
BESTELLIJST BOEKEN
a455776 Een zeer opmerkelijk verschijnsel
a455114 Elektrische dromen
a455306 Fatale fout t321584
a455726 Filosofie voor een weergaloos leven
a456179 Gedichte gedachten t322823
a452637 Geloven op de tast
a455137 Haar leugens t321354
a455839 Het spel van licht en donker t322350
a467172 Het zijn de kleine dingen die het doen t324238
a436939 Hex t282399 
a442677 Hoeveel papier gaat er in een boom? t299038 
a467217 Kom je buiten spelen? t324257
a455275 Koninginnen
a456621 Kunnen we leren van het verleden?
a416770 Leerling tovenaar vader & zoon
a456444 Leonardo literair t323135
a455597 Levi's strijd t321952
a456332 Lichtval t323018
a455145 Makers van leven t321357
a454862 Mijn jaren met Obama t320818
a455844 Mooi doodliggen t322376
a456655 Moord terwijl u wacht t323399
a454938 Naar huis t320879
a455043 NAHgenoeg niets te zien t321084
a455157 Neverworld Wake t321338
a440719 No time: verander nu, voor het klimaat alles verandert t294630 
a454117 Obsidian t321944
a456556 Olifantenmeisje
a452400 Om nooit te vergeten t317430
a456973 Ooit gelukkig
a455311 Op glad ijs t321587
a454427 Operatie Hanokmin
a467009 Over de grens t324068
a467295 Overleven t324312

BESTELLIJST BOEKEN
Ja, ik ontvang graag het Spannende Boekenweekgeschenk Dolores Dolly 
Poppedijn van Thomas Olde Heuvelt op Daisy-cd in een speciaal hoesje
Ja, ik ontvang graag de special Rembrandt en de Gouden Eeuw op  
Daisy-cd in een speciaal hoesje
a456252 100 % leven t322900
a454164 7 ingrediënten VEGAN: heerlijke, puur plantaardige 

recepten die met maximaal 7 ingrediënten te maken zijn
t319448 

a445063 Aarde en klimaat: hoorcollege over de geologische 
geschiedenis en de toekomst van onze planeet

a454594 Allah of Jezus t320506
a453986 Alles behalve oké
a456565 Amsterdam en de Nachtwacht
a456622 Arthur Conan Doyle
a467095 Blijf hun namen noemen t324165
a454585 Bloed op het zand
a448304 Borealis
a455209 Code kattenkruid t321506
a453807 Concept M t318835
a455822 Dan neem je toch een nieuwe t322347
a454406 De brandende doolhof t319828
a456171 De gestolen tijd t322811
a455088 De gynaecoloog
a454311 De hand van Van Gaal t319606
a455745 De kikkerbilletjes van de koning en andere sprookjes t322181
a454405 De laatste missie t322563
a360111 De onvoorziene
a455269 De rechtvaardigen t321553
a455183 De straf die ze verdient t321432
a456620 De zin van muziek
a456693 Denken over economie
a456571 Dit is mijn moeder t323203
a452290 Ecomodernisme: het nieuwe denken over groen en 

groei
t317317 

a454236 Een ketting van hoop t319552
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BESTELLIJST RELIËFKAARTEN
t323670 Amsterdam: Artis
t323226 Delft: Busstation
t323225 Delft: Centraal Station
t323669 Den Haag: Madurodam
t311117 Efteling
t318126 Emmen: Wildlands
t324038 Emoji’s (color swell)
t324039 Europa in de Middeleeuwen
t322306 Hilvarenbeek: Safaripark De Beekse Bergen
t323229 Kaart bij De Grijze Jager boek 11
t323228 Maassluis: Metrostation
t323669 Madurodam
t324151 Rembrandt
t321043 Rotterdam: Diergaarde Blijdorp
t323671 Tour de France 2019
t323224 Voorschoten: Stationsplein en omgeving

BESTELLIJST BOEKEN
a456927 Partystress t323901
a454987 Pretty boy
a453862 Rembrandts Portret van een jonge man
a454690 Saturnusplein 3 t320774
a453745 Schaduwoorlog t319162
a453985 So fancy
a426483 Solar t254756 
a455035 Stockholm confidential t320994
a456685 Stoel 7A
a453427 Syntopia
a455784 Thuishaven
a454307 Topfit t319584
a455809 Verzet en rede in tijden van nepnieuws t316365
a454586 Verzwegen verleden 
a455135 Vind ik leuk!? t321328
a454593 Volle bloei
a455028 Vroeger is veurgoed veurbi’j
a453950 Waarom ras ertoe doet t319011
a455273 Weg ermee t321589
a454690 Zwarte trui t320774

Retouradres: (postzegel niet nodig) 
Bibliotheekservice Passend Lezen 
Antwoordnummer 206
2504 WB Den Haag

Lezersnummer:

Naam:

Straat + huisnummer:

Postcode:

Plaats:
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Vink aan welke boeken u graag wilt ontvangen en stuur het formulier 
terug naar Passend Lezen.


