
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

jij ook 
 

als ik je gedachten 

in je ogen had gelezen 

had ik kunnen weten 

of jij ook 

 

als ik je gevoel 

in je ogen had gelezen 

had ik kunnen voelen 

wat jij ook 

 

als ik je verlangen 

in je ogen had gelezen 

had ik kunnen willen 

dat jij ook 

 

ik zou zo graag voelen 

dat jij ook 

zo graag willen 

wat jij ook 

 

Dolf Jansen 
Uit: ‘Gedichten om te huilen’, Thomas Rap 
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Al te bestellen: ‘Harry Potter en de relieken van de dood’ 
 

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 zullen ’s nachts open zijn, zodat u 

zo snel mogelijk aan het boek kunt 

beginnen. Op vrijdagavond en zaterdag zullen we verschillende leuke activiteiten organiseren. Meer 

hierover kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. 

 

U kunt zich alvast 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 zal € 19,50 gaan kosten en de gebonden versie € 23,50. 

 
© illustraties Ien van Laanen, Amsterdam 

© grafische vormgeving Anne Lammers, Amsterdam 

© uitgave Nederlandse editie Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 

 

 

 

 

 

Nu verschenen: Bas Haring: ‘Voor een echt succesvol leven’ 
 

Op 16 maart van dit jaar gaf Bas Haring een zeer geslaagde lezing 

in onze boekhandel. Enthousiast en schijnbaar met het grootste 

gemak vertelde hij over de onderwerpen uit zijn nieuwste, nog te 

verschijnen, boek ‘Voor een echt succesvol leven’ en las hij er 

korte stukken uit voor. Dit boek is nu eindelijk verschenen! 

 

Het is een antwoord op de overdaad aan boeken die ‘succes’ in 

ons leven beloven. Haring oppert de mogelijkheid dat, vaker dan 

ons lief is, wij niet de baas zijn over onze denkbeelden, maar dat 

zij óns juist de baas zijn. Volgens hem hebben wij het denkbeeld 

over een ‘succesvol’ leven onbewust zelf geschapen en kan het 

streven naar zo’n succesvol leven ons erg dwars zitten. 

 

 

 

http://www.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulierpotter.html
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Bas Haring (1968) is wetenschapper, filosoof, columnist (onder andere in 

de Volkskrant) en presentator van het televisieprogramma ‘Haring’. Ook 

is hij een auteur met verschillende goed ontvangen boeken op zijn naam. 

Zijn bekendste boek werd verscheidene malen bekroond en heet ‘Kaas 

en de evolutietheorie’. ‘Voor een echt succesvol leven’ is bij ons te 

verkrijgen voor: € 17,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe afdelingen: Esoterie en Tuinieren 
 

Op veler verzoek hebben wij de categorie Esoterie een eigen plaats in onze kasten gegeven. Hier kunt 

u boeken vinden over bijvoorbeeld astrologie, aura’s en droomverklaringen. Ook staan er tarotsets en 

meditatiekaartjes. Bovendien verkopen wij mooie cadeauboekjes met inspirerende uitspraken. De 

afdeling Esoterie is in het begin van de zomer van start gegaan en staat nog in de kinderschoenen. 

Komt u dus gerust langs om te kijken met welke spirituele artikelen wij de afdeling steeds verder 

uitbreiden. 

 

Naar aanleiding van diverse vragen en suggesties hebben we besloten tot nóg een nieuwe categorie. 

Boven de kast ‘Koken’ zal binnenkort komen te staan: ‘Koken & Tuinieren’. Net als onze 

Esoterieafdeling is de categorie Tuinieren nog in ontwikkeling. We hebben nu al vele mooie 

tuinboeken staan en verwachten u vanaf dit najaar een uitgebreid assortiment te kunnen aanbieden. 

 

Nieuw: bezorgservice! 
 

Wist u al 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. 

 

Maandag 10 september, 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. 
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Woensdag 12 september, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Khaled Hosseini: 

‘Duizend schitterende zonnen’ 
 

Afghanistan: twee zeer verschillende vrouwen, uitgehuwelijkt aan 

dezelfde man, proberen zich staande te houden tegen de wreedheid van 

hun echtgenoot en de verwoestende oorlog in hun land. In De 

Hilversumse Leesclub bespreken we deze keer: ‘Duizend schitterende 

zonnen’, de nieuwe roman van Khaled Hosseini. 

 

Khaled Hosseini (1965) werd geboren in Kabul, Afghanistan. Hij groeide 

op in Parijs als zoon van een diplomaat en een lerares. Na de Russische 

inval in Afghanistan in 1980 vond hij politiek asiel in de Verenigde 

Staten. In Californië voltooide hij zijn artsenstudie en werkte hij enige tijd 

als internist. Sinds zijn in 2003 verschenen debuutroman en bestseller ‘De 

vliegeraar’ wijdt hij zich aan de literatuur. Daarnaast werkt hij voor de 

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Kijk voor meer 

informatie op: www.khaledhosseini.com. 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Onze deuren zijn geopend vanaf 20:00 uur. 

Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld. ‘Duizend schitterende zonnen’, een uitgave van De 

Bezige Bij, is bij ons te verkrijgen voor € 19,90. 

 

Recensies ‘Duizend schitterende zonnen’: 

 

‘Hosseini houdt de spanning erin, tekent zijn ploerten en nobele zielen met de verve van een 

Victoriaanse feuilletonschrijver en draagt net als in ‚De vliegeraar‛ zorg voor een gepolijste 

compositie.’ - de Volkskrant 

‘Hij kent de wetten van de schriftelijke verleiding, het uitgesteld genot van de clou.’ - Vrij Nederland 

 

Woensdag 3 tot en met zaterdag 13 oktober: Kinderboekenweek 2007: Sub Rosa – 

Boeken vol geheimen 
 

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van geheimen. 

De Latijnse uitdrukking ‘sub rosa’ dateert uit de 16e eeuw en 

staat voor geheimhouding. Het symbool van deze uitdrukking is 

een vijfbladige roos. In kinderboeken spelen geheimen -en vooral 

het ontrafelen ervan- vaak een belangrijke rol. Denk maar aan 

boeken over persoonlijke geheimen, geheimzinnige 

ontmoetingen, mysteries, geheime opdrachten en boeken waarin 

de hoofdpersoon op avontuur gaat en voor detective speelt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.khaledhosseini.com/
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Voor de Kinderboekenweek 2007 schreef Lydia Rood het geschenk 

‘Kaloeha Dzong’. Kaloeha Dzong vertelt het verhaal van Corijn Winters. 

Corijn lijkt pas echt tot leven te komen achter zijn computer, want in de 

internetwereld van Morgana is hij Kaloeha Dzong, een held. Steeds vaker 

vlucht Corijn weg naar Morgana, want hij heeft geen vrienden die hem 

kunnen helpen in zijn echte leven. Het Kinderboekenweekgeschenk krijgt 

u gratis bij aankoop van ten minste € 10,- aan kinderboeken tijdens de 

Kinderboekenweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 oktober, 14:00 uur: Kinderboekenschrijfster Joke van Leeuwen (Gouden 

Penseel en Zilveren Griffel 2007) leest voor en signeert! 
 

Deze kinderboekenweek komt de veelbekroonde kinderboekenschrijfster 

Joke van Leeuwen bij ons voorlezen en signeren. Op zaterdagmiddag 6 

oktober van 14:00 tot 16:00 uur kunt u haar in onze boekhandel 

aantreffen. De toegang is gratis. 

 

Joke van Leeuwen (Den Haag, 1952) studeerde aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en is een gelauwerd 

auteur en illustrator. Haar boeken werden bekroond met onder meer een 

Gouden Griffel en Gouden Penseel, twee Zilveren Griffels en Penselen, 

tweemaal de Woutertje Pieterseprijs en de Theo Thijssenprijs voor haar 

hele oeuvre. 

 

Het Gouden Penseel, de jaarlijkse prijs voor het mooist geïllustreerde 

kinderboek, is dit jaar uitgereikt aan haar prentenboek ‘Heb je mijn zusje 

gezien?’. Over ‘Heb je mijn zusje gezien?’ zei de penseeljury: ‘Boffers zijn het, de kinderen die dit 

boek onder ogen krijgen.’ 

 

Joke van Leeuwen kreeg dit jaar ook al een Zilveren Griffel voor ‘Heb je mijn zusje gezien?’. Haar 

boek is daarmee tevens genomineerd voor de Gouden Griffel, de jaarlijkse prijs voor het mooiste 

kinderboek. Op 2 oktober wordt tijdens de opening van de Kinderboekenweek onthuld of ‘Heb je 

mijn zusje gezien’ de Gouden Griffel krijgt. 

 

‘Heb je mijn zusje gezien?’ is uitgegeven door Querido en is bij ons te verkrijgen voor € 13,50. Ook 

andere boeken van Joke van Leeuwen, voor wat oudere kinderen, zijn bij ons te verkrijgen of te 

bestellen. Denkt u aan: ‘Deesje’, ‘Ga je mee naar Toejeweetwel’, ‘Iep’, ‘Ozo heppie’ en ‘Het verhaal 

van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden’. 
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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 vriendelijke groet, 

 

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

en Janneke Lambooij 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


