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BOEKENTIPS VAN M&M

CRANBERRY ZOMER ! IRENE HANNON 
Kokboekencentrum (Maartje)
Het plaatsje Hope Harbor, 
waar dit boek zich 
afspeelt, is zo’n plaatsje 
waar je ooit op vakantie 
hoopt te gaan, pittoresk 
en zomers. Het verhaal 
begint met verschillende 
ontmoetingen tussen 
verschillende mensen die 
op verschillende manieren 
gebroken zijn. Eén van 
hen is Tracey. Ze runt 
samen met haar oom 
een cranberry-hoeve. 
Dit is haar passie, maar het bedrijf heeft financiële 
problemen. Michael is naar Hope Harbor gekomen om 
vrede te vinden. Vindt hij die ook? Al met al is het een 
heerlijk boek, niet cliché en goed geschreven.

TEKEN JE LEVEN ! KRIS BOSSENBROEK  
Sestra (Mariette)

Een heerlijk boek om mee op vakantie te nemen 
samen met een doosje waterverf, potlood, gum en een 
zwarte fineliner. Op een gezellige en eenvoudige wijze 
neemt Kris je mee om je leven op papier te zetten. 
Niet in woorden maar in tekeningen. Samen met Kris 
teken je je leefomgeving. Een dag op je werk, je reizen, 
familie, maaltijden en nog veel meer dagelijkse dingen. 
Ontzettend leuk om te doen, maar ook om later in 
terug te bladeren. 

ZOMERGASTEN IN DE DUIVENTIL "DEEL 3# - GERDA 
RONHAAR 
Uitgeverij Mes (Maartje)
In deel 3 van de 
Duiventilserie ziet 
het grote gezin van 
de familie Van Til uit 
naar de naderende 
zomervakantie. Jojanneke, 
de oudste dochter werkt 
als kraamverzorgster. 
Ze ontmoet haar eerste 
en enige grote liefde 
opnieuw na hem een poos 
niet gezien te hebben. Zal 
het nu wel wat worden? 
Broer Max studeert voor dierenarts en krijgt een eigen 
praktijk aangeboden. Ook vindt Max de liefde van 
zijn leven, maar het lukt hem niet dit haar duidelijk te 
maken... Dit boek is een heerlijk wegzwijmelboek. Zeer 
geschikt voor tieners en meiden uit de bovenbouw. Het 
boek is spannend, vrolijk en goed geschreven zodat je 
je helemaal in het verhaal waant. 
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GOD FINDS US ! JASON UPTON
Releasedatum: 8 mei 2020
Aantal tracks: 10
 
Jason Upton is bekend om zijn rustige en 
intieme worshipmuziek. Dit jaar zit de 
singer-songwriter twintig jaar in het vak en 
dat ‘viert’ hij met zijn nieuwe album ‘God 
Finds Us’. Op het album staan nummers 
die al veel eerder zijn uitgekomen, maar 
ook wat nieuwe nummers. Het centrale 
thema van al deze nummers is dat wij God 
niet vinden, maar dat God ons vindt. Ideaal 
album om je te helpen tot rust te komen en 
die rust te vinden bij God.

MUZIEKTIP

MEIDEN PLOF ! SNELLE MEPPEN DIEPE VRAGEN
Uitgeverij Neema
Plof, wat een leuk spel is dit! Gezellig met de meiden 
een spelletje doen en ondertussen kletsen... Dat is een 
top-combi! Vooral als kletsen bij het spel hoort! Zeker 
een aanrader voor vriendinnen, meidenavonden op 
tienerclub of met je zussen. Het spelletje zelf lijkt wat 
op Halli Galli, bij twee dezelfde kleuren moet er op tafel 
worden geslagen en roep je ‘PLOF!’. Vervolgens moet 
je een vraag beantwoorden. De vragen zijn grappig, 
serieus of gewoon heel leuk om van elkaar te weten. 
Zeker een aanrader om deze zomer te spelen.

van Stephan

SPEL-TIP

Stephan werkt als redacteur bij Family7 en 
deelt hier graag zijn passie voor mooie muziek.


