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Ina van der Beek en Willeke Brouwer: winnaars EigenWijsPrijs 2016.  
 
De winnaars van de EigenWijsPrijzen2016 zijn bekend: Ina van der Beek 
(Harmelen) en Willeke Brouwer (Mastenbroek) zijn de winnaars van de 
EigenWijsPrijs 2016. Ina van der Beek won deze prijs in de categorie 
'groep 3-5' voor 'Mees en Tijn en de campingdief' en Willeke Brouwer 
kreeg de meeste stemmen in de categorie 'groep 6-8’ met 'Silvester en 
de bizarre verhuizing'. 2000 leerlingen van verschillende basisscholen 
uit heel Nederland en België lazen vanaf februari per groep of als 
EigenWijsLeesRaad. Aan het eind van het project stemden ze op hun 
favoriete boek. De deelnemende scholen maken kans op een gratis 
auteursbezoek van de winnaar van de EigenWijsPrijs.  
 
Ina van der Beek 
Dit jaar kreeg Ina van der Beek de meeste stemmen van de ‘EigenWijze’ 
Kinderen en is hiermee de winnaar van de EigenWijsPrijs 2016 voor de categorie 
groep 3-5. Ina van der Beek publiceerde naast kinderboeken ook romans voor 
volwassenen. Ze schreef 'Grote zus' en drie deeltjes in de serie over Mees en 
Tijn. Het winnende boek is het eerste deel in de serie over Mees en Tijn.  
 
Willeke Brouwer 
Willeke Brouwer is vooral bekend als illustrator en cartoonist. Met de winnende 
graphic novel 'Silvester en de bizarre verhuizing' schreef ze haar eerste 
kinderboek voor deze leeftijd. In deze serie over Silvester is inmiddels al een 
tweede deel verschenen, het derde deel zal actieboek voor de Christelijke 
Kinderboekenmaand zijn.  
 
EigenWijsPrijs en EigenWijsLeesRaad op de basisschool 
De EigenWijsPrijs, die sinds 1998 bestaat, is dit jaar opnieuw als 
basisschoolproject van start gegaan, waarbij er per groep, maar ook in kleiner 
verband, als EigenWijsLeesRaad gelezen kon worden. Dit werd door docenten en 
kinderen gewaardeerd.  

Docente Drinkwaard van de Koningin Wilhelminaschool uit Hardinxveld-
Giessendam was enthousiast, vond het heel goed te doen en is van plan in 2017 
met meer klassen mee te doen'.  

Ook leerlingen reageerden positief, zoals Leroy: 'Ik ben eigenwijs en ik houd van 
lezen, perfect voor mij'. Docente Petra Snel van de Prins Willem Alexanderschool 
in Oostendorp werkte zelfs met twee leesraden, een voor de middenbouw en een 
voor de bovenbouw. Ze vertelde desgevraagd:'De kinderen vinden het leuk om 
deel te nemen. Vooral het bij elkaar komen is zeer waardevol. Samen praten 
over boeken geeft nog meer enthousiasme om te lezen!' 

Deelnemende titels EigenWijsPrijs 
De groepen 3-5 lazen Mees en Tijn en de campingdief' van Ina van der Beek 
(uitgeverij Den Hertog), IJsbeer bedreigd van Liesbeth van Binsbergen, 
(uitgeverij Columbus), Iza krijgt een pony van Simone Foekens, (uitgeverij Den 



Hertog), Jens en de slaapbus van Vrouwke Klapwijk, (uitgeverij Callenbach) en 
Knuffelkatten en aaibeesten van Jacobina Kunnen, (uitgeverij Kwintessens).  
De groepen 6-8 lazen Silvester en de bizarre verhuizing van Willeke Brouwer, 
(uitgeverij Callenbach), Het pad door de zee van Arna van Deelen, (uitgeverij De 
Banier), De kinderboekenbrigade van Evelien van Dort, (uitgeverij Callenbach), 
De breiclub en de gestolen diamanten van Judith van Helden, (uitgeverij 
Columbus), en Rumoer in groep 8 van Joke van Winkel, (uitgeverij Den Hertog). 
 
Feestelijke uitreiking 
De EigenWijsPrijzen, bestaande uit een geldprijs van €175 en een unieke, voor 
deze prijs gemaakte, en ingelijste foto van Anki van Diermen, zijn vrijdagmiddag 
10 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst in CBC 't Gulden Boek in Houten aan 
Ina van de Beek en Willeke Brouwer uitgereikt.   
 
Stichting Platform Christelijke Kinderboeken 
De EigenWijsPrijs is een initiatief van de Stichting Platform Christelijke 
Kinderboeken, die zich - als voortzetting van de Werkgroep Christelijke 
Kinderboeken -  inzet voor kwaliteit in en promotie van christelijke kinderboeken. 
Kijk ook op www.christelijkekinderboeken.nl   
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Neem voor meer informatie over de EigenWijsPrijzen, Stichting Platform 
Christelijke Kinderboeken, contact met Vrouwke Klapwijk, (0342) 471 603, 
mobiel 06-2748 1116; via eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl -  

Annemarie Prins, secr. Platform Christelijke Kinderboeken, vz Jury Het Hoogste 
Woord, redactie website/FB Christelijkekinderboeken.nl, Tw @chrkinderboeken - 
info@prinssleurink.nl - 06 5720 3619. 

 

 

 

 


