
PERSBERICHT: 
Joris - Gewoon een heel normale hond 

 
Neem dit vriendje mee op zomervakantie! Geniet mee met de avonturen van hond Joris. In 

juli verschijnt het debuut van Mijke Bleecke: Joris - Gewoon een heel normale hond. 

Vanaf augustus 2022  Joris - Gewoon een heel normale hond verkrijgbaar als boek, luisterboek en 
e-book via www.kalikopublisher.com en in de betere (online) boekhandel. Voor kinderen van 
4 tot 10 jaar. In oktober verschijnt het boek in het Duits in Zwitserland, Duitsland en 
Oostenrijk.  

Joris - Gewoon een heel normale hond 
 
Joris is een heel gewone huis-tuin-en-keukenhond die graag met 
iedereen speelt. Knuffelen vindt hij ook fijn, en hij heeft talent. Hij 
kan voetballen als de beste en doet dit graag met Eef en Fleur. Hij 
heeft lieve vrienden, zoals Freddie het bokje dat een geitje wil zijn. 
Joris is ook ondeugend en doet vooral waar hij zelf zin in heeft. 
Maar wat niemand weet, is dat hij kan praten, met Vrouwtje. Zij is 
de enige die hem kan verstaan. Voor anderen ‘woeft’ hij gewoon. En 
dat zorgt voor de grappigste gebeurtenissen! 

Joris is de hond van schrijfster Mijke Bleecke. Samen met haar twee 
dochters woont en werkt zij in Zwitserland. Joris is de liefste hond 
die er bestaat en dé grote inspiratiebron voor dit boek.  

Beleef samen met Joris mooie avonturen en kom erachter: wie je ook bent, en wat je ook bent, 
je bent goed zoals je bent. Durf te dromen en volg je hart. Je zult zien, het leven van een huis-
tuin-en-keukenhond is niet zo anders dan dat van jou! 

Literair agent Anne Marie Westra-Nijhuis van EPLÚ Management Support:  
‘Wat een ontzettend leuk boek! Geestig, leuk en goed geschreven. Het nodigt meteen uit om verder te 
lezen!.’’ 

Joris - Gewoon een heel normale hond 
Auteur: Mijke Bleecke 
Leeftijd: 4 - 10 jaar 
Opmaak en omslag: artwisedesign.nl 
Uitgeverij: Kaliko Publisher www.kalikopublisher.com 
ISBN: 978 39 52568 60 6 
Boek: € 13,95 | Luisterboek: € 12,99 | E-book: € 8,99 
  



‘Ik zie Saartje niet,’ zei Eef. ‘Die zou Freddie 
meenemen.’ De schoolbel ging en de kinderen 
gingen met de huisdieren naar binnen. Toen 
iedereen in de klas van Eef was gaan zitten, kwam 
Saartje binnen. ‘Sorry dat ik te laat ben,’ hijgde ze. 
‘Maar Freddie wilde nog een jurk aantrekken en 
kon niet kiezen welke.’ De kinderen en de juf keken 
naar Saartje. En daarna naar Freddie.  
‘O ja,’ zei Saartje. ‘Dit is Freddie, mijn huisdier. 
Freddie is een bokje. Freddie heette eigenlijk Fred, 
maar hij wilde liever een meisje zijn dus heet ze nu 
Freddie. En ze draagt graag jurkjes.’  
 
De klas luisterde aandachtig. Freddie stond er wat 
verlegen bij. Toen zag ze Joris en het drakenpak dat hij aanhad. Toen werd ze blij. Ze was gelukkig niet de 
enige die iets moois had aangetrokken voor vandaag. Het was immers een bijzondere dag. ‘Wat een 
prachtige jurk heb je aan,’ fluisterde Joris. Het was een blauwe jurk met bloemen erop. Daaronder had ze 
kleine laarsjes aan.  
‘Dank je,’ fluisterde Freddie terug. Ze begon te stralen. ‘En wat ben jij een leuke man! Mag ik naast je 
komen zitten?’  

Over Mijke Bleecke 
 
Mijke Bleecke (1980) en haar twee dochters besloten in de zomer van 
2020 hun hart te volgen en naar Zwitserland te emigreren, met hun 
hond Joris. Mijke is van mening: ‘Als je dromen en wensen hebt, doe 
het dan, laat je voeten dezelfde kant op wijzen als waarin je praat’. 
Mijke Bleecke werkte 14 jaar lang met plezier in het hoger onderwijs, 
toen ze besloot het roer om te gooien. Met haar eigen bedrijf werkt ze 
met veel plezier, liefde, aandacht en passie aan een aantal grote 
projecten per jaar. Schrijven is daar 1 van. 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie over dit persbericht of interviewverzoeken met Mijke Bleecke over  
Joris - Gewoon een heel normale hond, neem contact op met Rinske Bakker en Charlotte Tan, via 
info@highrollersagency.com.
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