
BoekStart voor jou! 3

Mama Annelies: ‘Voor Lena (bijna 10 maanden) een heerlijk  
begin van de zondag: lekker boekjes lezen na het ontbijt!’

http://www.boekstart.nl
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BOEKENTIPS

Kikker in het water
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, ! 6,95

Kikker is te zien in een bootje op het water, in de regen en tussen 
de vissen. En telkens staat er de eerste regel van een bekend liedje 
over water bij. Zacht, plastic boekje met piepertje. AB (6 mnd+)

Kikkers 25ste verjaardag wordt dit najaar gevierd met onder meer een 

gloednieuwe musical. Kijk op De wereld van Kikker!

In bad met nijntje
Dick Bruna (tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, ! 6,95

In vorm uitgesneden plastic boekje, waarin nijntje speelt met 
haar ballon, vlieger en teddybeertje. Niet alleen handig voor in 
bad, maar ook voor kleintjes die nog alles in hun mond stoppen!  
AB (6 mnd+)

Kleine Ezel: Ritselfeest 
Rindert Kromhout (tekst) en Annemarie van Haeringen (tekeningen)

Uitgeverij Leopold, ! 6,99

Bij een verjaardag horen slingers en heel veel cadeautjes. Op de 
illustraties in felle kleuren zit Kleine Ezel tussen zijn presentjes.  
En wat vindt hij het mooist? Stoffen boekje waarmee lekker  
geritseld kan worden. AB (9 mnd+)

Konijntje Bella Kiekeboe Boekje
Tomy/Lamaze; ! 13,99

Zacht boekje, gemaakt van verschillende stofjes, om te voelen, ont-
dekken en geluid mee te maken. Met het losse konijntje kan onder 
meer ‘kiekeboe’ gespeeld worden. Op dezelfde manier uitgevoerd: 
T-Rex Tor Kiekeboe Boekje, over stoere dino’s. (9 mnd+)

☞

http://dewereldvankikker.kinderboekenmeer.nl


BOEKENTIPS

Met z’n tweetjes rustig aan/… een streepje voor
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, ! 10,95

In deze boekjes gaat het om de overeenkomsten tussen telkens 
twee heel verschillende dieren. De combinaties zijn verrassend en 
nodigen uit zelf op zoek te gaan naar dieren met dezelfde kenmerken 
of eigenschappen. AP (1+) 

Het grote Fiep kijkboek 
Fiep Westendorp (tekeningen)

Uitgeverij Querido, ! 17,50

Op de grote platen in dit aanwijsboek is van alles te zien. Om samen 
met een dreumes en peuter te bekijken en er korte verhaaltjes bij 
te verzinnen. Zo werk je spelenderwijs aan de uitbreiding van de 
woordenschat! AP (1,5+)

If you see a crocodile… 
Petra Koeleman (samenstelling) en Geertje Aalders (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, ! 9,95 met cd

Vroeg Engels leren kan met deze liedjesbundel met de 25 leukste 
Engelse kinderliedjes. Van dezelfde makers verscheen eerder Bijt-ie 
in je bil, met Nederlandse liedjes. Dit boekje is ook te downloaden 
via Luisterrijk. AJ 788.2 (2+)

Voertuigen! 
Charlie Gardner (tekst), Angela Muss (tekeningen) en Dave King (foto’s)

Uitgeverij Memphis Belle, ! 9,95 

Bij de foto’s van (speelgoed)voertuigen staat telkens een vraag, die 
aanzet iets in de illustratie op te sporen. Met een grote uitklapplaat, 
waarop alle voertuigen staan. Een aansprekend boekje voor jongens 
én meisjes! AP (2+) 
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http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1789/bijt-ie-in-je-bil!
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BOEKENTIPS

Anna en de herfst 
Kathleen Amant (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, ! 12,95

In de herfst helpt Anna papa in de tuin en gaan ze samen naar  
het bos. Daar ziet ze tussen de afgevallen bladeren allerlei beestjes. 
Als het hard gaat regenen en waaien gaan ze gauw weer naar 
huis. AP (2,5+)

Er is ook een Anna-handpop verkrijgbaar. Voor thuis en in het dagverblijf.

Kleine Ezel gaat in bad 
Rindert Kromhout (tekst) en Annemarie van Haeringen (tekeningen)

Uitgeverij Leopold, ! 8,99

Na een dag lekker ravotten is Kleine Ezel toe aan zijn bad.  
Hij sputtert tegen en wil eerst dat speelgoedezel in bad gaat, en 
ook al zijn andere speelgoed… Het bad zit uiteindelijk zo vol, dat  
Kleine Ezel er zelf niet meer bij kan! Zie ook Kleine Ezel in de  
app Kinderboeken. AP (2+)

Max en Noor op de boerderij
Jessica Ahlberg (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Lannoo, ! 12,99

Met de bus gaan Max en Noor naar de boerderij. Onderweg en bij 
de dieren is er van alles te zien. De gedetailleerde platen nodigen 
uit op zoek te gaan naar een skiënd kuiken, een koe met een hoed 
of een dansende geit. En ondertussen speuren de kinderen in het 
boek naar Oink, het weggelopen varkentje! AP (3+)

☞

http://www.clavisbooks.com/book/anna-handpop
http://www.digitale-kinderboeken.nl/web/boek/Kleine-Ezel.htm
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BOEKENTIPS

Dierendorpje
Gitte Spee & Kim-Lian van der Meij (tekst) en Gitte Spee (tekeningen)

Uitgeverij The House of Books, ! 14,95

Zeven vrolijke rijmpjes over dieren, die worden voorgelezen en 
gezongen op de bijgeleverde cd. Bij het boekje is een app gemaakt 
met animaties, geluiden en activiteiten. In november verschijnt het 
tweede deel: Dierendorpje in rep en roer. Meer informatie is te vin-
den op de website. AP (3+)

Kleine Muis eet de maan
Petr Horácek (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, ! 13,95

Op een dag vindt Kleine Muis een stukje van de maan in haar hol-
letje. Dat ziet er zo lekker uit, dat ze er een paar hapjes van neemt. 
Nu kan de maan nooit meer rond worden! Prentenboek met span-
nende doorkijkjes. Ook is er Kleine Muis zoekt een huis. AK (3,5+)

Otto groot Otto klein
Tom Schamp (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Lannoo, ! 14,99

Ze zijn niet eenvoudig, de zoekboeken over Otto. Toch zullen peu-
ters al genieten van dit boek boordevol tegenstellingen (het zijn er 
101!) die in de kleurrijke platen zijn verwerkt. Als extraatje is er een 
reuzenposter, waarop alle platen één grote illustratie vormen. AK (4+)

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

ˆ

https://itunes.apple.com/nl/app/dierendorpje/id670941932
http://www.dierendorpje.nl/index.html
http://www.boekstart.nl/tips/boekentips/
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx
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nijntje en haar vriendjes vieren feest
Dick Bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, ! 8,25. AP (2+) 

Karel is jarig/Kaatje is jarig
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, ! 12,95 per stuk. AP (2+)

Saar en het trouwfeest
Pauline Oud (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, ! 14,95. AP (3+)

Boer Boris wil geen feest 
Ted van Lieshout (tekst) en Philip Hopman (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, ! 12,95. AP (3+)

Billy geeft een feestje 
Catherina Valckx (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, ! 13,95. AK (3,5+)

Ben jij ooit naar een neuzenfeest geweest?
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, ! 14,95. AK (4+)

Fabians feest
Marit Törnqvist (tekst en tekeningen). Stichting CPNB, ! 6,95. AK (4+) 

Bij dit prentenboek van de Kinderboekenweek is ook dit jaar weer een vrolijke app verschenen.

THEMA: DE KINDERBOEKENWEEK

Al sinds 60 jaar wordt in oktober de Kinderboeken-
week gevierd. Tijd voor een feestje dus! Vier het mee 
van woensdag 1 t/m zondag 12 oktober 2014. Het 
thema van dit jaar is: Feest. Er is een speciaal pren-
tenboekje – van Marit Törnqvist – met een bijbeho-
rende app voor peuters en kleuters.
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Feest met Dikkie Dik 
In een doos met de titel Een feestje met Dikkie Dik 
(Gottmer, ! 14,95) zitten naast een leesboekje ook 
een knutselboek en knutselspullen. Met uitnodigings-
kaartjes, recepten en nog veel meer feestelijks! In 
Ouwehands Dierenpark Rhenen zijn er op 27 en 28 
september de Dikkie Dik-dagen.  Het hele jaar door 
kun je naar de voorstelling Dikkie Dik en de taart, 
voor 2+. Klik hier voor meer informatie!

Kleurplaat Rikki 
Op de website van uitgeverij Clavis vind  
je de kleurplaat Rikki is jarig. Lees ook  
het gelijk   namige boekje van Guido Van  
Genechten over dit jarige konijn (AK; ! 14,95).  
Met een groepje kinderen kunnen de  
bijbehorende vertelplaten worden gebruikt  
(Clavis; ! 25,-).

Slinger Rupsje Nooitgenoeg 
Omdat het beroemde Rupsje Nooitgenoeg zelf een 
feestje viert (zijn 45ste verjaardag!) is er een vier 
meter lange slinger gemaakt met de figuurtjes uit 
het boek. Te koop voor ca. ! 7,50 in de (kinder)boek-
winkel!

Kikker viert feest! 
Tentoonstelling in het Apeldoornse Coda Museum 
over de feestvierende Kikker van Max Velthuijs. 
Peuters en kleuters kunnen cadeautjes hengelen 
uit een vijver, zich verkleden als Kikker, een tafel met 
cadeautjes versieren en deze tafel laten zingen. 
Vanaf 22 september 2014 t/m 11 januari 2015.

Meer informatie is te vinden op de website Kinder-
boekenweek!☞

http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx
http://www.joesboonen.nl/speelt.html
http://www.clavisbooks.com/wosmedia/136/kleurplaat_rikki_is_jarig.pdf
http://www.coda-apeldoorn.nl/tentoonstellingen/coda-centrale-bibliotheek/kikker-viert-feest/
http://www.kinderboekenweek.nl/index.html
http://www.kinderboekenweek.nl/index.html
http://www.dikkiedikboeken.nl/dikkiedik/blog/cat/news/post/dikkie-dik-dagen/
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TIPS & TRICS 

Oma Truuske: ‘Veerle en JoAn zijn op deze foto een jaar en twee weken. Boeken zoeken  
uit hun eigen boekenkast: dat is de lievelingsbezigheid van de tweeling!’
Deel je voorleeservaringen met andere ouders! 

Mail naar Julienne van den Heuvel, redacteur BoekStart voor jou!.

BoekStart, liefde voor lezen
Nicole Bart deelt haar liefde voor lezen graag met haar babydochter Fay. Ze heeft haar 
dochter lid gemaakt van de Bibliotheek en is blij met het gratis BoekStartkoffertje. Ze is  
zo enthousiast dat ze zelf ook meteen lid is geworden! Lees hier haar blog.

Boekenplankje van kruidenrekje
Boeken horen erbij, net als huisraad en speelgoed. Het is belangrijk dat een kind al jong 
met boeken leert omgaan. Dat het leert dat boeken iets anders zijn dan speelgoed en hoe 
je ze moet hanteren. Maak voor hem een eigen boekenmandje. Daaruit kan hij algauw zelf 
zijn boekjes pakken. Wanneer je baby iets ouder is, is een eigen boekenplankje waar hij 
zelf bij kan fijn. Een Ikea-kruidenrekje biedt al uitkomst. Lees hier meer.

mailto:heuvel@siob.nl
http://www.meisje-eigenwijsje.nl/moederschap/boekstart-liefde-voor-lezen/
http://www.boekstart.nl/nieuws/een-eigen-boekenplankje/
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TIPS & TRICS 

De Top-4 van… Joke de Ridder van Bibliotheek Den 
Haag Laakkwartier (leesbevordering 0-4-jarigen).
• Voor baby’s vanaf ca. 6 maanden is Kijken, Voelen,  
 Luisteren van Xavier Deneux een aanrader. Een   
 grappig voelboek met geluiden, waar je van alles  
 mee kan doen. In de Bibliotheek gebruiken we   
 het tijdens het Babycafé. Ouders en kinderen   
 vinden het geweldig. Op elke pagina staat één   
 duidelijk herkenbare afbeelding. Op vier plaatjes  
 zit een voelelement met daaronder een knopje.   
 Druk erop en je kind hoort het geluid dat bij het  
 plaatje past. 

• Voor dreumesen van 1-2 jaar en voor iedereen die van zingen én van mooie prenten -  
 boeken houdt: het liedjesboek Op een grote paddenstoel met bekende versjes en liedjes.   
 De illustraties van Mies van Hout zijn betoverend mooi en voor kinderen valt er van alles  
 op te ontdekken. Het is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met en zonder cd.  
 De traditionele liedjes zijn ook te beluisteren op kinderliedjes.nl.
• Voor jonge peuters van 2-3 jaar: het hardkartonnen boekje Piep wil oversteken. Fleur van   
 der Weel tekende en schreef met gevoel voor humor dit boekje over poes Piep, die einde- 
 loos moet wachten voor het rode stoplicht. Als hij eindelijk kan oversteken, vergeet hij   
 zijn knuffelbeer! Een boekje met weinig tekst, vol herhalingen. Peuters die het verhaal   
 een paar keer gehoord hebben, kunnen het letterlijk navertellen. 
• Voor peuters van 3-4 jaar: De spin die het te druk had. Een klassieker van Eric Carle, de   
 maker van Rupsje Nooitgenoeg. De spin is druk bezig met het weven van haar web en   
 kijkt niet op of om. Een sprookjesachtig verhaal, vol ritmische herhalingen. Jonge onder-  
 zoekers ontdekken op de eerste pagina al het vliegje voor wie het verhaal slecht afloopt.  
 Het boek is ook geschikt voor slechtzienden; de glinsterende lijnen van het web en van   
 het vliegje liggen duidelijk voelbaar boven op het papier. 

Leespluim
Iedere maand bekroont de Leespluimjury een boek voor kinderen 
van 0 tot 6 jaar. Een overzicht van de bekroningen vanaf 2012 is 
te vinden op de website. Leuk om nieuwe ideeën op te doen, ook 
als je een cadeautje zoekt voor een jarige job!

http://www.kinderliedjes.nl/liedjesboeken/lievelingsliedjes
http://www.leespluim.nl
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THEMA: BRRRR! SPOKEN, MONSTERS EN ANDERE GRIEZELS!

Bang zijn in het donker, voor monsters onder je bed of spoken in de kast… Een verhaal 
kan helpen gevoelens van angst te overwinnen. Het moet natuurlijk niet te griezelig 
zijn en vooral… goed aflopen!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! 
Ingrid en Dieter Schubert (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, ! 13,95

Gloednieuwe versie van het klassieke verhaal 
over een klein meisje en een grote (maar bange) 
krokodil, die ’s nachts samen spelen en gezellig 
pannenkoeken eten. De sterk ingekorte tekst 
maakt deze versie ook geschikt voor peuters. 
AP (3+)

Mijn eerste Gruffalo (serie)
Julia Donaldson (tekst) en Axel Scheffler (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, ! 8,95 per stuk. AP (1,5+)

Tien bolle biggetjes keken naar de maan 
Lindsay Lee Johnson (tekst) & Joke van Leeuwen (bewerking) en Carll Cneut (tekeningen).  

Kartonboek, Uitgeverij De Eenhoorn, ! 14,50. AP (3+) 

Lampje aan, lampje uit
Thierry Robberecht (tekst) en Parastou Haghi (tekeningen). Uitgeverij Clavis, ! 14,95. AK (3,5+)

Het boeboek
Imme Dros (tekst) en Harrie Geelen (tekeningen). Uitgeverij Querido, ! 13,95. AK (4+)

Ik zou wel een kindje lusten
Sylviane Donnio (tekst) en Dorothée De Monfreid (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, ! 10,-. AK (4+)

Spookje Spartacus
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, ! 15,95. AK (4+)



Meneer Monster speelt De Gruffalo
Met zijn oranje ogen, scherpe tanden en puntige hoorntjes ziet de Gruffalo er best griezelig 
uit. Theatergroep Meneer Monster maakte een theatervoorstelling voor peuters (3+) rond 
het prentenboek De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Klik hier voor meer 
informatie en de speellijst.

Doetips
Schaduwspelletjes: hang een laken in de deuropening en zet er een lamp achter.  
Laat schaduwen dansen door wat grotere voorwerpen achter het doek te laten bewegen. 
Laat kinderen raden wat ze op het doek zien (bijvoorbeeld een hoed, bal of knuffel).  
Je kunt ook met je handen op de muur schaduwbeelden maken.

Fragment

ik ben wakker
in het holst van de nacht
er is geen licht en alles is zwart
ik zie de bomen en het grasveld
het is zo donker in de nacht

(‘Ik ben wakker’. Uit: Jij en ik en mijn rode fiets 

van Jujja Wieslander, bewerkt door Hans & 

Monique Hagen)
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Illustratie uit: Mama, wat is dat?

van Milja Praagman (Leopold)

http://www.meneermonster.com/#!voorstelling/c10fk
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ACTUALITEIT

Het Zandkasteel in het theater
In september start de nieuwe voorstelling rond Het Zandkasteel: 
Op de Boerderij. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige 
Z@ppelin tv-serie. Na afloop mogen de kinderen op het toneel 
komen en kunnen ze samen met Koning Koos, prinses Sassa en 
Toto op de foto. Kijk hier voor meer informatie.

Familievoorstelling Woezel en Pip 
Vanaf oktober is er een nieuwe voorstelling rond de twee hondjes 
te zien in theaters in het hele land: Overal vriendjes!. Voor peuters 
vanaf ca. 2 jaar. Alles over deze voorstelling is te vinden op de 
Woezel en Pipsite (inclusief de speellijst).

ABC met de dieren mee 
Op 4 oktober Werelddierendag opent het Kinderboekenmuseum 
ABC met de dieren mee, een tentoonstelling vol bekende kinder-
boekenbeesten. De route gaat langs de letters van het alfabet, 
maar ook langs de leukste boekenbeesten, waaronder Kikker, Vos 
en Haas, Kleine Ezel, Keepvogel en Spuit Elf.

Spelen met nijntje 
Kunstspeeltuin De wereld van nijntje bestaat uit kinderboekhuis-
jes en een tekenatelier. Van 19 september tot en met 19 november 
2014 kun je komen kijken in de Cereolfabriek in Utrecht.

H
ET

 Z
AN

DK
AS

TE
EL

http://www.zandkasteeltheater.nl
http://www.ntk.nl/voorstelling/woezel-en-pip-overal-vriendjes/
http://www.kinderboekenmuseum.nl/Nieuws/Overzicht/tabid/206/YearMonth/201407/ItemID/565/Title/ABCmetdedierenmee/Default.aspx
http://www.kunstspeeltuin.nl/nijntje
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WEETJES

Kinderboekmerchandising
Bij Kids at Work zijn allerlei producten te koop bij kinderboekfiguren als Dikkie Dik, Kikker of 
Muis: pluchen poppen, tasjes, schorten en servies. De producten zijn vooral te vinden bij 
(kinder)boekwinkels en speelgoedzaken en te bestellen in de webshop.
Bij de Hema kun je van alles kopen voor je kindje met daarop Kikker, Woezel en Pip, of Jip en 
Janneke. En je kan er de naam van je kindje op laten zetten!

Reageer op het gebrabbel van je baby!
De taalontwikkeling van baby’s gaat sneller als ouders positief rea-
geren op hun gebrabbel, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Uni-
versiteit van Iowa. Baby’s op wie positief wordt gereageerd begonnen 
eerder met het vormen van woorden. Ook hadden ze een betere 
uitspraak dan leeftijdsgenoten op wiens gebrabbel minder positief 
werd gereageerd. Lees meer.

Cinekid AppLab 
Cinekid AppLab bevat een selectie van apps die door Cinekid – organisator van het jaarlijkse 
kinderfilmfestival – beoordeeld zijn en aanbevolen, als hulpmiddel om veilige en kwalitatie-
ve apps te vinden voor jonge kinderen. AppLab is een app waarmee je per leeftijd van het 
kind heel precies kunt zoeken op geschiktheid bij verschillende categorieën of thema’s. 
Daarnaast kun je van de apps filmpjes bekijken en recensies lezen die door Cinekid geschre-
ven zijn.

BoekStart Vader Voorleesrecord! voor Bibliotheek Deventer
In Nederland lezen vaders minder voor dan moeders. Uit onderzoek 
blijkt echter dat een vaderlijk leesvoorbeeld van grote invloed is op 
het (latere) leesgedrag van een kind. Om dit belang te onderstrepen 
en om te laten zien hoe leuk voorlezen is, organiseerde De Lees-
coalitie samen met vijf Bibliotheken het BoekStart Vader Voorlees-
record!. De vijf Bibliotheken gingen met elkaar de strijd aan om 
zoveel mogelijk vaders en hun baby’s en peuters in hun Bibliotheek 
te ontvangen. Lees hier meer.

http://www.kidsatwork.nl/html/index.php?page_id=45&cid=3
http://foto-ontwerp.hema.nl/kinderhelden
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cinekid.applab&hl=nl
http://www.nu.nl/wetenschap/3864328/aandacht-gebrabbel-van-baby-belangrijk-.html
http://www.apple.com
http://vadersvoorlezen.nl/2014/09/bibliotheek-deventer-winnaar-boekstart-vader-voorleesrecord-2014/
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MAAK JE EIGEN LEESPLEK

Je kindje kan gratis lid worden van de Bibliotheek. Daarnaast is het fijn voor je kind om 
een eigen boekencollectie te hebben. Zo’n boekenverzameling hoeft helemaal niet zo 
uitgebreid te zijn. Enkele boeken zijn al voldoende. Maak voor je kind een eigen boeken-
plankje waar het zelf bij kan.

Mama Mirjam: ‘Eline is net twee jaar. Vanaf haar geboorte hebben wij haar voor het  
slapen voorgelezen; onze stemmen maakten haar altijd heerlijk rustig. Er gaat nu geen 
dag voorbij dat ze geen boek pakt. Soms om voorgelezen te worden, maar nu vooral om 
zelf ‘voor te lezen’ aan haar twee weken oude broertje. Zowel op haar eigen kamer als in 
onze woonkamer staan meerdere kinderboeken voor het grijpen. Eline is gek op boeken, 
alsof we dat al wisten toen we haar haar naam gaven (Eline Vere).’

Kijk hier voor meer leuke voorbeelden.

Wil jij jouw boekenhoekje thuis delen met anderen? 

Met je kindje erbij is het helemaal leuk!

Stuur een foto naar Julienne van den Heuvel, 

redacteur BoekStart voor jou!. 

http://www.boekstart.nl/nieuws/een-eigen-boekenplankje/
mailto:heuvel@siob.nl
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BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen 
en het Sector instituut Openbare Bibliotheken, 
is onderdeel van het programma Kunst van Lezen 
en wordt gefinancierd door OCW.
kunstvanlezen.nl
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De AJ-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 betekent geschikt voor kleuters (4-6 jaar), 
A betekent voorleesboek.

Kom naar de Bibliotheek!

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

