijn. AP (2,5+)

• Het verhaal sluit goed aan bij de leefwereld van peuters en   
 kleuters. Het biedt een goede aanzet om te praten over hun   
 emoties en reacties op de beschreven situaties.

Blokje om
Judith Vanistendael (tekeningen)

Uitgeverij Querido Kinderboeken, € 16,99

Diverse geometrische vormen veranderen in dieren en dingen.  
Zo wordt een oranje bol een vogeltje, en verandert het zeil van een 
bootje in de neus van een beer… Tekstloos prentenboek waarin veel 
te zien en te ontdekken valt.  AP (3+)
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https://www.kinderboekenmuseum.nl/ontdek-en-beleef/tentoonstelling/5/abc-met-de-dieren-mee
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Boekentips

Ik ben een kat!
Galia bernstein (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 14,99

Verbaasd kijken Leeuw, Luipaard, Poema, Panter en Tijger op als 
kleine Simon beweert dat hij ook een kat is, net als zij. Daarna moe-
ten ze vreselijk lachen: daar klopt toch helemaal niets van… Of toch? 
AK (4+)

Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over de dino’s
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 16,95

Kip voelt zich beledigd: ze is heus geen doodgewone kip, maar een 
afstammeling van een dino. Kijk maar eens goed naar haar poten! 
Ze haalt er het familiealbum bij om te bewijzen dat ze gelijk heeft… 
AK (4+)

Alle verhalen van Ridder Florian
Marjet Huiberts (tekst) en Philip Hopman (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 17,99

bundeling van oude en nieuwe voorleesverhalen over ridder Florian. 
Hoewel niet echt een held, weet Florian zich dapper te weren tegen 
reuzen, draken en griezelige tovenaars! AK (4+)

Vos en Haas: Feestboek
Sylvia Vanden Heede (tekst) en Thé Tjong-Khing (tekeningen)

Uitgeverij Lannoo, € 14,99

Voorleesboek over Vos en Haas die druk zijn met feestvieren. Alleen 
Iek doet niet mee, die is voortdurend in de weer met zijn mobieltje. 
De andere dieren vinden het maar vreemd! AK (4+)

• Speciale uitgave ter gelegenheid van de twintigste verjaardag  
 van Vos en Haas. 

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, Leesplein 0-6 en boekenzoeker 0-8.☞

http://www.boekstart.nl/tips/boekentips/
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx


 

nederlands of thuistaal? 

Jonge kinderen leren taal door wat 
zij om zich heen horen. Ze kunnen 
nog niet lezen, dus alle taal die zij 
leren komt via de oren naar binnen. 
kinderen gaan daar patronen in
herkennen, losse klanken, vaste 
combi naties van klanken, de melo-
die van een zin. al snel leren ze dat 
die klanken iets betekenen.

Jouw taalgebruik is bepalend
Omdat jij als ouder veel tijd doorbrengt met je kindje is jouw taalgebruik het meest  
bepalend voor de taalontwikkeling. Je kindje leert veel als jij bij alles wat je doet vertelt 
waarmee je bezig bent. Daar hoef je helemaal niet speciaal voor te gaan zitten. Vertel 
maar gewoon wat je doet als je aan het opruimen bent of de luier verschoont.

Je thuistaal
En als je van huis uit een andere taal spreekt dan het Nederlands? Welke taal gebruik  
je dan met je kindje? Je thuistaal! Het is het meest effectief als je praat en voorleest in  
de taal die je het best beheerst. Het praten, vertellen en voorlezen verloopt veel beter  
wanneer je dat doet in de taal die je vloeiend spreekt. Je thuistaal verbindt je sterk met  
je kindje en dat is belangrijk bij het voorlezen.

taalmodel
bovendien bied je met de taal die je zelf vloeiend spreekt een beter ‘model’ voor de 
taalontwikkeling van je kind. Als je kindje op deze manier veel woorden en begrippen 
leert in een andere taal dan in het Nederlands, leert het op school snel de Nederlandse 
‘labels’ die erbij horen. Hij kent de betekenissen al en hoeft er alleen nog maar het  
Nederlandse woord voor te leren.
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Zelf vertellen en samen praten
Misschien is het lastig om leuke boeken 
voor je kindje te vinden in je eigen taal. 
Dan kun je heel goed prentenboeken 
zonder tekst gebruiken. bij de plaatjes 
kun je zelf vertellen of samen met je 
kindje een verhaal verzinnen.

prentenboeken zonder tekst
Blokkenkoos
Marlies Visser (tekeningen). Uitgeverij The House of books, € 13,95. ap (2+)

Grote broer
Marian van Lieshoud (tekeningen). Uitgeverij Marmer, € 11,95. ap (2+)

Aap is blij
Leen Van Durme (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 12,95. ap (2+)

Met Lola naar de dierentuin
Imapla (tekeningen). Uitgeverij Memphis belle, € 14,95. ap (2,5+)

Monkie
Dieter Schubert (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 9,95. ap (3+)

Midden in de nacht, in mijn tuin... 
Séverin Millet (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 10,75. ap (3+)

Mijn straat, een wereld van verschil
Ann De bode (tekst en tekeningen) en Jo Van de Vijver (foto's). Uitgeverij De Eenhoorn, € 14,95. ap (3+)

Naar de markt
Noëlle Smit (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 15,99. ak (4+)

Zaterdag
Saskia Halfmouw (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. ak (4+)

Kijk voor meer tekstloze prentenboeken op Leesplein.
En luister naar De Voorleestrom, het boekStartvoorleesliedje in elf talen!☞

https://www.leesplein.nl/PB_plein.php?hm=3&sm=2&forward=1&id=90
https://www.boekstart.nl/voorleestrom-bekende-artiesten-zingen-in-elf-verschillende-talen/
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flapJesBoeken

flapjesboeken zijn er in verschillende uitvoeringen, met flapjes van stof of stevig karton. 
Jonge kinderen vinden het leuk om te zien wat er achter de flapjes verscholen gaat. dat 
brengt spanning en veel verrassingen.

Het grote flapjesboek van Kikker
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 14,99

Wat vindt Kikker het lekkerst om te eten?  
Welke kleuren zal hij gebruiken voor zijn schilderij? 
En welke geluiden hoort hij daar? Aan de hand van 
vragen worden peuters uitgenodigd te kijken wat er 
verstopt zit achter de (meer dan 60!) flapjes. AP (2+)

•   Door te ontdekken wat er achter de flapjes verborgen zit, leert je kindje spelenderwijs   
  nieuwe woorden. 
•    Er zijn ook extra zoekopdrachten. Die stimuleren om goed te kijken. 

andere flapjesboeken
Kiekeboe
Giuliano Ferri (tekst en tekeningen). Uitgeverij De Vier Windstreken, € 12,95. aB (1+)

Zebra waar ben je? (serie)

Ingela P. Arrhenius (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 8,99. aB (1+)

Naar bed met nijntje / Opstaan met nijntje
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis, € 6,95 per stuk. ap (1,5+) 

Ga je mee met nijntje?
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis, € 12,95. ap (2+)

De bedtijdbeer / Het kietelboek
Ian Whybrow (tekst) en Axel Scheffler (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 11,50. ap (2+)

Een hondjesboek (vol tegenstellingen)
Élo (tekst en tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 12,99. ap (2+)

Van wie zijn deze billen?
Thorsten Saleina (tekst en tekeningen). Uitgeverij Veltman, € 7,99. ap (2+)

Goed verstopt!
Élo (tekst en tekeningen). Uitgeverij Davidsfonds/Infodok, € 16,99. ak (4+)
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actualiteit

Boekstart viert 10-jarig bestaan!
Ga je binnenkort naar de bibliotheek om je baby lid te 
maken? Dat is gratis én je krijgt het boekStartkoffertje, 
met daarin twee leuke babyboekjes cadeau. Vanwege het 
jubileumjaar is er een extra verrassing. In vijftig boekStart-
koffertjes is een Gouden Wikkel verstopt. Hiermee kun je 
in de bibliotheek een boekStartverrassingspakket ophalen! 
Kijk op boekstart.nl voor een bibliotheek bij jou in de buurt.

#MijnVoorleesmoment: doe mee en win!
Omdat boekStart tien jaar bestaat, zijn er nog meer leuke 
acties: je maakt elke maand kans op een babyboekje door 
je mooiste voorleesfoto’s in te zenden. Die kan je maken 
met de boekStart-app. Ga in de app naar het tabje ‘Voor-
leesmoment’, maak een leuke voorleesfoto en deel hem  
op Instagram met de tag #MijnVoorleesmoment. Kijk op 
boekstart.nl of jouw foto heeft gewonnen.

dikkie dik is jarig!
Hoera, Dikkie Dik bestaat dit jaar alweer veertig jaar! Reden voor 
het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn om de tentoonstelling 40 Jaar 
Dikkie Dik te tonen, van 8 maart t/m 2 september 2018. Vanaf septem-
ber komt er een nieuwe Dikkie Dik-voorstelling in de grote theaters. 
De try-out is op 15 september in het De Ruchte Theater in Someren.

pippo en poMpoen
PIPPO is een boekje boordevol verhalen met  
vaste vriendjes zoals aapje Pippo en Muisje Meisje, 
spelletjes en doe-tips; met elke maand een gratis 
Speelbrief met voorleestips per verhaaltje. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar is er hét voorleestijdschrift 

POMPOEN, met in elke aflevering een prentenboekverhaal. De rubriek ‘In de boekenkast’ 
biedt een keuze aan boeken.

https://www.boekstart.nl/waar-is-boekstart/
https://www.boekstart.nl/nieuws/over-boekstart/doe-mee-met-de-actie-mijnvoorleesmoment/
https://www.museumhoorn.nl/pg-5548-7-7380/pagina/expositie.html%23%21section
https://www.museumhoorn.nl/pg-5548-7-7380/pagina/expositie.html%23%21section
https://www.deruchte.nl/voorstelling/dikkie-dik/
https://pippo.nl/
https://pompoen.com/
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Jarig
de verjaardag is een belangrijk moment in het leven van (jonge) kinderen. Ze kunnen  
er weken van tevoren mee bezig zijn! Bereid de dag van het feest goed voor en betrek  
je kindje daarbij. en lees vooraf verhaaltjes voor over andere jarige jobjes.
 

Fijne verjaardag voor jou!
Nicola Slater (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 12,99

Otter is jarig en daarom komen zijn vrienden met 
een verrassing: ze spelen een verjaardagsliedje 
voor hem! Door een druk op de geluidsknopjes 
hoor je hoe dat klinkt. Tot slot is er een taart voor 
Otter, met een lichtgevend kaarsje! AP (2+)

• Zing samen verjaardagsliedjes zoals ‘Er is er een jarig…’, ‘Lang zal die leven’ of ‘Is de   
 koffie nog niet klaar?’.
• Met een groepje kan ook feestelijke muziek worden gemaakt: met een tamboerijn,   
 trommel en allerlei ritme-instrumentjes. Zeg daarbij een ‘feestgedicht’ op, dat de maat  
 bepaalt.
• Stel vragen: Vind jij het ook zo leuk om jarig te zijn? Wordt dan jouw huis versierd?   
 Wat zou jij graag voor je verjaardag willen hebben?

feest vieren
Vier thuis een echt Dikkie Dik-partijtje met Een feestje met Dikkie Dik (Uitgeverij Gottmer, 
€ 4,99). In deze luxe box zitten boekjes en knutseltips voor een fijn partijtje! Tips voor  
uitjes: bezoek het nijntjemuseum in Utrecht, het Kinderboekenmuseum in Den Haag of  
de Fiep Westendorp-tentoonstelling in Stadskasteel Zaltbommel. Vraag naar de mogelijk-
heden om een partijtje in deze musea te organiseren.

uitdelen
Aan het eind van het feest kan een kleine traktatie door de jarige worden uitgedeeld. 
Denk daarbij eens aan miniboekjes. bijvoorbeeld van Gonnie en haar vriendjes (Olivier 
Dunrea/Gottmer), Kikker (Max Velthuijs/Leopold) of titels uit de serie 'Gouden boekjes' 
(Rubinstein). Te koop bij de gespecialiseerde (kinder)boekwinkel of te bestellen via de 
webshop van de uitgevers.

https://nijntjemuseum.nl/
https://www.kinderboekenmuseum.nl/
http://stadskasteelzaltbommel.nl/collectie/voor-kinderen/


knutselen
Maak, als het kan samen met de jarige job  
in spe, een feestslinger: een vrolijke slinger  
van gekleurde rondjes die gemaakt worden van 
strookjes papier, knipsels uit een opgevouwen 
strook papier of een vlaggenlijn van papier of 
stof. Op internet zijn inspirerende voorbeelden 
te vinden (bijvoorbeeld door te zoeken op  
‘slingers maken’). Een boek vol feestelijke ideeën: 
Haken voor kinderfeestjes van Annemarie Arts 
(Uitgeverij Forte, € 12,95).  Met voorbeelden van 
gehaakte feestmutsen, toeters (waarmee je echt 
kunt toeteren) en een verjaardagstaart!

andere boeken over jarig zijn
Kikker is jarig
Max Velthuijs (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 4,99. ap (1,5+)

Ik ben jarig
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 10,95. ap (1,5+)

nijntje is jarig
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis, € 11,50 (t/m 1 juli) / € 16,50. ap (1,5+)

Hieperdepiep!
beatrix Potter (tekst en tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 9,99. ap (2+)

Muis is jarig
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 6,99. ap (2+)

Het verjaardagspartijtje
Helen Oxenbury (tekst en tekeningen). Uitgeverij Christofoor, € 9,95. ap (3+)

Beestje, kom je op mijn feestje?
Marjet Huiberts (tekst) en Iris Deppe (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 13,95. ap (3+)

Nog 100 nachtjes slapen
Milja Praagman (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 13,95. ak (4+)

Ssst! De tijger slaapt
britta Teckentrup (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 13,95. ak (4+)
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WeetJes

rombombom: de Voorleestrom
Op 23 april, Wereldboekendag, werd in het Concert-
gebouw in Amsterdam een gloednieuw kinderliedje 
gepresenteerd: de Voorleestrom. Een vrolijk liedje, dat 
gezongen kan worden voor je begint met voorlezen, 
thuis, in de kinderopvang of op school. Het liedje is 
door bekende artiesten vertaald en gezongen in elf 
verschillende talen. Luister hoe dat klinkt!
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Boek, boek, boek! 
Rom, bom, bom, de voorleestrom!
Kom, kom, kom, de voorleestrom!

Boek, boek, boek, ben jij, ben jij
op zoek, zoek, zoek op zoek naar mij?
Boek, boek, boek, dan kom maar gauw
want ik ben net op zoek naar jou!

Ik flapper met mijn oren
want ik wil alles horen.
Ik wapper met mijn handen
en wiebel met mijn bil.
Ik zit al bijna stil…, al bijna, bijna stil….

Boek, boek, boek, ben jij, ben jij
op zoek, zoek, zoek op zoek naar mij?
Boek, boek, boek, dan kom maar gauw
want ik ben net op zoek naar jou!

©Tekst en muziek: Erik van Os en Elle van Lieshout

https://www.boekstart.nl/voorleestrom-bekende-artiesten-zingen-in-elf-verschillende-talen/
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WeetJes

Vriendenboekjes
Zodra een vierjarige naar school gaat, vragen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes iets in 
hun vriendenboekje te schrijven. Er zijn leuke vriendenboekjes rond kinderboekfiguren, 
bijvoorbeeld het Dikkie Dik-vriendenboekje, of het vriendenboekje van ‘de mol die wil 
weten wie er op zijn hoofd gepoept heeft’ met illustraties van Wolf Erlbruch. Nieuw is het 
balotje-vriendenboekje, naar de prentenboeken over de eigenzinnige balotje van Yvonne 
Jagtenberg (Uitgeverij Rubinstein, € 10,-; verschijnt augustus 2018). Met originele vragen 
en ruimte voor een eigen tekening. 

in de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

•  bewegen is goed voor de motorische ontwikkeling van  
  kinderen. Daarom in het volgende nummer aandacht voor   
 sport en spel. Centraal staat het boek Wat een heerlijke sport!   
  van Ole Könnecke (Uitgeverij Gottmer, € 14,99).

•  Uitgeverij Lemniscaat is gespecialiseerd in kunstboeken, ook   
  voor de allerkleinsten. Nieuw zijn twee kartonboekjes rond de   
  collectie van het british Museum: Dieren en Natuur (€ 9,95 per   
  stuk). Daarmee leer je jonge kinderen dieren en begrippen uit  
  de natuur kennen aan de hand van kunstwerken!

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten  
en uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.
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Lijn 1, Haarlem
fotografie   
Chris van Houts, p. 9

  
boekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen  
en de Koninklijke bibliotheek, is onderdeel van het  
programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd  
door OCW. 

   

De (A)J-nummers na sommige annotaties verwijzen naar de SISO-indeling in  
de bibliotheek; Ab betekent geschikt voor baby’s; AP is voor peuters (2-4 jaar);  
AK voor kleuters (4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

kom naar de Bibliotheek!

http://www.boekstart.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4102

