ploegsma najaar 2018

Nieuws van Ploegsma
Casting lelijke kinderen
Flaporen? Eindelijk heb
je er wat aan! Want de casting is van start gegaan
voor de film De club van
lelijke kinderen, gebaseerd
op het boek van Koos Meinderts. De film, geproduceerd door Umami Media in
coproductie met Shooting
Star Film Company en de
EO, gaat in februari 2019 in
première.

Swingende presentatie
Bij Boekhandel Paagman
presenteerde Lizette de
Koning haar tweede voorleesboek over Job en
Keetje. Lizette zong haar
eigen Job en Keetje-liedjes en de twee hoofdpersonen waren er zelf ook
bij, in de vorm van vrolijke
handpoppen!

Wilt u ook een optreden van Lizette de Koning in uw
winkel? Mail dan naar: fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Lance en Lot naar Japan
Het prentenboek Lance en Lot zoeken zich rot van
Linda de Haan zal in een Japanse editie verschijnen.
Uitgeverij Pot Publishing
kocht de rechten van dit
prentenboek over twee
mannen die graag een
kindje willen. Het boek is
gebaseerd op het ware
verhaal van twee
vaders.

Geef een boek cadeau!
Talloze kinderen maakten
dit voorjaar kennis met
de prachtige klassieker
Ronja de roversdochter,
via de actie ‘Geef een
boek cadeau’. De actie
leidde tot veel mooie
recensies in de pers,
waaruit blijkt dat Ronja
nog altijd een bijzondere
plek inneemt in de harten
van lezers!
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Wee Gallery: de leukste
Grafisch ontwerper Surya Sajnani verdiepte
zich na de geboorte van haar eerste zoon in de
ontwikkeling van kinderen. Zo ontdekte ze dat
pasgeborenen maar 30 tot 38 cm ver kunnen
zien en dat ze het liefst naar het gezicht van
papa en mama kijken en naar zwarte en witte
geometrische vormen. Vandaaruit is het merk
Wee Gallery ontstaan. Surya begon met zwartwitte art cards om de waarneming van baby’s te
stimuleren. Het enthousiasme voor deze
babykaarten was zo groot dat de collectie
inmiddels is uitgebreid met boeken, knuffels,
speelgoed, speeldekens en andere lifestyle
producten voor kinderen en de kinderkamer –

foto: marlous van mourik

allemaal met de karakteristieke tekeningen.
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e 12,99

isbn 978 90 216 7687 6 |

isbn 978 90 216 7688 3 |

e 12,99

isbn 978 90 216 7824 5 |

e 8,99

is b n 978 90

| e 12,99

e 8,99

216 7806 1

isbn 978 90 216 7823 8 |

baby- en peuterboeken!

e
2
druk

is bn 978 90 21
6 7805 4 |
e 12,99

Deze Wee Gallery-boeken zijn al verkrijgbaar

e
2
druk
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e 12,50

e 12,50

isbn 978 90 216 7825 2 |
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isbn 978 90 216 7826 9 |

e 12,99

e 12,99

isbn 978 90 216 7855 9 |

isbn 978 90 216 7769 9 |

isbn 978 90 216 7856 6 |

e 12,99

e 12,99

isbn 978 90 216 7770 5 |

Wee Gallery: de leukste

e
2
druk

baby- en peuterboeken!
Twee nieuwe badboekjes van Wee
Gallery die van kleur veranderen als
ze nat worden
Zodra deze badboekjes in aanraking komen met
water, krijgen de zwart-wit illustraties kleur. De
kleuren verdwijnen weer als de boekjes opdrogen.
Gegarandeerde badpret, keer op keer weer!

nieuw!

•

Krijgen kleur bij contact met water

•

Promotiefilmpje van de hele lijn

•

Online campagne

Wee Gallery / Surya Sajnani

Wie speelt er in de regen?

Wie speelt er in de regen?

isbn 978 90 216 7912 9

Wie speelt er in het water?
Badboekje vanaf 0 jaar
Verpakt in doosje
16 x 16 cm, 8 blz.

ISBN 978-3-649-62188-1

22 mm

18 mm

e 12,99 per boek
Backside
Knisterbuch: Fahrzeuge
ISBN 978-3-649-62188-1
nur 271

Wie speelt er in het water?
isbn 978 90 216 7913 6

verschijnt: december 2018
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Speels en interactief

Twee laagjesboeken van stevig karton
met reliëf en folie.

Ontdek het bos of de zee en de dieren die daar wonen
met deze gelaagde kartonboeken. In Op zoek in het bos
is een eekhoorn op zoek naar zijn familie en in Op zoek in
de zee speelt een schildpad verstoppertje. Welke dieren
komen zij onderweg allemaal tegen?
De pagina’s lopen in hoogte op en stimuleren zo kleine
lezers om elke pagina om te slaan. Door het vele reliëf
valt er intussen van alles te voelen, terwijl het glansfolie
op de pagina’s ervoor zorgt dat ze hun ogen uitkijken op
de steeds groter wordende spreads.

Met pagina’s die in hoogte oplopen,
voelelementen en folie

Laura Baker

Op zoek in het bos

Op zoek in de zee

Op zoek in het bos

isbn 978 90 216 7911 2

isbn 978 90 216 7910 5

Op zoek in de zee
kartonboek vanaf 1 jaar
21 x 23 cm, 10 blz.
geb. e 9,99
illustraties: Nadia Taylor
nur 271
8 | ploegsma najaar 2018

verschijnt: oktober 2018

Emiel: de liefste kwajongen die er bestaat!

Het eerste boek over Emiel, met
kleurenillustraties van Björn Berg.

Hij bedoelt het zo goed, maar toch gaat het
steevast fout… Emiel is het ondeugendste jongetje
in de wijde omtrek. Soms wordt hij dan voor straf in
het timmerschuurtje opgesloten, waar hij houten
poppetjes snijdt. Hij heeft er al een heleboel…

•

Voor het eerst in kleur!

Astrid Lindgren

nur 282

Emiel zet alles op z’n kop

isbn 978 90 216 7924 2

fictie vanaf 6 jaar
17,3 x 24,5 cm, 80 blz.
geb. e 17,50
omslag en illustraties in kleur:
Björn Berg
vertaling: Rita TörnqvistVerschuur

verschijnt:november 2018
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e 9,99

e 9,99

e 9,99

isbn 978 90 216 7752 1 |

isbn 978 90 216 7753 8 |

isbn 978 90 216 7754 5 |

LUISTERBOEK
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LUISTERBOEK
LUISTERBOEK

isbn 978 90 216 7701 9 |

isbn 978 90 216 7550 3 |

isbn 978 90 216 7351 6 |

e 19,99

e 19,99

e 19,99

isbn 978 90 216 7218 2 |

isbn 978 90 216 7491 9 |

isbn 978 90 216 7652 4 |

e 19,99

e 19,99

e 19,99

Een nieuw voorleesfeest!

Voorleesbundel met bekende
en nieuwe verhaaltjes voor
kinderen rond de 2 jaar
Alle dreumesen verzamelen, want er
komt een voorleesboek speciaal voor
jullie! Dit geweldig grote voorlees
boek zit boordevol herkenbare
verhaaltjes en kleurrijke prenten.
Bekende figuren als Dikkie Dik, Pieter
Konijn en Nijntje beleven van alles.
Verschillende thema’s passend bij de
leeftijdsgroep komen voorbij: voor
het eerst op het potje gaan, helpen
op de kinderboerderij, logeren bij opa
en oma en nog veel meer. In dit dikke
voorleesboek staan bestaande én
nieuwe verhaaltjes, versjes en
prenten van bekende auteurs en
illustratoren.

•

Promotiefilmpje van de
hele serie

•

Vierkant boek van stevig
karton

Diverse auteurs

nur 271/277

Het grote kijk- en voorleesboek
voor rond de 2 jaar

isbn 978 90 216 7916 7

fictie vanaf 2 jaar
24,5 x 24,5 cm, 50 blz.
geb. e 17,99
omslag en illustraties in kleur:
diverse illustratoren

verschijnt: januari 2019
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De leukste boeken
Van sinterklaas tot en met
oud en nieuw, alles wordt
gevierd met verhalen,
knutsels en recepten.
Maarten vertelt aan de hele klas dat er op
Pakjesavond een pietje door de schoor
steen gevallen is, maar niemand gelooft
hem… Tot hij de foto’s laat zien die zijn
vader toen gemaakt heeft. Als Maarten de
stoomboot heeft uitgezwaaid, is het tijd
om op school het kerstspel te gaan
oefenen. Zijn babyzusje mag het kerst
kindje zijn. Wat een feest, en dan is er ook
nog oudejaarsavond. Maarten mag tot
twaalf uur opblijven!

•

Nu met roetveegpietjes

EERDER

VERSCHENEN

LUISTERBOEK

11e

isbn 978 90 216 7386 8 |

e 9,99

herziene
druk

elfde, herziene druk

nur 227

Ellen Tijsinger

isbn 978 90 216 7908 2

Het grote decemberboek
fictie vanaf 4 jaar
22,8 x 27 cm, 104 blz.
geb. e 15,–
omslag en illustraties in kleur:
Dagmar Stam
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verschijnt: oktober 2018

voor de feestmaand
Herdruk van klassieke sint-liedjes
in een nieuw jasje

‘Makkers Paul Passchier en Thedo Keizer hebben
de klassieke liedjes met weinig geraas en heel
poëtisch de 21e eeuw in geschreven,’ meldde
hoofdpiet Erik van Muiswinkel bij verschijnen.
Inmiddels worden deze liedjes gezongen van
intocht tot uitzwaaien, bij de schoorsteen en in de
klas!

•

Nieuw omslag en nieuw
voorwoord

•

Spotify-playlist met alle liedjes uit
het boek

tweede druk

nur 227

Thedo Keizer & Paul Passchier

isbn 978 90 216 7907 5

Sinterklaasje, kom maar binnen
liedjes vanaf 3 jaar
17,3 x 24,5 cm, 48 blz.
geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur:
Nynke Talsma

verschijnt: oktober 2018
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De leukste boeken
Vrolijk voorleesboek met
adventskalender tijdelijk voor
maar e 10,–!
Van de intocht van Sint tot aan Kerstmis is er
voor elke dag een verhaal, én een luikje in de
adventskalender om open te maken. Ties en
Trijntje beleven herkenbare avonturen: ze zijn
hyper voor Pakjesavond, zetten met oma het
kerststalletje in elkaar, en genieten van Eerste
Kerstdag wanneer de hele familie op bezoek
komt. Ook voor de voorlezers zullen veel
situaties herkenbaar zijn. Zo legt mama uit
waarom ze met kerst geen cadeautjes krijgen,
en hebben de ouders decemberstress terwijl
de kinderen nietsvermoedend met glitter in de
weer zijn.

tijdelijk
voor

e 10,–

•

Een feest van herkenning voor
voorlezer en kind!

•

Tijdelijk voor maar e 10,–
in oktober, november en
december

Yvon Jaspers
Ties en Triintje in december

omslag en illustraties in kleur:
Philip Hopman

fictie vanaf 5 jaar

nur 227

21,3 x 25,5 cm, 128 blz.

isbn 978 90 216 7223 6

geb. e 10,– (actieprijs t/m
31 december 2018)
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voor de feestmaand
Derde druk van lief prentenboek
met het klassieke kerstverhaal.

Vivian den Hollander vertelt in heldere taal
hoe Jozef en Maria op weg gaan naar
Bethlehem, over het kindje in de stal, en over
de herders en de koningen die geleid door
een ster naar Jezus komen kijken.

•

Met illustraties van Mies van Hout
nur 227
isbn 978 90 216 7818 4
derde druk
Vivian den Hollander
Het kerstverhaal

display met 6 exemplaren

fictie vanaf 4 jaar

e 59,94

20,3 x 20,5 cm, 32 blz.

isbn 978 90 216 7914 3

geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur:
Mies van Hout

verschijnt: november 2018
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Leesfragment
We graven een kuil onder de boom, groot genoeg om de havermoutdoos in te laten
verdwijnen.
Een oude mevrouw wandelt langs en blijft staan. ‘Wat doen jullie?’ vraagt ze op
een vriendelijke oma-manier.
‘Verongelukte bijen,’ legt Samson uit.
‘We gaan ze begraven,’ voeg ik eraan toe.
‘Hoe heten ze?’ vraagt de mevrouw.
Een moeilijk vraag. Over namen hebben we niet nagedacht. ‘De grootste heette
Hommel,’ beslis ik zonder overleg met mijn tweelingbroer.
‘Zijn vriend heet Honingpot,’ vult Samson aan. ‘En de verdwaalde bij noemen we
ByeBij.’
‘De wesp komt uit het buitenland. Hij is van heel ver komen vliegen. Daarom
heet hij VerWegWesp.’
Allemaal mooie namen volgens de oude mevrouw. Ze vraagt of ze mag blijven
kijken. Tuurlijk, dat vinden we goed.
‘Van ver kwamen jullie naar ons toe gevlogen. Van dichtbij hebben we jullie bewonderd,’ begint Samson.
‘Jullie waren blije bijen en werkten hard. Jullie deden alles voor de bijenkoningin
en voor de honing,’ ga ik zonder hapering verder.
Dan neemt mijn broer het weer over. ‘We bewonderden jullie moed. We zouden
trots geweest zijn als jullie ons hadden gestoken. Dat deden jullie niet, omdat jullie lief waren en een tweeling geen pijn wilden doen.’
Allebei gooien we aarde op de doos met onze schep, en als het een flinke berg is
stampen we het aan. Ineens schiet het door mijn hoofd dat we alleen over de bijen
gesproken hebben. ‘Jij ook een goeie reis, VerWegWesp. We zijn je niet vergeten.’
Samson stoot me aan en knikt onopvallend naar de mevrouw. Ik zie dat ze met
haar zakdoek een traan wegveegt. Ze doet haar tasje open en geeft mij en Samson
ieder een halve euro. ‘Mag ik er de volgende keer weer bij zijn?’

Over Ate de Jong
Ate de Jong (1953) is filmregisseur, scenarioschrijver en filmproducent. Hij begon zijn filmloopbaan als 17-jarige op de Filmakademie in Amsterdam. Op zijn 23ste regisseerde hij zijn
eerste speelfilm en sindsdien maakt en produceert hij Nederlandse en internationale films,
waaronder Een vlucht regenwulpen, Drop Dead Fred en The Discovery of Heaven.
Ook schreef Ate over film in diverse tijdschriften en kranten, en maakte hij een tweewekelijkse
radioshow voor NPR (National Public Radio/USA). Kauwgum en ander kattenkwaad is zijn
eerste kinderboek.
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Sprankelend en hartverwarmend
Het debuut van filmmaker Ate de Jong
voor kinderen vanaf 9 jaar.

De tweeling Samson en Lois heeft iets geweldigs
bedacht: begraaffeesten organiseren voor kleine
beestjes, zoals torretjes of regenwormen. Hiermee
willen ze geld verdienen om een huwelijkscadeau
voor hun moeder te kunnen kopen. De feesten zijn
een groot succes. Maar hun nare stiefbroers-in-spe
ruiken groter geld… als er grotere dieren begraven
kunnen worden. Huisdieren. Algauw komt in het
dorp een kanarie op vreemde wijze om het leven…

•

Gratis leesexemplaar voor de
boekhandel

•

Filmrechten verkocht
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Boekhandelstournee door auteur,
boeken via
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

a

oe

•

a
het naj

Ate de Jong

nur 282/283

Kauwgum en ander
kattenkwaad

isbn 978 90 216 7898 6

fictie vanaf 9 jaar
14,5 x 21,8 cm, 208 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Gurli Feilberg

verschijnt: november 2018
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Floor: hilarisch en herkenbaar

Luisterboek met lachgarantie over Floor,
die haar eigen regels maakt.

Als je een oudere broer bent, moet je niet denken dat je je
kleine zusje altijd te slim af kunt zijn!
Deze en een heleboel andere hilarische regels vind je op dit
luisterboek met twee delen uit de populaire Floor-serie. Dat
wordt lachen op de achterbank!

•

Floor ook te zien op tv!
LUISTERBOEK

EERDER

VERSCHENEN

isbn 978 90 216 7280 9 |

e 9,99

LUISTERBOEK

De pers over: De regels van Floor

Marjon Hoffman

nur 078

‘Niet minder dan briljant’ – Algemeen Dagblad

Floor is smoor/ Floor trekt door

isbn 978 90 216 7347 9

luisterboek vanaf 7 jaar
‘Floor is de opvolger van De Luizenmoeder.’

e 11,99

– Algemeen Dagblad

omslagillustratie:
Georgien Overwater

verschijnt: november
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Grinniken en griezelen!

Derde deel over de bewoners van een
bijzondere begraafplaats.

Yara krijgt de schrik van haar leven als ze op een dag haar
vriendje Junior op tv ziet. Junior is naar de stad gekomen
op zoek naar zijn ouders, van wie hij niets weet. Maar
Yara is niet de enige die hem heeft gezien. Ook professor
Kaligari, op zoek naar het geheim van het eeuwige leven,
wil Junior in handen krijgen. Junior is namelijk niet
zomaar een jongen: hij is al vijftig jaar dood en toch
springlevend. Maar er is haast, grote haast. Want Junior
kan niet leven zonder de speciale groene damp, en zijn
voorraad gaat er razendsnel doorheen...

•

Grafzerk-boekenlegger voor de
boekhandel

EERDER

e 14,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7704 0 |

isbn 978 90 216 7798 9 |

VERSCHENEN

De pers over: De Familie Grafzerk

Henk Hardeman

nur 282

‘Lekker griezelen met een grote glimlach.’ – nbd/biblion

De Familie Grafzerk: Dood
spoor?

isbn 978 90 216 7896 2

‘Hardeman weet hoe hij een spannend en grappig verhaal moet

fictie vanaf 9 jaar

schrijven.’ – Kinderboekenpraatjes

15 x 22 cm, 176 blz.
geb. e 14,99

‘Aanrader’ griezelboeken Kinderboekenweek van Jaap Leest

omslag en illustraties:
Juliette de Wit

verschijnt: januari 2019
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Internationale première grote Disn
Pamela Lyndon Travers (1899 – 1996) werd geboren in Australië, maar emigreerde op
haar 25e naar Engeland. Ze werd wereldberoemd met haar boeken over het magische
kindermeisje Mary Poppins.
In 1964 werd Mary Poppins verfilmd door Walt Disney, die erg veel moeite had
moeten doen om de rechten te bemachtigen. Nu, in 2018, komt er opnieuw een
Disney-verfilming, met Emily Blunt als Mary Poppins en rollen voor o.a. Meryl Streep,
Colin Firth en Julie Walters.

•

Posters voor de boekhandel

			
				

•

Advertenties online en print
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•

PR-campagne rond film en boek

ey-film in december in de bioscoop!
Een nieuwe vertaling van Tiny Fisscher
(Alleen op de wereld) met prachtige
knipkunst-illustraties van Geertje Aalders
(Arabische sprookjes).
Ze is gekomen met de oostenwind: Mary Poppins, het
beroemdste kindermeisje van de wereld. Op een dag is ze
letterlijk komen aanwaaien, en daarom is het misschien
ook niet zo vreemd dat ze de trap op kan glijden en een
lege tas heeft waar toch van alles uit komt. Voor de
kinderen van de familie Bank breekt een bijzondere tijd
aan, want met Mary Poppins is elke dag een magisch
avontuur. Ze hopen dat zij nooit meer weg zal gaan, maar
dan draait de wind...

•

Wereldwijd miljoenen boeken
verkocht

•

Online winactie met boek en
bioscoopkaartjes

•

Met leeslint en stofomslag

•

De enige complete editie!

twaalfde, herziene druk

vertaling: Tiny Fisscher

P.L. Travers

nur 282

Mary Poppins

isbn 978 90 216 7909 9

fictie vanaf 8 jaar
14,5 x 21,8 cm, 208 blz.
geb. e 17,50
met leeslint en stofomslag
omslag en illustraties:
Geertje Aalders

verschijnt: november 2018
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Reggie Naus 10 jaar
Voor een zacht prijsje kennismaken met
Sanne, Pepijn en hun harige vriend.

Tien jaar geleden verscheen De schat van Inktvis Eiland,
Reggies debuut over een stoer piratenmeisje. Inmiddels
heeft hij een flinke boekenplank vol geschreven en is hij
een van de meest geboekte auteurs bij de
Schrijverscentrale: een markante verschijning in
authentiek piratentenue, met echt zwaard en
fantastische verhalen!

e 13,50

isbn 978 90 216 7514 5 |

e 14,99

e 13,50

isbn 978 90 216 7465 0 |

e 13,50

isbn 9978 90 216 7309 7 |

e 13,50

isbn 978 90 216 7234 2 |

isbn 978 90 216 7621 0 |

Trubbel de trol

isbn 978 90 216 7918 1

fictie vanaf 9 jaar
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e 13,50

e 24,95

e 11,99

set met 5 exemplaren

Reggie Naus

isbn 978 90 216 7726 2 |

achtste druk

e 11,99

LUISTERBOEK

isbn 978 90 216 7518 3 |

LUISTERBOEK

isbn 978 90 216 7045 4 |

EERDER

VERSCHENEN

e 17,99

isbn 9978 90 216 7542 8 |

e 4,99

isbn 978 90 216 7672 2 |

e 13,50

Ter gelegenheid van Reggies schrijversjubileum
verschijnt het eerste Trubbel de trol-boek als paperback.
Een trol als vriend, het is weer eens wat anders. Leuk,
maar ook gevaarlijk. Want opa trol is er ook nog, en die
heeft al veel te lang niks meer uit zijn mensbeestenkookboek gemaakt…

14 x 21,5 cm, 112 blz.
pb. e 4,99
omslag en illustraties:
Kees de Boer
nur 282

verschijnt: november 2018

kinderboekenschrijver!
Een nieuw deel in de populaire reeks, vol
monsters en magie.

Het is zomervakantie. Pepijn en Sanne brengen elke dag
door op het water van het Nevelmeer. Maar dat dit meer
een duister geheim herbergt, had hun vriend Trubbel de
trol wel even eerder mogen vertellen… Ondertussen
krijgt hun vader, de boswachter, bezoek van twee
geheimagenten. Zij willen weten of hij wel geschikt is om
de geheimen van het Nevelwoud voor de buitenwereld
verborgen te houden.

•

Gratis Trubbel-boekenlegger voor de
boekhandel

•

Advertentie in Stoer!

•

Spreekbeurtpakket

EERDER

e 12,99

e 12,99

e 12,99

e 12,99

isbn 978 90 216 7263 2 |

isbn 978 90 216 7432 2 |

isbn 978 90 216 7561 9 |

isbn 978 90 216 7712 5 |

VERSCHENEN

Reggie Naus

nur 282

De vloek van het Nevelmeer

isbn 978 90 216 7905 1

fictie vanaf 8 jaar
15 x 22 cm, 144 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties:
Kees de Boer

verschijnt: november 2018
23 | ploegsma najaar 2018

Spelend
e
2
druk

Fraaie quizbox met infoboekje en 100
quizkaarten.
Waarom loopt badwater weg in een draaikolk?
Waarom zeggen we: ‘maak dat de kat wijs’?
Waarom hebben sommige planten doornen?

EERDER

e 14,99

tweede druk

nur 210

Elisabeth Marrou

isbn 978 90 216 7707 1

isbn 978 90 216 7707 1 |

isbn 978 90 216 7604 3 |

e 14,99

VERSCHENEN

De vragen zijn toegesneden op leeftijd en zijn verdeeld
in zeven categorieën: dieren, milieu, wetenschap,
uitdrukkingen en hun betekenis, de aarde, het menselijk
lichaam en natuur.

De Waarom?-quiz
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non-fictie van 6 tot 8 jaar
14,6 x 9 x 8 cm, 128 blz.
box met boek en
100 quizkaarten e 14,99
vertaling: Els Peeters

verschijnt: november 2018

leren!
nieuw!

Ontdek de dino’s met de 100 quizkaarten
en het boekje met extra info.

Een nieuwe quizbox vol vragen over de grootste, slimste,
snelste en meest bizarre beesten die ooit geleefd
hebben.
Elk kaartje bevat drie mogelijke antwoorden. In het
boekje staat extra info bij de antwoorden, zodat je nog
veel meer te weten komt!
De kaarten zijn verdeeld in zes categorieën.

•

Samen spelen en leren

Jean-Michel Jakobowicz

nur 210

De Dino-quiz

isbn 978 90 216 7919 8

non-fictie van 7 tot 12 jaar
14,6 x 9 x 8 cm, 128 blz.
box met boek en
100 quizkaarten e 14,99
vertaling: Els Peeters

verschijnt: januari 2019
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Anti-pakjesgoeroe Karin Luiten leert kinderen
lekker koken
Vrolijk kinderkookboek nu
in paperback.

Pak eens lekker uit! Met bijvoorbeeld
falafel uit de oven of een echte Turkse
pizza, gevulde gehaktballetjes met
een verrassing erin, en Eton Mess toe.
Geen idee wat dat is? Dan heb je dit
boek beslist nodig, want een
lekkerder toetje bestaat bijna niet!

•

Van Karin Luiten werden al meer dan 200.000
kookboeken verkocht

EERDER

VERSCHENEN
e 12,50

Tip voor de boekhandel: organiseer een
kookworkshop met recepten uit het boek!

isbn 978 90 216 7464 3 |

•

tweede druk

nur 216

Karin Luiten

isbn 978 90 216 7900 6

Lekker uitpakken!
non-fictie vanaf 9 jaar
20 x 20 cm, 128 blz.
pb. met flappen e 12,99
omslag en illustraties in kleur:
Karin Luiten
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verschijnt: oktober 2018

Leg de elastiekjes klaar en vlechten maar!

Vlechtenhandboek vol praktische tips
is terug!

Niet alleen de klassieke vlecht, maar ook de gedraaide,
vissengraat- en Katniss-vlecht zijn in dit boek te vinden.
Met duidelijke foto’s en handige tips kan iedereen ermee
aan de slag, zelfs als je nog nooit eerder hebt gevlochten.
Maar ook voor de gevorderde vlechter zitten er leuke
uitdagingen tussen!

•

Instagramactie via Meidenboeken

derde druk, nieuwe editie

nur 240

Laura & Marie

isbn 978 90 216 7892 4

Vlechten
non-fictie vanaf 10 jaar
17 x 22 cm, 112 blz.
geb. e 12,99
vertaling: Lammie PostOostenbrink

verschijnt: oktober 2018
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Geactualiseerde uitgave!

Onmisbare gids vol praktische
informatie

Als (bijna) brugklasser verandert er heel veel in korte tijd.
Je school wordt anders, je komt in nieuwe klassen met
nieuwe leraren, je maakt nieuwe vrienden, krijgt een
heleboel vakken en een dito huiswerk. En dan kom je ook
nog in de puberteit…
Gelukkig is er deze survivalgids boordevol info en tips!
een school kiezen • huiswerk plannen • leren

voor een proefwerkweek • omgaan met irritante
klasgenoten • lichamelijke veranderingen •

verliefdheid en seksualiteit • bijbaantjes • drugs
& alcohol • pesten (en wie je kan helpen) • lastige
ouders • je brein... en nog veel meer!

Een boek om je leven als puber een stuk aangenamer te
maken!

•

Online advertenties gericht op ouders
van aanstaande brugklasserss

•

Verschijnt rond open dagen
middelbare scholen

tweede druk

nur 240

Caja Cazemier

isbn 978 90 216 7893 1

Survivalgids brugklas en
puberteit
non-fictie vanaf 11 jaar
14,2 x 21,3 cm, 240 blz.
pb. e 15,00
illustraties in kleur:
Juliette de Wit
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verschijnt: januari 2019

50 inspirerende vrouwen voor meisjes van nu

Girl empowerment in vijftig ware
verhalen.

Op papier hebben vrouwen dezelfde rechten en kansen
als mannen, maar in de praktijk blijkt het glazen plafond
nog altijd uit dubbel glas te bestaan. Daarom is het
belangrijk dat jonge meisjes zien hoe andere vrouwen
hun dromen waargemaakt hebben, of opkomen voor hun
seksegenoten. Zodat zij later zelf ook kunnen bereiken
wat ze willen!
Van Florence Nightingale tot Malala, van Laura Dekker tot
Emma Watson: vijftig inspirerende vrouwen die laten zien
dat je als meisje niet onderdoet voor wie dan ook!

•

Lessuggesties

•

PR-campagne

•

Verschijnt voor Internationale
Vrouwendag
EERDER

isbn 978 90 216 7629 6 |

e 29,99

VERSCHENEN

Reacties op het werk van Janny van der Molen
‘Een geslaagde en inspirerende combinatie van geschiedenis en
fictie.’ – NBD/Biblion
‘Een boek dat in geen schoolbibliotheek mag ontbreken.’
– Herman Kakebeeke in De Leeswelp
‘Deze auteur is er een ster in om mensen en gebeurtenissen uit
de geschiedenis opnieuw te laten leven voor kinderen van nu.’
– Kiddo

Janny van der Molen

‘Een nieuwe titel van Janny van der Molen, daar word ik blij van.’
– Boekhandel De Drukkery

Heldinnen, 50 vrouwen die
weten wat ze willen

‘Van der Molen voegt zich tot het rijtje betere Nederlandse

non-fictie vanaf 9 jaar

non-fictie schrijvers voor kinderen.’ – Jaap Leest

16,8 x 24 cm, 224 blz.

‘De auteur is een meester-verteller’ – Juryrapport Vlag &

geb. e 19,99

Wimpel 2008

omslagillustratie:
Marijke Buurlage

binnenwerkillustraties in kleur:
diverse illustratoren
nur 218
isbn 978 90 216 7902 0

verschijnt: januari 2019
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Iedereen wil van iemand houden…

Poëtisch prentenboek over
liefde en het volgen van je hart.

Alle mensen zijn ergens naar op zoek: naar
vriendschap, naar avontuur… Of naar
iemand om van te houden en voor te zorgen.
De jonge vrouw in dit boek volgt een rode
draad en vindt een kindje. Het kind groeit op
en volgt haar eigen draden. Maar ze blijven
voor altijd met elkaar verbonden.
Met weinig woorden en in ingetogen
illustraties vertelt dit boek bijna méér dan in
woorden is uit te drukken. Een parel!

•

Gebaseerd op Torril Kove’s
eigen ervaring als adoptieouder

•

Ook als korte animatie-film

•

Oscarwinnares

•

Vertaald door Imme Dros

Torill Kove

nur 274

Draden

isbn 978 90 216 7925 9

prentenboek voor alle leeftijden
21,8 x 28,8 cm, 40 blz.
geb. e 13,99
vertaling: Imme Dros

verschijnt: december 2018
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Verschijningslijst
September
Nilsson – Grote wonder
Wee Gallery – In het bos
Wee Gallery – In de oceaan
Witteman – Boreas en de vijftien vrienden
Oktober
Arnesen – Vlechten
Baker – Op zoek in het bos
Baker – Op zoek in de zee
Luiten – Lekker uitpakken!
Keizer & Passchier – Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet
Tijsinger – Het grote decemberboek
November
Hoffman – Floor is smoor/ Floor trekt door luisterboek
den Hollander – Het kerstverhaal
de Jong – Kauwgum en ander kattenkwaad
Lindgren – Emiel zet alles op z’n kop
Marrou – De Waarom-quiz
Naus – Trubbel de trol: De vloek van het Nevelmeer
Naus – Trubbel de trol paperback
Travers – Mary Poppins
December
Kove – Draden
Wee Gallery – Wie speelt er in de regen?
Wee Gallery – Wie speelt er in het water?
Januari
Cazemier – De grote survivalgids voor brugklas en puberteit
div. auteurs – Het grote kijk- en voorleesboek voor rond de 2 jaar
Hardeman – De Familie Grafzerk: Dood spoor?
Jakobowicz – De Dino-quiz
van der Molen – Heldinnen
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