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BESTELLIJST BOEKEN
Neem voor het bestellen van het Poëziegeschenk:  
Vrij - wij? contact op met Passend Lezen
a453708  100 % game 
a454164 7 Ingrediënten VEGAN t319448  
a453477 Al is de leugen nog zo snel
a426491 Alleen met mijn wereld: hoe ik leerde leven 

met autisme 
t254770

a454067  Anna’s reis 
a434707 Autisten liegen niet : 10 jonge autisten op 

weg naar zelfstandigheid
t272609

a454294  Breng me terug t319570  
a452581  Broertje t316656  
a451306  Buch 
a452357  De bedrieger 
a452874  De brug der dromen en andere verhalen
a450107  De gave van een kind t313734  
a447742  De genade van de Radch
a453368  De handelaar t318377  

De hersenen t311081
a451245  De innerlijke criticus ontmaskerd 
a453732  De kale aap t318742  
a453700  De schoolfabriek t318662  
a452218  De stenen engel 
a453562  De thuiskomst 
a454234  De tijd van de vuurbloemen 
a452974  De tunnels 
a453309  De vierde leerling t318321  
a453294  De vrolijke verrijzenis van Arago t318297  
a453987 Dochter van Frankrijk t319161  
a454499  De 100-jarige man die terug kwam om de 

wereld te redden
t320203  

a452976  Een leeuw in huis 
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a455042  Eiland in de wolken t321002  
a453361  Geef dat kind een slok jenever t318414  
a453249 Geheime prinsenkinderen
a442587  Getemd 
a452317  God, iets of niets? 
a453007  Haar eigen melodie t318058  
a453138  Het geheim van Harald Delorge 
a453228  Het huis van de drenkelingen 
a452704  Het intieme vreemde 
a452479  Het koepelmysterie t317482  
a452763  Het leven zelf 
a454223  Het ontbijtbuffet en andere verhalen 
a455368 Het rimpelperspectief t321683
a452892 Het wereldschokkende en onweerstaanbaar 

lekkere verhaal van Tony’s Chocolonely 
a453691  Het wolfsmeisje t318659  
a361162 Het wonderbaarlijke voorval met de hond in 

de nacht 
t226669

a452839  Het wonderlijke verhaal van Angeline Brown 
a421796 Hoogbegaafd : als je kind (g)een Einstein is 
a451238 Hoogbegaafde volwassenen : zet je gaven 

intelligent en positief in 
a453165  Hugo t318225  
a130240 Kerewin : roman t72668
a453097  Kinderen zijn geen puppys 
a452993  Laat de kinderen tot mij komen 
a453029  Liberty 
a452979  Lief van je 
a453004  Liefde komt uit de hemel t318057  
a452331  Liefdesroep t317341  
a453344  Mevrouw Osmond 
a455508 Mijn verhaal t321826



BESTELLIJST RELIËFKAARTEN
t320958 Duitsland: Eiland Rügen
t320959 Duitsland: Nationaal park Müritz
t321293 Kaart bij De Grijze Jager boek 1, boek 2, boek 5 en boek 9
t321294 Kaart bij De Grijze Jager boek 3, boek 4 en boek 7
t320941 Keulen: toeristische highlights
t320940 Lissabon: toeristische highlights
t320939 Napels: toeristische highlights
t321453 Romeinse Rijk: Handelsroutes wijn
t321043 Rotterdam: Diergaarde Blijdorp
t321292 Twinvision Algerije: overzicht en ligging
t321452 Twinvision Duitsland: Kreis Borken in de deelstaat  
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a455519 Moeder van glas t321888
a454127  Nieuw leven t319437  
a455490 Nouri t321820
a452987 Op zoek naar de hemel 
a407079 Overlevingsgids voor hoog sensitieve personen t223697
a455081  Sjostakovitsj 
a452439  Stad van zachte idioten t317445  
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a453263  Vergeten groenten t318359  
a455451 Vlinderslag t321777
a453153  Voeding & je gezondheid 
a453579  Wilhelmina t318605  
a453694 Willem van Hanegem 
a453685  Ziva 
a455041  Zomervacht t321001  

BESTELLIJST RELIËFKAARTEN
t320550 Twinvision El Salvador: overzicht en ligging
t320938 Twinvision Frankrijk: Bretagne
t320937 Twinvision Frankrijk: Vendée
t320548 Twinvision Guatemala: overzicht en ligging
t320547 Twinvision Haaksbergen en omgeving
t320549 Twinvision Honduras: overzicht en ligging
t321042 Twinvision Namibië: overzicht en ligging
t321290 Twinvision Nicaragua: overzicht en ligging
t321289 Twinvision Nigeria: overzicht en ligging
t320546 Twinvision Saudi-Arabië: overzicht en ligging
t320545 Twinvision Spanje: provincie Valencia
t321291 Twinvision Venezuela: overzicht en ligging


