
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

 

Een man vertelde: 

eens vocht ik met een engel… 

 

hij liet veren zien, resten van klauwen, 

littekens in zijn gezicht 

 

het is lang geleden… zei de man, 

hij deed zijn ogen dicht 

 

een engel zat naast hem 

 

er zijn geen engelen meer, zei de man, 

dat was de laatste 

 

de engel knikte, 

sloeg zijn vleugels – eerst nog voorzichtig – 

om hem heen. 

 

 

Toon Tellegen 
Uit: ‘Stof dat als een meisje’, Querido 
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Tot en met 31 december: Gratis IQ Puzzler bij aankoop van twee Smart Games* 
 

In november en december hebben we naast onze ‘gewone’ kortingsactie op 

spellen (zie verderop in deze nieuwsbrief) ook een leuke actie bedacht 

samen met Smart Games. Koopt u twee spellen van Smart Games (met 

feestdagenkorting) dan krijgt u het eenpersoons denkspel IQPuzzler erbij 

cadeau.* 

 

De spellen van Smart Games zijn allemaal eenpersoons denkspellen voor 

zowel kinderen als volwassenen. Bekende spellen zijn onder andere 

‘GoGetter’, ‘Hide & Seek’, ‘Airport’ en ‘RoadBlock’. Een van de nieuwste 

uitgaven van Smart Games is ‘Anti-Virus’. 

 
* Uitgezonderd van deze actie zijn IQ Cabin en IQ Puzzler zelf. 

 

 

Tot en met 31 december: Korting op alle spellen, van 10 tot 30%* 
 

Vanaf de intocht van Sinterklaas tot en met 31 december zullen we, zoals 

ieder jaar, alle spellen met korting verkopen. Kortingen lopen van 10 tot 

30%*. Ambassadeurs van onze boekhandel krijgen 5% extra korting. Zo 

krijgt u bijvoorbeeld 10% korting op ‘Agricola’ (Veenboeren), 20% korting 

op ‘Black stories’ en 30% korting op het ‘Spel der tronen’. 

 

In onze winkel vindt u, behalve boeken, een uitgebreid assortiment 

spellen voor één of meer personen. Denkt u aan klassiekers als ‘Kolonisten 

van Catan’ en ‘Carcassonne’, recente topspellen als ‘Agricola’ en 

‘Hoogspanning’, kaartspellen als ‘Weerwolven’ en ‘Munchkin’, logische 

denkspellen als ‘Rush Hour’ en ‘Tantrix’, kinderspellen als ‘Kolonisten 

Junior’ en ‘De beer is los!’ en de filosofische en psychologische 

kaartspellen ‘Billen bloot’ en het ‘Spiegel jezelf spel’. 

 
* Niet in combinatie met andere kortingen. Wel in combinatie met onze Smart Games actie (zie eerder in deze 

nieuwsbrief) en ambassadeurskorting. 

 

Maandag 14 december, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

We organiseren één keer per maand een avond waarop jongeren en 

volwassenen een of meerdere gezelschapsspellen kunnen spelen, 

bijvoorbeeld Kolonisten, Puerto Rico, Funkenschlag of Railroad Tycoon. 

Ook geven we op deze avonden 10% korting op spellen uit onze winkel. 

Wij zorgen voor voldoende spellen en uitleg wanneer nodig. Het is ook 

mogelijk om zelf leuke spellen mee te nemen. Zie voor foto's: 

www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. Locatie: De Hilversumse 

Boekhandel. Iedereen is welkom. Graag van tevoren aanmelden. Toegang gratis. 

 

 

http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
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Zaterdag 19 en zondag 20 december: Kerstmarkt in de Leeuwenstraat 
 

Op zaterdag 19 en zondag 20 december is er kerstmarkt in de Leeuwenstraat om de aanloop naar de 

kerstdagen een feestelijk tintje geven. De Hilversumse Boekhandel zal op die dagen twee kramen 

buiten hebben staan vol met boeken die aangeboden zullen worden met fikse kortingen. Altijd fijn 

om op het laatste moment toch nog dat voordelige cadeautje te vinden waarnaar u al zo lang op zoek 

was. 

 

In de winkel is er op zaterdagmiddag de 19e muziek. Na de Franse chansons en de Engelse songs van 

de afgelopen jaren zijn nu de Duitstalige kerstliederen aan de beurt, met composities van onder 

andere Johann Sebastian Bach, Michael Prätorius, Melchior Vulpius en Johann Walter. Ze worden ten 

gehore gebracht door een vierstemmig kleinkoor, afwisselend met muzikale begeleiding en a capella. 

Het totale programma zal ongeveer een kwartier in beslag nemen en wordt in de loop van de 

middag een aantal keren herhaald. 

 

Woensdag 13 januari 2010, 20:00 uur: De Hilversumse Leesclub: Sarah Waters, ‘De 

kleine vreemdeling’ 
 

Tijdens een stoffige zomer wordt een dokter bij een patiënt in het eenzame 

landhuis Hundreds Hall geroepen. Het ooit voorname gebouw is in verval 

geraakt. De eigenaars – moeder, zoon en dochter – worstelen met de 

veranderende maatschappij, maar ook met hun eigen conflicten. Of wordt 

de familie door iets onheilspellenders gekweld? De dokter weet nog niet 

hoe nauw en angstaanjagend het verhaal met het zijne verweven zal raken. 

 

Sarah Waters werd in 1966 geboren in Wales. Ze bezocht de universiteit van 

Canterbury waar ze haar doctoraat in de Engelse literatuur verkreeg. Zij 

schrijft historische romans, en haar werk wordt vaak vergeleken met dat 

van Charles Dickens. Waters won vele literaire prijzen. ‘Vingervlug’ en ‘De 

nachtwacht’ stonden beide op de shortlist van de Man Booker Prize. 

‘Fluwelen begeerte’, ‘Affiniteit’ en ‘Vingervlug’ werden bovendien door de 

BBC tot miniseries verwerkt. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. Iedereen is 

welkom. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Toegang gratis. ‘De kleine vreemdeling’, een 

uitgave van Nijgh & Van Ditmar, is bij ons te verkrijgen voor € 19,90. 

 

Recensies: 

‘Stap voor stap krijgt ‚De kleine Vreemdeling‛ het karakter van een spookverhaal. Onder het 

oppervlak broeit een psychologische thriller over sociale veranderingen, verdrongen frustraties en 

heimelijke ambities. Alles gehuld in een sfeer van knagende ambiguïteit – zoals dat hoort bij 

spookverhalen.’ - de Volkskrant 

‘De kleine vreemdeling begint als een droom voor anglofielen. (…) Maar wie de romans van Sarah 

Waters kent, weet dat dit idyllisch klinkende begin de voorbode is van iets diepers dat helemaal niet 

aangenaam hoeft te zijn.’ - Trouw 
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‘Fijne genreoefening. (…) Waters’ stijl en karaktertekening zijn ook hier feilloos. (…) Dat levert 

boeiende passages, met scherpe observaties, op.’ - Het Parool 

 

Dinsdag 26 januari 2010, 20:00 uur: Lezing Hanneke Groenteman 
 

Onze eerste gast in het nieuwe jaar – we zijn heel blij dat ze bij ons in de 

winkel komt – is Hanneke Groenteman. Zij zal voorlezen uit haar onlangs 

verschenen boek, in onze winkel nu al een van de best verkochte boeken, 

‘Bestemming bereikt?’. Ze zal ook vertellen over hoe haar drang tot 

schrijven is ontstaan, hoe zij aan haar onderwerp is gekomen en tot haar 

verrassing haar succesvolle eerste boek schreef: ‘Doorzakken bij Jamin’ en 

daarna ‘Dikke Dame’. Nadat zij drastisch is afgevallen, wilde zij nog een 

keer opschrijven hoe het nu is. En dat werd ‘Bestemming bereikt?’. 

 

Op openhartige en vaak geestige wijze beschrijft Hanneke Groenteman in 

dit boek haar beslissing tot het ondergaan en de voors en tegens van een 

maagverkleiningsoperatie. Het handelt niet alleen over de lichamelijke 

gevolgen van een dergelijke ingreep, maar veel meer nog over hoe je 

vervolgens verder gaat met de veranderde situatie. Over de reacties van buitenstaanders, dichtbij of 

veraf, haar geluksgevoel over haar nieuwe uiterlijk, en over haar blijvende angst om weer dik te 

worden. 

 

Op deze avond zal zij tevens alle vragen van wie ook beantwoorden. En natuurlijk wil zij signeren. 

 

Hanneke Groenteman werkte van 1962 tot 1973 bij Het Parool. In 1975 ging ze bij de VARA-radio 

werken. Bij de VPRO-televisie presenteerde ze gedurende zeven jaar het kunstprogramma ‘De 

Plantage’ en bij de NPS het programma ‘Boeken op Zondag’. In 1998 presenteerde ze VPRO’s 

‘Zomergasten’. Sinds 2007 presenteert ze bij omroep Max ‘Sterren op het doek’. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. Toegangskaarten à 

€ 7,50 zijn vanaf nu te verkrijgen in onze boekhandel. U kunt ook telefonisch of via e-mail reserveren. 

‘Bestemming bereikt?’, een uitgave van De Bezige Bij, is bij ons verkrijgbaar voor € 14,90. 

 

Aanraders 
 

Spel: ‘Agricola’ en ‘Agricola Veenboeren’ 

999 Games, 2009, respectievelijk € 42,95 en € 29,95 

Agricola: winnaar van de Nederlandse Spellenprijs 2009 

 

‘Agricola’ is een uitdagend spel over het boerenbedrijf in de 17e eeuw. 

Iedere speler heeft aan het begin van het spel niet meer dan een houten 

huis en twee gezinsleden. De spelers kunnen door middel van 

huisuitbreiding, investeringen, ambachten, akkerbouw en veeteelt een 

beter leven opbouwen. Belangrijk is in de oogsttijd steeds voldoende 

voedsel te hebben voor alle gezinsleden. De speler die aan het einde van 

het spel de meeste punten met zijn erf scoort en dit dus het beste heeft 
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ontwikkeld, is de winnaar. Een spel voor de echte spellenliefhebber. 

 

Begin december ook te verkrijgen: ‘Agricola Veenboeren’, een uitbreiding op Agricola, met bos- en 

veengrond die je moet ontginnen. Er is niet alleen de noodzaak om tijdens de oogsttijd je gezinsleden 

te eten te geven, maar ook om je huis te verwarmen, zodat ze niet bevriezen. Verder komen er ook 

paarden in het spel. 

Evert Both 

 

Spellen van HABA 

 

 

Sinds kort verkopen wij 

ook HABA producten. 

De Duitse firma HABA, 

een verkorting van 

Habermaaß, de 

oprichter, bestaat sinds 

1938 en is in Duitsland 

een van de grootste 

uitgevers van 

kwaliteitsspeelgoed, 

kindermeubels en -spellen. Het speelgoed van HABA kenmerkt zich door 

          de originaliteit van de spelideeën en de hoge kwaliteit van de gebruikte 

materialen (alle artikelen worden met zorg voor het milieu, in Duitsland geproduceerd). Wij zijn er 

erg blij mee dat we nu HABA verkopen en denken dat deze producten een mooie aanvulling vormen 

op ons huidige assortiment. 

In onze winkel kunt u terecht voor boeken en spellen van 

HABA. De boeken zijn bedoeld voor kinderen, maar de 

meeste spellen zijn ook voor volwassenen goed speelbaar. 

 

Met HABA kunt u nu ook spellen voor erg jonge kinderen 

(vanaf twee jaar) bij ons vinden. Verder hebben we 

verschillende kaartspellen, kleine en grotere bordspellen en 

lees-, puzzel- en speelboeken in ons assortiment. Alle spellen 

en boeken zijn Nederlandstalig. 

 

De artikelen van HABA staan samen met onze andere 

kinderspellen in de kinderboekenkasten. Artikelen die wij 

niet op voorraad hebben, kunnen door ons worden besteld. 

Judith Eekhout 

 

 

 

 

‘Een leuke dag op 

het kasteel’ is een 

boek, legpuzzel en 

spel in één! (€ 8,95) 

‘Boomgaard’ is een klassiek HABA spel, 

waarbij de spelers samen het fruit proberen 

te oogsten, voordat de raaf alles opeet. 

(€ 34,95) 

‘Dier op dier’ is de andere klassieker van HABA. Probeer je eigen dieren aan 

de toren toe te voegen, maar pas op dat het geheel niet in elkaar stort! (€ 17,95) 
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Spel: ‘Qwirkle Cubes’ 

MindWare, 2009, € 24,95 

 

‘Qwirkle Cubes’ is een variant op het bekendere ‘kleuren- en 

vormen Scrabble’ ‘Qwirkle’. Het principe is hetzelfde, maar 

bij Qwirkle Cubes is de geluksfactor kleiner en je kunt er 

dus meer strategie in kwijt. 

 

Het spel bestaat uit negentig dobbelstenen, de cubes, elk met 

een kleur (in totaal zijn er zes kleuren) en met op elke zijde 

een andere vorm (er zijn ook zes vormen). Ieder trekt blind zes cubes en werpt ze, zoals bij 

dobbelstenen. Je mag (een deel van) de cubes opnieuw gooien zo vaak als je wilt. Nu is het de 

bedoeling dat de spelers om de beurt een zo lang mogelijke rij van vormen of kleuren op de tafel 

leggen. Je moet hierbij aanleggen aan rijen van anderen. In een rij van één kleur mag elke vorm maar 

één keer voorkomen en in een rij van één vorm mag elke kleur maar één keer voorkomen. 

 

Als je aan een rij bijdraagt krijg je een punt voor elke cube in die 

rij, inclusief de cubes van de al bestaande rij. Met een cube kun 

je ook meerdere punten verdienen als hij deel gaat uitmaken 

van verschillende rijen. Elke keer dat je een rij van zes cubes 

afmaakt, dit wordt een Qwirkle genoemd, verdien je 

bonuspunten. 

 

Aan het eind van je beurt vul je je cubes weer aan tot zes. 

Wanneer je niet meer kunt aanvullen, gaat het spel door tot een 

speler al zijn cubes kwijt is. De speler met de meeste punten 

wint het spel. 

 

Qwirkle Cubes is ons inziens een verbetering van Qwirkle 

omdat je je cubes opnieuw mag gooien (bij Qwirkle moet je je neerleggen bij wat je hebt getrokken). 

Je kunt door het over gooien de vormen op je cubes veranderen en dat kan veel uitmaken bij 

strategische zetten. 

Evert Both en Judith Eekhout 
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Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ons: info@dehilversumseboekhandel.nl . U kunt 

ook bellen, een briefje sturen of even langskomen. Ook bij vragen, opmerkingen, aanmeldingen of 

bestellingen staan wij tot uw beschikking. 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Henriëtte van Buuren  Wilto Langerhuizen  Judith Eekhout 

 

 

 

 

 

 

Anouk Jansen   Anne Eekhout 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
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