
Voor alle heksen, tovenaars en dreuzels: 

feest 

bij De Kinderboekwinkel 

Op zaterdag 19 november opent De Kinderboekwinkel haar deur 

speciaal voor alle Harry Potter fanaten. Want op die dag verschijnt de Nederlandse 

editie van Harry Potter en het vervloekte kind en een dag daarvoor gaat de film 

Fantastic Beasts and where to find them in première. 

 

De winkel krijgt een Harry Potter makeover en we hebben een prachtige collectie 

aan Nederlandse en Engelse boeken beschikbaar. Natuurlijk ligt er voor 

iedereen een betover(en)de goodiebag klaar (zolang de voorraad strekt). 

 

Let ook op onze geweldige aanbieding:  

Alleen op zaterdag 19 november kan je een exemplaar van het schitterende, voor 

het eerst geïllustreerde 1e deel van Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

(Engelstalig) bemachtigen voor € 29,95 i.p.v. € 39,95. 

Als klap op de  organiseren we

Wanneer: zaterdag 19 november om 16:00 uur 

Waar: De Kinderboekwinkel, Rozengracht 34, Amsterdam 

Voor wie: IEDEREEN die de boeken van Harry Potter (ooit) stukgelezen heeft 

Wat valt er te winnen:  

1e prijs - een exemplaar van Harry Potter en het vervloekte kind en vier kaartjes voor 

de film Fantastic Beasts and where to find them 

2e prijs -   

3e prijs -  

Over de quiz: Als je alleen maar weet dat Ron en Hermelien Harry’s beste vrienden 

zijn, dan kan je je beter niet voor deze quiz inschrijven, want het wordt een pittige! 

De vragen gaan over de Nederlandstalige edities van de boeken, dus niet over de 

Engelse benamingen van personen, spreuken, voorwerpen etc.  

Hier is alvast een voorbeeldvraag om je kennis te testen: welke spreuk gebruikt 

Professor Lupos in De gevangene van Azkaban om Foppe een lesje te leren? 

Inschrijven: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus meld je z.s.m. aan 

door een e-mail met je naam en leeftijd te sturen naar 

harrypotter@kinderboekwinkel.nl  

Wij sturen jou dan het antwoord op de voorbeeldvraag terug, als bewijs dat je op 

de deelnemerslijst bent geplaatst. 

Tot 19 november! 

 

PS Op deze nieuwsbrief rust geen dus je kan hem aan al je 

vrienden doorsturen. 
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