Nieuwsbrief
over de voorlees-/prentenboeken van Harald Timmer

Beste (voor)lezer,
op dit moment leest u de eerste nieuwsbrief over de kinderboeken van Harald Timmer.
Deze zal hierna met enige regelmaat verschijnen, zodat u altijd op de hoogte bent van
de nieuwste ontwikkelingen. Nieuws bijvoorbeeld over Het wiebelmannetje en Stekel, of
over andere uitgaven, zoals ‘Potlood kraste...’, waarvan velen hebben gevraagd of deze
in herdruk komt (nog onbekend). Of nieuw werk, zoals ‘De schrijfwedstrijd’ of het nog te
verschijnen boek over een draak met laagtevrees. Maar dat is voor een volgende keer...

Wiebe is op zoek naar de tovenaar
die hem weer kan ontwiebelen. Als
hij zijn klutskuikenkussen laat drogen
in de zon, breekt hij per ongeluk
een boomzwam van de kabouters
af. Ze zijn woedend op Wiebe en
nemen hem direct gevangen...

Het wiebelmannetje en de boze kabouters

Uit dezelfde serie:
Het wiebelmannetje
Het wiebelmannetje en de klutskui
kens
Het wiebelmannetje ontmoet de
steenbrekertjes
Het wiebelmannetje en de boze kaboute
rs

en de boze kabouters
en de boze kabouters

Eindelijk is het zo ver! Het nieuwste deel van het
wiebelmannetje is verschenen.
In Het wiebelmannetje en de boze kabouters
is Wiebe nog altijd op zoek naar de tovenaar die
hem weer kan ontwiebelen. Helaas breekt hij per
ongeluk een boomzwam
de kabouters af.
Parelvan
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De kabouters zijn woedend op Wiebe en nemen
hem direct gevangen...
Uitgeverij

Harald Timmer

de

© 2014 Uitgeverij de Pareltuin
www.de-pareltuin.nl
www.wiebelmannetje.nl

Harald Timmer

Het wiebelmannetje en de boze kabouters is te bestellen via http://shop.de-pareltuin.nl
Mocht u het leuk vinden om het boek gesigneerd te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw
bestelling in het veld ‘opmerkingen’.

Wiebelmannetje posters
Op veler verzoek is een aantal posters
gemaakt van Het wiebelmannetje.
De posters op A3 formaat zijn los te
verkrijgen op braderieën,
markten, evenementen en
beurzen waar ik mijn boeken kom promoten.
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Prijs per stuk € 2,50.
Set van 4 posters €10,00
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Via http://shop.de-pareltuin.nl is alleen de set verkrijgbaar.
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STE K E L

Harald Timmer

Zo luidt het eerste couplet van het boekje Stekel. Al vele
peuters kennen het boekje ondertussen
uit het hoofd en
Pareltuin
vele andere wachten met smart op de herdruk. Vandaag
is het zo ver!! De tweede druk van Stekel is binnen.

STE K EL

‘s Morgensvroeg om kwart voor zeven
STE K EL
gaat de wekker af, heel luid
Een voorl eesbo ekje
over een dag uit het leven
Stekel schrikt in één keer wakker van een vrolij k egeltj e
want hij moet zijn bedje uit

Maar dat niet alleen, ook het tweede boekje over Stekel,
Stekel is jarig, is verschenen. Opnieuw een zeer herkenbaar boekje op rijm over het vrolijke egeltje Stekel.
Hij is enorm opgewonden... Hij is jarig!
Het begint zo:
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STisEjarK E L
ig

Het is nacht, het is nog donker
nergens klinkt nog een geluid
Stekel is al uren wakker
en al lang zijn bedje uit
Stekel heeft vandaag een feestje
zijn verjaardag wordt gevierd
Nu wil hij alvast gaan kijken
hoe de kamer is versierd

Harald Timmer

Hij doet geen licht aan als hij zachtjes
op zijn tenen, muisjesstil
van de trap af, heel voorzichtig
naar beneden sluipen wil

Hoe het verder gaat kunt u natuurlijk lezen in het boekje, dat net als Stekel voor € 7,95
verkrijgbaar is op http://shop.de-pareltuin.nl Heel veel Stekel-plezier!

Schrijver en illustrator Harald Timmer
signeert tijdens de cadeaumaanden
08 november
GOUDA (Creamarkt WC Bloemendaal)
15 november
HOOFDDORP (nog niet definitief)
22-23 november NOORDWIJKERHOUT
			(Leeuwenhorst Winterfair)
28-30 november NIEUW-VENNEP
			(Kerst/kadomarkt VanZantenhal)
3-7 december
12-14 december
17-19 december
20-21 december

ROTTERDAM (Winterfair AHOY)
DORDRECHT (Kerstmarkt)
DEN HAAG (Royal Christmas Fair)
ROTTERDAM (SwanMarket Fenixloods)

http://shop.de-pareltuin.nl
Wanneer u geen prijs meer stelt op informatie door middel van een nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar
info@de-pareltuin.nl, uw gegevens worden dan van de maillijst gehaald.

