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DE AUTEUR

Als schrijver startte hij met de gedichtenbundel Meer dan 700 wensen voor 

verjaardagen. Daarna putte hij uit zijn kennis en ervaring als psycholoog en 

publiceerde Burn-out, wat wil je mij vertellen?

Op www.amazon.com vind je een aantal van zijn e-books over massage. Op 

www.maakjeeigenonderwijsboek.nl vind je voornamelijk zijn puzzelboeken:

 150 binaire puzzels oplossen in grootletter puzzelboek.

 180 binaire puzzels oplossen.

 360 trinaire puzzels oplossen.

 Bedankt Juf: cadeauboek met leuke denkpuzzels.

 Bedankt Meester: cadeauboek met leuke denkpuzzels.

 Bruggen bouwen in de puzzelpauze.

 Chaos sudoku: tips en technieken.

 Cijferblokken Giant - 200 puzzels XL-formaat.

 Cijferzoeker: 200 rekenpuzzels met oplostips.

 Educatieve woordzoekers – Spaanse woorden leren.

 Japanse puzzels: hoe nonogram oplossen?

 Kamertje verhuren - Schapen en Wolven.

 KERST: puzzelboek

 Killer sudoku: tips en technieken.

 Max 3 puzzels: nieuwe variant binaire.

 Meneer gaat met pensioen: logische puzzels in thema pensionering.

 Mevrouw gaat met pensioen: puzzelboek over pensionering

 Mijnenveger: 360 puzzels.

 Puzzelboek in thema verjaardag.

 Sandwich sudoku.

 Star Battle puzzels.

 Sudoku technieken: sudoku oplossen met focusmethode.

 Sudoku Tips voor Kids.
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 Tafels oefenen met logische puzzels.

 Tentje Boompje Puzzels: 160 puzzels en tips voor gevorderden.

 Valentijnpuzzels.

 Viva Vaderdag: cadeauboek met leuke denkpuzzels

 Woordsudoku van A tot Z.

 Woordzoekers met 1000 anagrammen.

 Zeeslag puzzels: ga de strijd aan met 300 battleships.

Recent verschenen op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl ook een aantal 

boeken over aanvankelijk lezen en rekenen, massage, psychologie en 

poëzie:

 bROOD met aardbeien: gevoelens leren uiten door gedichten.

 BurN-oUT: wat wil je mij vertellen?

 Cursus Shiatsu stoelmassage.

 Leesbeest Mees 1.0: wisselrijtjes lezen in verhaalvorm.

 Meer dan 700 wensen voor verjaardagen.

 PLUS in de dierentuin: rekenverhaal met getalbeelden.

 SKIP en de brievenbussen zonder naam: oefenen van de tafels.

 Tafels automatiseren voor beelddenkers: de keersommenkalender.
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HET KLEINSTE KAMERTJE

Lezen op het toilet is een wijdverbreide gewoonte. Het wetenschappelijk 

onderzoek naar dit onderwerp is beperkt. Uit een aantal kleine studies blijkt 

dat 30 tot 50 procent van de mensen leest op de wc. Vrouwen zijn in de 

minderheid.

Het meest populaire leeswerk zijn kranten, gevolgd door tijdschriften en 

boeken. Daar komt nu verandering in met de puzzelboek voor het kleinste 

kamertje. De puzzels hebben een klein formaat (6x6) en zijn dus uitermate 

geschikt om van uw toiletbezoek een cognitief hoogtepunt te maken.

In dit wc-puzzelboek maak je kennis met 14 verschillende logische puzzels. 

Sudoku met varianten, tentje boompje, cijferblokken, binaire, trinaire, star 

battle, minesweeper en max-3 puzzels. De meeste puzzels kan je online 

spelen op www.sugurupuzzles.com.

We hebben ondertussen meer dan 30 puzzelboeken gepubliceerd. Deze 

onderscheiden zich van andere doordat ze een ruime beschrijving bevatten 

van de technieken die nodig zijn om de puzzels op te lossen. Een overzicht 

vind je op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl/taal-rekenen

Naast de puzzels vind je ook wat achtergrondinformatie over de 

geschiedenis van het kleinste kamertje. 


