
 

 
 

 

  
  

     
    

   

 

 
 

 

  
  

     
    

   

meer danwoorden

PRESENTATIE VAN 
DE BACHBIJBEL 
op dinsdag 13 maart

LOCATIE   Dominicanenklooster 
AANVANG  20.00 uur
NA AFLOOP  hapje, drankje en praatje    
    in onze winkel
INFO   www.goedhartboeken.nl

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle 
tel 038 - 421 98 02 | info@goedhartboeken.nl

De gorgels
en de laatste kans
Jochem Myjer
Wie kan de Gorgels redden? 
Opnieuw een boek vol verhalen 
over de Gorgels.
€21,99

Boven de robijnen
Marianne Witvliet
Een bijzonder liefdesverhaal dat zich 
afspeelt op Schiermonnikoog en in 
Indonesië. 
€23,99

Eenvoudig lekker
Teunie Luijk
Eenvoud en variatie met 
ingrediënten die iedereen wel in 
huis heeft.
€23,99

Zijn meesterwerk
de ontdekking van je 
lichaam
Rolf Robbe & Erik van 
Westreenen
Hoe prachtig en kwetsbaar is je 
lichaam? De dokter legt uit hoe je 
lichaam werkt, de bijbellezer zoekt 
in de Bijbel naar wat je daar kan 
leren over je lijf en leden.
€19,95

Silvester en 
de knallende 
melkbusbende
Willeke Brouwer
Een verhaal vol knallende 
melkbussen, raadselachtige rabbi´s 
en een ijskoude nieuwjaarsduik!
€15,95

Oud worden, jong 
blijven
Erik Scherder
Ouder worden maar toch jong 
blijven... dat wil iedereen! Maar kan 
het ook? Erik Scherder laat zien wat 
ervoor nodig is.. U moet aan de slag 
en u kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen.
€15,ˉ

Zonder ons geen 
nieuwe dag
Liesbeth Goedbloed
De onschuld van de jonge Raaf 
smelt samen met het ruwe, 
nachtelijke leven in de haven van 
Rotterdam.
€22,99

Omdat God ernaar 
verlangt mens te zijn
Thomáš Halík
Kerst wordt tastbaar in een mix van 
hoopvolle gedachten van Halík, en 
schilderijen van oude meesters.
€14,99

Heel Holland bakt kids
Speciaal voor jonge thuisbakkers! 
Met de lekkerste recepten om zelf 
te bakken.
€24,99

Vergeten rijkdom
Daniël de Waele
Joodse wereldliteratuur uit de 
klassieke oudheid.
€26,99 Kiek in het 

Vechtdal
Wim Eikelboom en 
Gijs Dragt
50 verhalen over levend erfgoed 
langs de Overijsselse rivier.
Wat leeft er aan tradities en 
(eigen)aardigheden langs de 
stroom tussen Gramsbergen en 
Zwolle?

€19,95

Jip lost het op
Judith van Helden
Heb je een eenvoudig probleem en 
zoek je een ingewikkelde oplossing? 
Ga dan naar Jip!
€14,99 (vanaf 9 jaar)

Meester Bil is Meester 
Dief
Corien Oranje
De gemene meester Bil zit gelukkig 
veilig in de gevangenis. Maar dan 
ontsnapt hij...
€12,99 (vanaf 7 jaar)

schilderijen van oude meesters.
€14,99

De jongen, de mol, de vos en het paard
Charlie Mackesy
Door de nieuwe, grote illustraties - in kleur - komt dit prachtige verhaal 
nog meer tot leven. Een boek over hoop, moed en liefde.
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€22,50

Aan tafel met de 
zoete zusjes
Hanneke de Zoete
Het nieuwe kookboek van Saar 
en Janna, vol makkelijke en lekkere 
recepten voor elke dag!
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