
    BESTELLIJST       prijzen in euro’s 
         

DSEfebt22 

Leesboeken voor weinig ervaren lezers         € 

Beeldverhalen
  
 ____  x  Een prachtig aanbod ....................................... 7,50 
 ____  x  De verkeerde tafel ........................................... 7,50 
 ____  x  Voorwaarts, mars! ...........................................   9,–  
 ____ x Zeg het met bloemen........................................   9, – 

Vierkantjes 
 ____  x  Kalkoen met friet ............................................. 3,75 
 ____  x  Aardbeien ........................................................ 3,75 
 ____  x  Thee op het lichtje ........................................... 3,75 
 ____  x  Een Chinese kerst ...........................................  3,75 
 ____  x  Een goed begin ...............................................  3,75 
 ____  x  Een tas vol schatten ........................................  3,75 
 ____  x  Mooi bloot .......................................................  3,75 

Humor 
 ____  x  Al die vreterij ...................................................  8,25 
 ____  x  Blaffende agent ...............................................  8,25 

 ____  x  Een dikke bos haar .........................................  7,50 
 ____  x  Duif, ik heb je! .................................................  7,50 
 ____  x  Mag het ietsje meer zijn? ................................ 7,50 

Liefde en leven 
 ____   x  De geur van wilde bosviolen ......................... 7,50 
 ____   x  De mooiste kus ............................................. 8,25 
 ____   x  Dit is pas het begin ....................................... 8,25 
 ____   x  Emma of Drie dagen Parijs ...........................  8,25 
 ____   x  Een goede buur …………….......................... 8,25 
 ____   x  In de schaduw van een kind ......................... 7,50 
 ____   x  Lente voor beginners ....................................  8,25 
 ____   x  Nog een keer ................................................ 7,50 
 ____   x  Rik..................................................................  8,25 
 ____   x  Tranen van een brandweerman ....................  7,50 

Historische verhalen 
 ____   x Arme lui ..........................................................    8,25 
 ____   x Leven aan zee ................................................  4,50 
 ____   x Mijn hart, voor altijd van jou ............................  8,50 

____  x  De mummie uit het veen .................................  7,50 
____  x  Varken op een ladder ...................................... 5,– 

Spanning 
 ____  x  Geen toeval .....................................................  8,25 
 ____  x  Het bosgraf ......................................................  8,25 
 ____  x  Misdaad aan de oever van de Nete ................  8,25 
 ____  x  Moord in het moeras ....................................... 8,50 

Reisverhalen 
   ____  x Op reis! En dan…  ………………………........  9, – 

____  x Plezier met theaterlezen ................................  2,50 

Gedichten 
____  x  Het water en het wad ...................................  7,50 
____  x  In het spoor .................................................. 8,50 
 

Korte verhalen 
 ____  x  Boek je toekomst, het boek..............................  8,25 
   ____  x  Mijn verhaal met een boek, het schrift..............  2,50 

 ____ x Dromen durven doen .......................................  8,50 
 ____  x Eet een boek …................................................  7,50 
 ____  x Een lekker soepje en een kopje thee ………...  8,50 

 ____  x  Duizend laarsjes.............................................. 5, – 
 ____  x  Hé ouwe! ......................................................... 7,50 
 ____  x  Ver weg van daar ............................................  7,50  
 ____  x  Verliefd! ........................................................... 8,50 
 ____  x Wie wat bewaart .............................................. 8,50 
 

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten; 
vergissingen in prijzen en beschrijvingen voorbehouden. 
 

   € 

Tijdschriften 
 1 exemplaar à ........................................................       4,50 
 ____ x De Addy 
 ____ x De Hendrik 
 ____ x De Erika 
 ____ x De Ton 
 Korting bij meer dan 10 exemplaren 
 – zie website voor de prijzen 

Brochures met didactische aanwijzingen bij elk tijdschrift 
 Gratis te downloaden op de website 
 ____ x Aan de slag met … 
 ____ x Over de drempel met … 
 

Puzzel mee!  
 ____ x 100 puzzels digitaal per jaargang............ 60,– 
   (7 jaargangen à 100 puzzels beschikbaar) 

Speciale puzzeluitgaven 
 ____ x eindejaarspuzzels  

____  x zomerpuzzels 
 ____  x Eet je mee? 

   - 1 exemplaar .………………  à  3, – 
- 10 – 20 ex.   ..……………… à  2,75 
- 20 – 50 ex.   ..……………… à  2,50 
- 50 -100 ex. ...………………  à  2, – 
Meer dan 100 exemplaren ...      1,75 per stuk  

Methoden leesplezier 
____  x  Lees je mee? …………………………….......  40,– 
____  x  Lees je mee?  + 1 x 4 leesboeken ..............  65,– 
____  x  Lees je mee?  + 5 x 4 leesboeken ..............  161,25 
 
____  x  Lees je weg 2 ..............................................  35,– 
____  x  Lees je weg 2 + 1 x 4 boeken .....................  58,50 
____  x  Lees je weg 2 + 5 x 4 boeken .....................  157,25 
 
____  x  Lezen maar! ................................................  40,– 
____  x  Lezen maar! + 1 x 6 boeken........................  76,50 
____  x  Lezen maar! + 5 x 6 boeken........................  225,25 
 
____  x  Snellezen met de vierkantjes ......................  27,50 
____  x  Snellezen + 1 x 9 vierkantjes ......................  55,– 
____  x  Snellezen + 5 x 9 vierkantjes ......................  166,– 

 
U kunt deze bestellijst sturen of mailen naar:  

 

De Stiep Educatief 
Oranjelaan 16, 3235 SV Rockanje 
tel [0181] 404782 
bestel@stiep-educatief.nl 
 
naam/ instelling 
 
t.a.v. 
 
adres 
 
postcode/plaats 
 
telefoon 
 
e-mail 

 
U kunt ook via internet bestellen:  

www.stiep-educatief.nl  

http://www.stiep-educatief.nl/

