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Voorthuizen/Zwolle, vrijdag 12 mei 2017 
Bekendmaking nominaties EigenWijsPrijzen en Het Hoogste Woord 2017 
De kinderen hebben gekozen: de nominaties voor de EigenWijsPrijs zijn bekend. Ina van der Beek, Janny 
den Besten en Simone Foekens zijn genomineerd in de categorie 'groep 3-5', en in de categorie 'groep 6-8' 
zijn genomineerd: Janwillem Blijdorp, Eeuwoud Koolmees en Leanne van Spronsen.  
De vakjury Het Hoogste Woord maakt vrijdagmiddag 16 juni te Houten bekend wie de winnaar is van het 
Hoogste Woord 2017. De bekendmaking en uitreiking van de EigenWijsPrijzen en het Hoogste Woord vindt 
plaats op vrijdagmiddag 16 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van CBC 't Gulden Boek 
te Houten. Kijk voor meer informatie op www.christelijkekinderboeken.nl 
 

EigenWijsPrijs: christelijke kinderjury 
Najaar 2016 hebben vijf uitgeverijen van christelijke kinderboeken 22 titels aangemeld om mee te dingen naar 
de EigenWijsPrijzen 2017. Vrouwke Klapwijk organiseerde deze prijs. Ze kreeg in de periode februari tot en 
met eind april basisschoolleerlingen uit het hele land enthousiast voor deze prijs. De kinderen gaven punten 
aan hun favoriete titels en deelden zo 10.000 punten uit. De deelnemende lezers kwamen van christelijke 
basisscholen uit de brede achterban: evangelische, gereformeerde, hervormde en reformatorische 
basisscholen. Ze lazen als klas, maar ook als EigenWijsLeesRaad. In deze Raad zaten leesgrage kinderen uit 
verschillende groepen bij elkaar. Ze lazen alle titels om er daarna met elkaar over te praten.  
De stemmen zijn geteld en hiermee besloten de lezende kinderen welke boeken genomineerd zijn voor de 
EigenWijsPrijzen. De auteurs met de meeste stemmen in de categorie groep 3-5 en in de categorie groep 6-8 
winnen de EigenWijsPrijzen. De winnaars van de EigenWijsPrijs ontvangen een geldbedrag en een unieke, 
ingelijste foto. De deelnemende scholen kunnen een gratis auteursbezoek van de winnende auteur winnen.  
 

De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie 'groep 3-5' (in alfabetische volgorde):  
Ø Mees en Tijn en de brandweer van Ina van der Beek (Harmelen), uitgeverij Den Hertog  
Ø 1 april van Janny den Besten (Nieuw-Lekkerland), uitgeverij De Banier.  
Ø Iza en de gewonde pony van Simone Foekens (Almelo), uitgeverij Den Hertog 
 

De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie 'groep 6-8' (in alfabetische volgorde): 
Ø Rome, sweet Rome van Janwillem Blijdorp (Noordscheschut), uitgeverij De Banier 
Ø Levensgevaarlijk van Eeuwoud Koolmees (Capelle a/d IJssel), uitgeverij De Banier 
Ø Keet van Leanne van Spronsen (Ridderkerk), uitgeverij Den Hertog 
 

Hoogste Woord: vakjury 
Het Hoogste Woord (opgericht in 1996) kiest jaarlijks uit een stapel boeken van deelnemende christelijke 
uitgeverijen één boek als het beste christelijke boek van het jaar. Najaar 2016 meldden vijf uitgeverijen elk 
een titel aan, om mee te dingen naar Het Hoogste Woord.  De winnaar van Het Hoogste Woord ontvangt een 
geldbedrag en een beeld van keramiek, ontworpen en vervaardigd door Henny van Hartingsveldt. In 2016 
won Ineke Kraijo deze prijs voor Eileen, uitgeverij Mozaïek.  
De jury heeft dit jaar, vanwege het geringe aantal inzendingen, besloten geen boeken te selecteren voor een 
nominatie. Aan onderstaande auteurs, hieronder genoemd in alfabetische volgorde, wordt vrijdagmiddag 16 
juni bekendgemaakt wie de winnaar van het Hoogste Woord 2017 is: 
Ø Sanne@Sanne van Evelien van Dort (Gorssel), uitgeverij Callenbach.  
Ø Levensgevaarlijk van Eeuwoud Koolmees (Capelle a/d IJssel), uitgeverij De Banier. 
Ø Vechten tegen de golven van Ineke Kraijo (Cuijk), uitgeverij Columbus.  
Ø Keet! van Leanne van Spronsen (Ridderkerk), uitgeverij Den Hertog. 
Ø Kleine Aap en de panda's van Willemijn de Weerd (Putten), illustraties Leontine Gaasenbeek, uitgeverij 

Buddybooks.  
De christelijke kinderboekenprijzen zijn een initiatief van de St. Platform Christelijke Kinderboeken die zich 
inzet voor kwaliteit in en promotie van christelijke kinderboeken. Kijk ook op www.christelijkekinderboeken.nl	


