
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

Meisje in het najaar 
 

Vanachter het raam 

kijkt zij in november 

de regen met gemak 

de wolken uit. 

 

In de vensterbank 

groeien haar handen 

tot lelieblaadjes 

onder haar kin. 

 

Buiten krijgt 

wat zich niet vasthoudt 

vliegles van de wind 

en valt. 

 

Binnen spint ze 

zachtjes voor zich uit 

van haardvuur, 

nieuwe laarzen, 

beddengoed en herfst. 

 

Ingmar Heytze 
Uit: ‘Alle goeds’, Podium 
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Maandag 12 november, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Eén keer per maand organiseren we een avond waarop jongeren 

en volwassenen gezelschapsspellen kunnen spelen, bijvoorbeeld 

Kolonisten, Carcassonne, Munchkin of Machiavelli. Ook geven 

we op deze avonden 10% korting op de aankoop van spellen uit 

onze winkel. Wij zorgen voor voldoende spellen en uitleg 

wanneer nodig. Het is ook mogelijk om zelf leuke spellen mee te 

nemen. Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. 

 

 

 

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november: Harry Potter feest in De Hilversumse Boekhandel 
 

De Nederlandstalige versie van het zevende 

en laatste deel van de Harry Potter-reeks 

komt eraan! ‘Harry Potter en de relieken van 

de dood’ zal verschijnen op zaterdag 17 

november, om precies 0:00 uur. 

 

Wij openen de boekhandel echter al op 

vrijdagavond 16 november. Om 22:30 uur zal 

sprookjesgoochelaar Carlijn, 

Nederlands kampioen kindergoochelen 

1996, 2002 en 2006, bij ons komen optreden. 

Zij geeft een echte ‘Harry Potter’-voorstelling 

voor alle leeftijden. Carlijn combineert de 

goochelkunst met vertellen, toneel- en poppenspel. Toverspreuken, magische gebaren, toverdrank 

maken en andere wonderlijke zaken komen allemaal aan bod. De toverspreuk 'Wingardium Leviosa' 

staat centraal en de uitwerking hiervan zal later op de avond nog duidelijk worden! Ook geeft Carlijn 

dreuzelkunde: hoe dreuzels denken te kunnen toveren. Het wordt een theatrale act met mooie 

muziek, decor en kleding, helemaal passend in de Harry Potter sfeer. Kijk voor meer informatie op: 

www.magiecarlijn.nl . 

 

De toegang is gratis, maar door de beperkte ruimte in onze boekhandel 

kunnen we alleen de eerste 60 bezoekers toelaten. Kom dus op tijd! De 

winkel is open vanaf 22:00 uur. 

 

Om ongeveer 23:45 uur gaan onze deuren weer open voor alle klanten 

en om 0.00 uur zal Carlijn 'Harry Potter en de relieken van de dood' 

tevoorschijn toveren! 

 

Ook op zaterdag 17 november is er genoeg te beleven in onze 

boekhandel. De hele dag kunnen kinderen (en volwassenen) hun 

toekomst laten voorspellen door een waarzegster met tarotkaarten, 

runenstenen en een echte kristallen bol. Ook hebben wij de hand weten 

http://www.magiecarlijn.nl/
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te leggen op enkele toverdrankrecepten uit het Zweinstein-leerboek ‘Toverdranken voor 

Gevorderden’. Kinderen kunnen een toverdrank uitkiezen, die dan 

ter plekke wordt gebrouwen. Ze mogen zelf een label voor om het flesje 

met toverdrank maken. 

 

Iedereen die vanaf vrijdagavond 16 

november onze boekhandel 

bezoekt, krijgt van ons een Harry 

Potter brilletje! (Zolang de 

voorraad strekt.) 

 

U kunt zich inschrijven voor ‘Harry 

Potter en de relieken van de dood’. 

Dit kunt u doen door langs te 

komen, te bellen of te mailen, of met behulp van de Harry Potter 

bestelpagina op onze website: 

www.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulierpotter.html . 

 

De paperback kost € 19,50 en de gebonden versie € 23,50. 

 
© illustraties Ien van Laanen, Amsterdam 

© grafische vormgeving Anne Lammers, Amsterdam 

© uitgave Nederlandse editie Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 19 november t/m maandag 24 december: Korting op spellen 
 

Vanaf maandag 19 november tot kerst verkopen wij, net als vorig jaar, een groot deel van onze 

spellen met korting. Afhankelijk van het spel kan de korting oplopen tot wel 40%! Komt u gerust 

even langs om te kijken of er een leuk cadeau bij is. 

 

Zaterdag 24 november, 13:00-17:00 uur: Skyline spelen in De Hilversumse Boekhandel 
 

Op de middag van 24 november kunt u uitleg krijgen 

over het vernieuwde gezelschapsspel Skyline of the 

World. Als u er zin in heeft kunt u ook, eventueel onder 

begeleiding, gelijk een potje spelen. 

 

In 2006 won Skyline of the World de tweede prijs bij de 

verkiezing van De Nederlandse Spellenprijs. Het 

http://www.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulierpotter.html
http://www.thegamemaster.nl/
http://www.thegamemaster.nl/
http://www.thegamemaster.nl/
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driedimensionale bouwspel raakte in korte tijd uitverkocht. In oktober zag de tweede, vernieuwde 

editie van Skyline het licht. Deze versie bevat extra materialen en een versterkte speldynamiek in een 

geheel vernieuwde uitvoering. 

 

Voor uitleg over en het uitproberen van andere spellen, zoals Tantrix, Rush Hour en Hide & Seek 

kunt u deze middag ook bij ons terecht. 

 

Zaterdag 1 december, 11:00-17:00 uur: Gratis IQ Puzzler bij Smart-spellen 

demonstratie 
 

Op 1 december komt een speciaal team van Smart in onze boekhandel 

uitleg geven over een viertal Smart-spellen, namelijk: Airport, Camelot 

JR, Camouflage en Go Getter. En het leukste is: deze middag geldt dat u 

bij aanschaf van twee Smart-spellen een gratis IQ Puzzler krijgt ter 

waarde van € 12,50, zie de foto hiernaast! Andere Smart spellen zijn: 

Castle Logix, Hide & Seek en Tower of Logic. 

 

 

Maandag 10 december, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie maandag 12 november. 

 

Woensdag 12 december, 20:00 uur: Lezing Arthur Japin: ‘De overgave’ 
 

Op woensdagavond 12 december zal Arthur Japin in onze winkel 

voorlezen uit zijn nieuwe roman ‘De overgave’. Natuurlijk zal er ook 

tijd zijn om vragen te stellen en zal hij zijn boek graag voor u signeren. 

Kaarten voor deze avond, à € 6,50, zijn bij ons verkrijgbaar. ‘De 

overgave’, een uitgave van de Arbeiderspers, is bij ons te verkrijgen 

voor € 19,95. 

 

Texas 1936 

Een groep jonge Comanche-indianen overvalt het fort van de 

pioniersfamilie Parker. Granny, de moeder van het gezin, moet toezien 

hoe haar kinderen en kleinkinderen worden ontvoerd. De vrouw 

overleeft het ondraaglijke op pure wilskracht. Voortaan kent haar 

leven nog maar één doel: de ontvoerde kinderen terugvinden. 

 

De nieuwste, op historische feiten gebaseerde, roman van Japin 

verhaalt over het aangrijpende en onvoorstelbare leven van een vrouw die in het gevecht om haar 

kinderen en kleinkinderen uiteindelijk het machtigste wapen moet leren hanteren: vergeving. 

 

Arthur Japin (1956) studeerde enkele jaren Nederlandse taal- en letterkunde en studeerde in 1982 af 

aan de Theaterschool te Amsterdam. Hij speelde diverse rollen voor radio en televisie en op het 

toneel. Hij debuteerde in 1996 met de verhalenbundel ‘Magonische verhalen’. Met zijn roman ‘De 

zwarte met het witte hart’, die in vele talen vertaald werd, brak hij door bij het grote publiek. 

http://www.smart.be/nl/products/puzzles-games/smartgames


 6 

Meerdere boeken volgden, waaronder ‘Een schitterend gebrek’. Het 

werd bekroond met de Libris Literatuurprijs 2004. 

 

Een fragment uit Arthur Japin, ‘De overgave’:  

 

‘Na het ontbijt lopen we de veranda op. Ik ga op de houten bank zitten, 

mijn vaste stek. Quana heeft een kruk uit de keuken meegenomen en 

neemt recht tegenover me plaats, heel onhandig, vooral als er een stilte 

valt, want dan kun je niet anders dan elkaar aankijken. […] Ik geef met 

vlakke hand een roffel op de zitting van mijn bank ten teken dat ik hem 

dan nog liever naast me heb. […] Als je het dan even niet meer weet, kun 

je tenminste in de verte staren.’ 

 

Nieuwe boekenleggers 
 

Er zijn weer nieuwe boekenleggers, met mooie foto’s van onder andere New York! Gratis bij ons te 

verkrijgen. 

 

Bezorgservice 
 

Wist u dat u gebruik kunt maken van onze gratis 

bezorgservice? Voor 18:00 uur besteld, dezelfde dag nog 

bezorgd (mits op voorraad). Eén telefoontje of e-mailtje is 

voldoende. 
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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. Ontvangt u onze nieuwsbrief per post en wilt u deze liever 

per e-mail ontvangen? Mail ons even: info@dehilversumseboekhandel.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henriëtte van Buuren, Wilto Langerhuizen, Judith Eekhout, Suzanne Brouwer, Marlous Hamburger, 

Anne Eekhout en Janneke Lambooij 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
http://www.dehilversumseboekhandel.nl/

