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BESCHRIJVING VAN HET BOEK POELIE DE VERSCHRIKKELIJKE
Dat de liefde voor de kat en voor literatuur opvallend goed samengaan,
bewijzen tal van literatoren die het mystieke en ondoorgrondelijke huisdier
hebben beschreven. Ook schrijver Frans Pointl heeft al zijn hele leven een
bijzondere band met vooral zwerfkatten die hij keer op keer een veilig thuis
biedt. Zo grillig als Pointls verhouding is met de mensen in zijn omgeving, zo
trouw en genegen blijft hij aan zijn `spinnende zwervers . Poelie de
Verschrikkelijke is een bundeling van de mooiste verhalen, gedichten en foto
s die Frans Pointl over zijn katten maakte. Een aantal ervan werd eerder
gepubliceerd in boekvorm of tijdschrift, maar deze bundel bevat ook
compleet nieuwe dagboekgedichten, én een nieuw verhaal met de
veelzeggende titel `De laatste kat . Piet `Poezenkrant Schreuders maakte
het prachtige ontwerp voor deze feestelijke, maar tegelijk ook ontroerende
bundeling verhalen en gedichten, als een ode aan deze eigenzinnige
schrijver.
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Poelie De Verschrikkelijke (hardcover). Dat de liefde voor de kat en voor
literatuur opvallend goed samengaan, bewijzen tal van literatoren die het.
Poelie de Verschrikkelijke. Dat de liefde voor de kat en voor literatuur
opvallend goed samengaan, bewijzen tal van literatoren die het mystieke en.
Tik 'Hitler cat' in en je hebt op YouTube zo vier, vijf filmpjes te pakken waarin
poezen van verschillende soorten en maten hun Hitler-imitatie laten zien.
Poelie de Verschrikkelijke | ISBN 9789038890692 direct en eenvoudig te
bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken.
Poelie de Verschrikkelijke direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij
literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans. Dat de liefde voor de kat
en voor literatuur opvallend goed samengaan, bewijzen tal van literatoren
die het mystieke en ondoorgrondelijke huisdier hebben... Poelie de
Verschrikkelijke. Dat de liefde voor de kat en voor literatuur opvallend goed
samengaan, bewijzen tal van literatoren die het mystieke en
ondoorgrondelijke. Lees „Poelie de Verschrikkelijke" door Frans Pointl met
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Rakuten Kobo. Dat de liefde voor de kat en voor literatuur opvallend goed
samengaan, bewijzen tal van. Poelie de Verschrikkelijke Bowie Krabbel IJtje
Truffel Krabbel & Nies 1-112 + Schut.indd 2 23-09-16 15:49 Pointls
verhalenbundel De kip die over de soep vloog maakte hem in 1989 op. In
augustus 2008 publiceerde hij bij zijn 75e verjaardag Poelie de
verschrikkelijke,. Poelie de Verschrikkelijke Bowie Krabbel IJtje Truffel
Krabbel & Nies Schut.indd :49 Bonbon Picasso Nies Buster Oidipoes
Krabbel & Nies Schut.indd :49 Op de vlucht Dat de liefde voor de kat en voor
literatuur opvallend goed samengaan, bewijzen tal van literatoren die het
mystieke en ondoorgrondelijke huisdier hebben beschreven. Poelie De
Verschikkelijke has 23 ratings and 1 review. Lia said: Kattenverhalen zegt de
ondertitel, maar deze verhaaltjes, foto's en gedichten vertellen. Poelie de
Verschrikkelijk is de schrik van de buurt en doet er alles aan om er voor te
zorgen dat dit zo blijft. Ze ontmoeten Bowie,. Productkenmerken. Auteur:
Pointl, Frans, Uitgever: Nijgh & v. Ditmar, 107 pagina's, ISBN:
9789058890692. Boeknummer van verkoper: 68668. Productbeschrijving
BOL.COM | POELIE DE VERSCHRIKKELIJKE (EBOOK), FRANS POINTL
Poelie de Verschrikkelijke is een bundeling van de mooiste verhalen,
gedichten en foto s die Frans Pointl over zijn katten maakte. Een aantal
ervan werd eerder. Poelie de verschrikkelijke - Kattenverhalen (2008) Jarig
ben je d'r mee! Verhalen over vrouwen (2009) De laatste kamer: verhalen en
gedichten (2013) Verder kijken met de Marktplaats app Bekijken Je.
Advertenties gerelateerd aan poelie. Jouw filters. Boeken. Loading. Lijst
Foto's. Bewaar. Frans Pointl - Poelie de verschrikkelijke. 24 maart 2015 189
× 300 Romans en Verhalen over Katten. Volgende afbeelding Get this from
a library! Poelie de verschrikkelijke : (kattenverhalen). [Frans Pointl] -- Keuze
uit de sobere verhalen van Pointl waarin katten een voorname rol. Behalve
kattenverhalen bevat 'Poelie de Verschrikkelijke' een royaal aantal
gedichten. Pointl denkt dat hij in totaal zo'n honderd gedichten heeft
geschreven. Zijn feestbundel 'Poelie de Verschrikkelijke' staat in het teken
van katten. Niet zo vreemd voor een kattenliefhebber,. Wie schreef De kip
die over de soep vloog en Poelie de verschrikkelijke (11) Plaats van de
puzzel: bingo pag. 33. Datum: 13 november 2012 21:05. Tags: Zo begint
Bart Moeyaert de aangrijpende geschiedenis van een jonge soldaat die zijn
viool. Poelie de Verschrikkelijke. Frans Pointl. Prijs: € 4,99: Actuele. heeft hij
daar ook knoopjes ? de ooms Poelie de verschrikkelijke. 86 Zeer korte
verhalen Liefhebber van korte verhalen? Bij de online Bibliotheek vind je
vele verhalenbundels in de vorm van e-books. Neem een kijkje in onze
collectie. De kater inmiddels gedoopt tot Poelie de Verschrikkelijke hield
ervan om op het balkon te zitten. Op een dag sprong hij er vanaf en de man
dacht van hem af te zijn. „De kat is een een. kwam een tijdje niet meer af
van een kat die hij 'Poelie de verschrikkelijke' noemde. Poelie oefende een
waar schrikbewind uit. De man die op droogkomische wijze over hospita's,.
In augustus 2008 publiceerde hij bij zijn 75e verjaardag Poelie de
verschrikkelijke,.
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