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Logo PoeziePrijs Kinderjury znd jaartal.indd   114-06-19   12:07

978 90 258 7529 9  
  € 15,99

978 90 258 7395 0
  

  € 14,99
978 90 258 7525 1  

  € 15,99
978 90 258 7612 8   

  € 19,99

978 90 258 7603 6  
  € 14,50

978 90 258 7652 4  
  € 13,50

978 90 258 7535 0
  

  € 17,99
978 90 258 7302 8  

  € 16,99

FELICITEERT!
978 90 258 7546 6  

  € 12,99
GENOMINEERD 
VOOR DE 
BOEKENWELP

GENOMINEERD 
VOOR BESTE 
JONGERENBOEK
2019

GENOMINEERD 
VOOR DE
DEUTSCHER 
JUGENDLITERATURPREIS 
2019
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978 90 258 6767 6  
  € 14,99
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978 90 258 7479 7  
  € 14,99

978 90 258 7752 1  
  € 14,99

978 90 258 7237 3  
  € 14,99

978 90 258 7697 5  
  € 14,99

MEER
 DAN

40.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT!

Prentenboekenmaker
Harmen van Straaten rijmt 
en leest voor op school, in 
de bieb en de boekhandel. 
Hij laat kinderen in interac-
tieve sessies hun rijmkunst 
oefenen aan de hand van 
zijn humoristische prenten-
boeken. Grappig, ondeu-
gend en net even anders dan 
je verwacht.
Interesse? Mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl



HARMEN VAN STRAATEN

Ik heb lekker een 
hele grote trekker
Rijk wacht op de bus. Een lange rij sluit aan. 
‘Dag, ik ben Rijk.’ 
‘Mijn papa is rijker!’ Een meisje duwt hem opzij. 
Iedereen schept op, en iedereen dringt voor bij het instappen. 
Rijk laat de bus maar gaan.
Aan het eind van de straat glijdt de bus uit over de mest van 
papa. Hij belandt in de sloot!
Rijk aarzelt niet, hij rent naar huis…

 Humor voor kind 
en voorlezer

 Stop-motion 
video beschikbaar

 Online campagne

PRENTENBOEK 3+ gebonden    prijs € 14,99    formaat 30 x 24,6 cm 
omvang 32 bladzijden    nur 273    isbn 978 90 258 7898 6    verschijnt februari
www.harmenvanstraaten.nl 
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ASSORTIMENTSOVERZICHT

978 90 258 7373 8  
  € 14,99

978 90 258 7667 8  
  € 8,99

978 90 258 7601 2  
  € 11,50

978 90 258 7210 6  
  € 5,-

978 90 258 6793 5  
  €  5,-

978 90 258 6794 2  
  € 5,-

978 90 258 3567 5  
  € 5,-

978 90 258 7211 3  
  € 5,-

978 90 258 6490 3  
  € 5,-

978 90 258 7657 9  
  € 11,50 

978 90 258 7722 4  
  € 11,99

978 90 258 7703 3  
  € 8,99

978 90 258 7449 0  
  € 13,99

978 90 258 7668 5  
  € 13,99

978 90 258 7294 6  
  € 7,99

978 90 258 7295 3  
  € 7,99

978 90 258 7838 2  
  € 8,99



KARTONBOEK 1+ prijs € 7,99    formaat 19 x 19 cm    omvang 16 bladzijden
nur 271    isbn 978 90 258 7912 9    verschijnt februari
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versturen, een taart bakken en versieren, je verkleden 
voor het feest, ballonnen, vriendjes met cadeautjes tot 
samen eten en drinken aan de feesttafel. Muis, knuffel 
Panda doet met alles mee.

Muis is bijna jarig. Ze nodigt haar vriendjes uit op haar 
feestje. Kora Kip, Eddie Eekhoorn en Kees Krokodil, ze 
komen allemaal!
Een vrolijk kartonboek waarin een kind alles herkent 
wat bij een verjaardag hoort. Van kaartjes maken en 

LUCY COUSINS

Muis is jarig

  Online 
feestcampagne

 Download 
gratis 
Muisknutsel- 
en kleurplaten: 
kinderboeken.nl/
muis

  Consumenten-
folder over Muis 
naar 8000 kinder-
dagverblijven

  Advertenties

  Diverse 
winacties met 
mediapartners

  Poster naar 
8000 kinderdag-
verblijven

  Poster en 
tafelstaander 
beschikbaar via 
fleur.elsnerus@
wpgmedia.nl

Vier feest met Muis30

www.kinderboeken.nl/muisCopyright © Lucy Cousins 2020. Lucy Cousins font © Lucy Cousins 2020 Het auteursrecht van Lucy Cousins is door haar vastgelegd conform de Copyright, Design and Patents Act 1988. Maisy™ is een gedeponeerd handelsmerk van Walker Books Ltd., Londen. Uit: Muis is jarig, Uitgeverij Leopold, Amsterdam.



UITDEELBOEKJES  1+  karton    prijs € 10,-    formaat 9 x 9 cm    omvang 14 bladzijden 
nur 271    isbn 978 90 258 7914 3    verschijnt februari

LUCY COUSINS

Muis 
uitdeelboekjes
Bij een feestje horen cadeautjes, voor alle kinderen die 
het meevieren. 
In deze set zitten 5 exemplaren van twee vrolijke Muis-
boekjes: Muis maakt muziek en Muis wil spelen.
Maak muziek met Muis en haar vriendjes en speel mee 
met Muis en haar knuffel Panda. Meer plezier met 
Muis!

  Om uit te delen op 
de crèche of  
peuterspeelzaal

  Set met 5 
 exemplaren van twee 
vrolijke verhaaltjes 

  In aantrekkelijke
verpakking, zonder 
plastic



 Hoe ga je om 
met een huisdier?

LUCY COUSINS

Muis krijgt een huisdier
De kleine zwarte kat klimt bij Muis op schoot. Als Muis 
haar aait, gaat ze spinnen. 
‘Wil je er een mee naar huis nemen?’ vraagt Pinguïn 
aan het eind van de dag. 
Welk katje zal Muis kiezen?

Muis speelt vandaag bij Pinguïn.
De kat van Pinguïn heeft vier kittens gekregen – 1, 2, 3, 4!
Wat zijn ze lief en klein!
Pinguïn en Muis doen heel voorzichtig als ze met de 
kleine katjes spelen.

Een Muis ontdekt-boek 

Muis krijgt een
huisdier

PRENTENBOEK 2+ prijs € 13,99    formaat 23 x 19 cm    omvang 32 bladzijden
nur 271    isbn 978 90 258 7886 3    verschijnt mei
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ZORGEN 
VOOR… 

MUIS KAN HET!



‘Precies zoals in 
mijn droom!’ 
zegt Beer. 

‘Ook de kriebels.’

 Lentekriebels voor jonge kinderen: help mee 
en geef de natuur een zaaizoen

 Presentatie ism de Bijenhouders Vereniging

 Lesbrief over het belang van bloemen en bijen

 Met gratis bloemzaadjes om uit te delen bij 
afname van 4 exx.
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Milja Praagman raakte 
voor dit boek geïnspi-
reerd door een bezoek 
aan de privétuin van tuin-
architect Piet Oudolf.

herfst? Of is het moois nu juist dat wat Beer mist als het 
winter is? Beer gaat terug, dwars door alle seizoenen 
heen naar Mol die een nieuw hol voor hen heeft ge-
maakt. Als ze samen in het voorjaar wakker worden is 
de droom uitgekomen, alles ziet er anders uit.

Beer en Mol zijn in diepe winterslaap. Beer droomt van 
iets heel moois en krijgt de kriebels, dan stort het hol 
in. Mol is boos, maar Beer loopt Bij al achterna, die hem 
helpt het fijne uit zijn droom te vinden. Was het een 
bloem of een bos? Was het de lenteweide, of de zomer 
waar Beer een zaaizoen krijgt van Bij, of was het toch de 

MILJA PRAAGMAN

Bij jou

PRENTENBOEK  3+ gebonden    prijs  € 14,99    formaat 23,8 x 28,6 cm
omvang 32 bladzijden    nur 273    isbn 978 90 258 7895 5    verschijnt april
omslagontwerp Joseph Plateau    miljapraagman.nl
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978 90 258 7061 4     € 14,99
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 Een Kikkertulp in de Keukenhof

 Kikker feestweekend in de Keuken-
hof met o.a. Kikkerworkshops en 
Kikkeractiviteiten

 Lesbrief 

 POS-materiaal op aanvraag via 
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl 

 Ook in Engelse editie

BELEEF HET WONDER VAN DE NATUUR MET KIKKER  BELEEF HET WONDER VAN DE NATUUR MET KIKKER



MAX VELTHUIJS

Een verrassing voor Kikker
Rat komt terug van een verre reis. Hij heeft een cadeau-
tje meegenomen voor Kikker. 
Het lijkt net een ui…
‘Kan ik het eten?’ vraagt Kikker.
‘Nee,’ zegt Rat, ‘het is een bol. ‘Als je hem nu in de grond 

stopt, krijg je in het voorjaar een verrassing.’
Kikker vindt dat hij heel lang moet wachten. Maar dan 
verschijnt er eindelijk een klein groen puntje boven de 
grond. 

KARTONBOEK  2+  prijs € 14,99    groot formaat 27 x 27 cm  
omvang 16 bladzijden    nur 271    isbn 978 90 258 7901 3 
verschijnt maart
engelse editie isbn 978 90 258 7919 8
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BELEEF HET WONDER VAN DE NATUUR MET KIKKER  BELEEF HET WONDER VAN DE NATUUR MET KIKKER
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 Voor de box, 
wandelwagen of 
op schoot

 Met spiegeltje 
en knisper

 In mooie 
geschenk-
verpakking

MAX VELTHUIJS

Kikker speelboekje
Wat ritselt en knispert daar? Wat is dat zacht! Een 
babyspeelboekje met Kikkers vrienden Eend, Haas, 
Rat, Varkentje en Beertje. En een spiegeltje voor 
Kikkers nieuwste vriendje: jijzelf!

BABYSPEELBOEKJE    stof    prijs € 12,50    formaat 16 x 20 cm 
omvang 8 bladzijden    nur 271    isbn 978 90 258 7918 1    verschijnt maart 

IDEAAL 
KRAAMCADEAU 



V
O

O
RJA

A
R 20

20

13

MAX VELTHUIJS 

Kikker in het water
In bad gaan is een feest met dit badboekje.
Spetter en zing mee met Kikker!

BADBOEKJE    prijs € 10,99    formaat 19 x 19 cm 
omvang 8 bladzijden    nur 270    isbn 978 90 258 7900 6    verschijnt maart

 Simpel bad-
avontuur voor 
de allerkleinsten

 In vrolijk 
cadeaudoosjeSPETTER-DE-SPAT, 

KIKKER IS NAT!
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978 90 258 7756 9  
  € 8,99

978 90 258 7400 1  
  € 8,99
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Spellen

KIKKER ASSORTIMENTSOVERZICHT

DE WERELD VAN KIKKER TELSPEL 
prijs € 9,99
isbn 978 90 258 7856 6

4 IN 1 PUZZEL
prijs € 8,99 
isbn 978 90 258 7782 8

KIKKER MEMO
prijs € 8,99 
isbn 978 90 258 7633 3 

Wolters
MINILOCO
prijs € 25,95
Verkrijgbaar via het CB

SIERADENSET
€ 6,99 Kikker in uw winkel? 

Mail promotie@wpgmedia.nl 

Hobby TM Essentials

Stationary Bekking & Blitz 
KAARTENMAP FEEST
€ 8,99

KALENDER
€ 9,99

CAHIER A5
€ 2,50

VERKRIJGBAAR VIA
BEKKINGENBLITZ.NL

STICKERSET 3 VELLEN
€ 2,99

VERKRIJGBAAR VIA TMESSENTIALS.COM

BESTEL MERCHANDISE VIA DE GENOEMDE KANALEN OF VIA VERKOOP@WPGMEDIA.NL 
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KIKKER ASSORTIMENTSOVERZICHT KNUFFELEN EN SPELEN MET KIKKER

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT 
KIKKER - IK LEER ABC
prijs € 9,99
isbn 978 90 258 7920 4

NIEUW

KIKKER KNUFFEL 
40 CM
prijs € 18,99
isbn 978 90 258 7921 1

KIKKER KNUFFEL
20 CM
prijs € 9,99
isbn 978 90 258 7854 2

KIKKER - IK LEER ABC
Kikker en zijn vriendjes hel-
pen graag bij het leren her-
kennen van de letters van 
het alfabet. Zoek het juiste 
woord bij de afbeelding en 
maak de puzzels compleet. 
Om alleen of samen mee te 
spelen.





ANNEMARIE VAN HAERINGEN

Papa, ik word later rijk
ling subtiel de verwachtingen bij. Met wijsheden die 
voor alle generaties gelden. Als Kleine Olifant uitein-
delijk vraagt of papa rijk is, antwoordt die: ‘Ja! Want ik 
heb jou!’ 

‘O ja? Dan moet je heel hard werken.’
‘Dat hoeft niet papa, dat doe jij al.’
Kleine Olifant wil heel veel speelgoed kunnen kopen. 
Maar hoe word je rijk? Papa stuurt tijdens een wande-

PRENTENBOEK  3+ gebonden    prijs € 14,99    formaat 23,8 x 28,6 cm
omvang 32 bladzijden    nur 273    isbn 978 90 258 7881 8    verschijnt maart
www.annemarievanhaeringen.nl 
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978 90 258 7712 5  
  € 14,99

978 90 258 7725 5  
  € 15,99
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978 90 258 7520 6  
  € 14,99
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  ‘Spannende wendingen, 
onvergetelijke personages, fris en 
bondig vertaald.’ 
BAS MALIEPAARD IN TROUW

 ‘Mooi eerbetoon aan deze 
klassieker.’ 
JAAP LEEST

 ‘De vertaling van Imme Dros is 
sprankelend. Ze weet de Engelse 
sfeer van het oorspronkelijke boek in 
ritmische zinnen te behouden. 
Schitterend wordt de natuur 
beschreven.’ 
TOIN DUIJX IN WYKEIN
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FICTIE 9+ gebonden    vertaling Imme Dros    omslagontwerp Steef Liefting   
omslag en binnenwerkillustraties Linde Faas    prijs € 17,99    formaat 15 x 22 cm  
omvang 232 bladzijden    nur 283    isbn 978 90 258 7647 0    reeds verschenen
ook verkrijgbaar als e-book

FRANCES HODGSON BURNETT
VERTAALD DOOR IMME DROS

De geheime tuin

 Voorjaar 2020: 
The Secret Garden in de 
bioscoop

 Hoofdrollen voor 
Colin Firth en 
Julie Walters

KLASSIEKER THE SECRET 
GARDEN OPNIEUW 
VERFILMD

VOORJAAR
2020

 IN DE
BIOSCOOP



PRENTENBOEK 4+ gebonden    prijs  € 14,99    formaat 23,8 x 28,6 cm
omvang 40 bladzijden    nur 223    isbn 978 90 258 7880 1    verschijnt maart

CHELSEA CLINTON & GIANNA MARINO

Laat ze niet verdwijnen 
Overal op aarde en in de oceanen leven dieren die het 
moeilijk hebben. De giraf, gorilla, walvis, neushoorn, 
panda, walvishaai, ijsbeer, leeuw, zeeotter, orang-oetan, 

tijger en olifant. Leer ze kennen in dit prachtig geïllus-
treerde prentenboek. Hoe kunnen we hen helpen over-
leven? 

HOE KUNNEN 
WE DIEREN 
HELPEN TE 

OVERLEVEN?
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Als dochter van voormalig 
president van de Verenigde 
Staten Bill Clinton en voor-
malig minister van Buiten-
landse zaken Hillary Clinton, 
heeft Chelsea Clinton de 
verantwoordelijkheid voor 
het milieu met de paplepel 
binnengekregen. Zij vraagt 
vanuit haar bevoorrechte 
positie aandacht voor deze 
bedreigde diersoorten. 
Gianna Marino maakte er 
prachtige illustraties bij. 

 Over 12 bedreigde 
diersoorten 

 Lesbrief
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  Boekpresentatie

  Interviews

  Posters voor 
boekhandel

  Gorgelstaander

  Raamstickers 
of ander POS op maat? 
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

  Advertenties 

  Online video-
campagne via YouTube 
en social media

  Posters voor 8.000 
basisscholen

  Lespakket door de 
Kleuteruniversiteit

GORGELSTAANDER

RAAMSTICKER



WEGENS SUCCES 
HERDRUKT!
INPAKPAPIER
nettoprijs € 69,99
isbn 978 90 258 7618 0
verschijnt februari
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PRENTENBOEK  4+ gebonden    prijs € 15,99    omslagontwerp Marlies Visser 
formaat 25 x 33,6 cm    omvang 32 bladzijden    nur 273    isbn 978 90 258 7894 8 
verschijnt februari    www.degorgels.nl

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgels en 
De Grote Operatie

laartjes. Maar dan wordt Melle ziek… Bobba zet een 
grote operatie in gang van Doorsluisgorgels, Ge-
neesgorgels en Waakgorgels. Want Gorgels doen alles 
om ervoor te zorgen dat hun Mensenkind weer beter 
wordt. Joebelabambam!

Bobba voelt al dagen onrust. Het stormt en er is een 
grote golf Rilbibberbrutelaartjes op komst. De helft 
van de kinderen in de naburige stad is ziek geworden. 
Hij roept alle Buurgorgels naar buiten om ze te waar-
schuwen. Bobba en Belia verslaan bijna alle Brute-
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Een nieuw 
avontuur!
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Kim Toys - Buitenpakket

Verkrijgbaar via 
Boosterbox 

www.boosterbox.nl
info@boosterbox.nl871 93 244 3211 5  

Notitieblok € 2,99
871 93 244 3210 8  
Vergrootglas € 4,49

871 93 244 3209 2  
Verrekijker € 19,99

978 90 487 3379 8  
€ 14,99

Edutainment

978 90 487 3377 4  
€ 8,99

978 90 487 3668 3
€ 12,50

978 90 487 3421 4
€ 14,99

978 90 487 3378 1
€ 19,99

Sluit 
100% aan 
bij school

978 90 487 3667 6 
€ 8,99

€ 14,99 
Verkrijgbaar via Boosterbox

Bordspel - 
Just Games

NIEUW

Dekbedovertrek
Bobba de Waakgorgel 
140/200-220 cm
€ 39,95

Dekbedovertrek
Gorgelholletjes 
140/200-220 cm
€ 39,95

Strandlaken
Met de Gorgels in bad
75 x 150 cm
€ 19,95

Strandlaken
Zwemmen met de Gorgels
75 x 150 cm
€ 19,95

Textiel
Three Lillies
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NOG MEER VAN DE GORGELS!

978 90 258 7312 7  
€ 9,99

978 90 258 7535 0 
€ 17,99

978 90 258 6789 8 
€ 15,99

978 90 258 7141 3  
€ 15,99

3 C
D

 luisterboek 
978 90 258 7018 8  
€ 13,99

Boeken

Bobba knuffel 30 cm  
978 90 258 7852 8 
€ 18,99

Bobba sleutelhanger 12 cm  
978 90 258 7855 9 
€ 6,99

Bobba knuffel 20 cm 
978 90 258 7851 1  
€ 14,99

Pluche

978 90 258 7311 0  
€ 4,99

Bobba handpop 21 cm  
978 90 258 7853 5  
€ 14,99
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AFSCHEID 
VAN HET
LIEFSTE HUISDIER

Ik pak mijn notitieboekje. Ik blader naar een lege bladzijde en 
schrijf in grote zwarte letters: GIZMO’S LIJST. Ik denk na over alles wat

ik nog met Gizmo wil doen voor hij… je weet wel… weggaat. 
Waar houdt hij écht van?

 
EEN IJSJE ETEN

Eigenlijk mag hij geen ijsjes meer, maar nog eentje zal hem geen kwaad doen.
 

NOG ÉÉN AVONTUUR VOOR ULTRA-MAN EN WONDERHOND
Ultra-man en Wonderhond zijn twee personages die ik heb bedacht,

gebaseerd op mij en Gizmo. Ik schrijf verhalen over ze en over het Ruimte-team. 
We gaan altijd op pad en beleven avonturen gebaseerd op mijn verhalen.

 Gizmo vindt dat geweldig.
 

EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING KRIJGEN
Omdat elke hond het verdient om af en toe verwend te worden.

 
KAMPEREN

Gizmo houdt van kamperen, want dan mag hij veel eten, buitenspelen 
en eekhoorns achtervolgen.

 
BEROEMD WORDEN

Ik weet dat het misschien gek klinkt, maar ik wil gewoon dat de rest van de 
wereld weet hoe geweldig Gizmo is, zelfs al is het maar voor even. Ik heb geen 

idee hoe ik dit voor elkaar ga krijgen, maar ik zal er mijn best voor doen.
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BEN DAVIS

Alles wat ik nog met 
Gizmo wil doen
De bucketlist van mijn hond

FICTIE 9+ gebonden    prijs € 17,99    formaat 15 x 22 cm    omvang 240 bladzijden 
nur 283    isbn 978 90 258 7887 0    vertaling Emiel de Wild  
omslagillustratie Julia Christians    vormgeving Nanja Toebak    verschijnt mei 

men nog een mooie tijd van te maken. Zo wil hij nog 
een keer kamperen, naar het strand en samen een 
groot, laatste avontuur beleven. Maar misschien is de 
bucketlist er ook wel een beetje voor Lucas zelf om uit 
te vinden of hij het leven aandurft zonder Gizmo.

Ik begraaf mijn neus in Gizmo’s kriebelige vacht en sla 
mijn armen om hem heen. Op een dag, binnenkort, kan 
ik hem niet meer knuffelen of uitlaten. Ik moet Gizmo 
een laatste, onvergetelijke tijd bezorgen.
Lucas stelt een bucketlist op voor zijn hond, om er sa-

 Literair, humoristisch 
en ontroerend 

 Originele
invalshoek: een jongen 
maakt een bucketlist 
voor zijn hond

 Vertaald door 
Emiel de Wild
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COMING 2020

INTERNATIONAL BESTSELLER

COMING 2020

INTERNATIONAL BESTSELLER

VOOR DE BOEKHANDEL:

 Grote backcard 

  Bookchair-displaycard

  Trailer voor gebruik op uw 
website en social

  Boekhandelstournee met 
spectaculair bezoek aan uw 
boekhandel

 Interesse? mail naar 
fleur.elsnerus@wpgkindermedia.nl

DE BRIEF VOOR DE KONING – OP NETFLIX IN 2020      DE BRIEF VOOR DE KONING – OP NETFLIX IN 2020

GROOTSE 
MARKETING-
CAMPAGNE 
VAN LEOPOLD 
EN NETFLIX
NETFLIX FOCUSTITEL

VOOR DE CONSUMENT:

 Grootschalige online campagne

 Bijzonder persmoment 
bij aftrap van de serie en 
verschijning van het boek

 Interviews met Tonke Dragt

 Opvallende influencersactie

 Trailer

AMIR WILSON 
ALS TIURI 

COPYRIGHT © NETFLIX
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COMING 2020

INTERNATIONAL BESTSELLER

COMING 2020

INTERNATIONAL BESTSELLER

met de dood bedreigen. Maar hij heeft het beloofd en 
hij zál de brief bij de koning van Unauwen bezorgen. 
De Zwarte Ridder met het Witte Schild heeft niet voor 
niets zijn leven gegeven…

De brief voor de koning is het eerste Nederlandse boek 
dat wordt verfilmd als een Netflix Original Serie.

Een jonge held. Een belangrijke opdracht. Een ongeloof-
lijk avontuur.

Tiuri verbreekt de regels, die bepalen dat hij met nie-
mand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal 
worden geslagen: hij opent de deur.
De schreeuw om hulp blijkt een gevaarlijke opdracht. 
Tiuri wordt achtervolgd door de Rode Ruiters, die hem 

 Netflix Original 
Serie

 De serie wordt 
wereldwijd gelijktijdig 
uitgebracht 

 Boek is bekroond met 
de Griffel der Griffels 

FICTIE  paperback    prijs € 15,-    groot formaat 15 x 23 cm 
omvang 456 bladzijden    nur 283/301    isbn 978 90 258 7888 7    verschijnt voorjaar 2020 
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TONKE DRAGT

De brief voor de koning

Prinses Laurentien overhandigt 
Tonke Dragt de Griffel der 
Griffels voor De brief voor de 
koning op het Kinderboekenbal 
in 2004.

VOORLOPIG OMSLAG
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DOLFJE  
WEERWOLFJE-
KNUFFEL
prijs € 17,99
isbn 978 90 258 7680 7

  Herziene 
uitgave met nieuw
omslag

PAUL VAN LOON 

Allemaal Onzin
Elke avond als hij in bed ligt, hoort Vladimir geritsel. 
Pssst, klinkt het en dan komt er een mannetje tevoor-
schijn, niet groter dan een colaflesje. Hij neemt Vladimir 

FICTIE voorlezen vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar gebonden    prijs € 14,99 
formaat 21,3 x 25,5 cm    omvang 96 bladzijden    nur 282    isbn 978 90 258 7836 8 
omslag en illustraties in kleur Hugo van Look    boekverzorging Caren Limpens  
reeds leverbaar    www.paulvanloon.nl 

mee naar Het Land Achter Het Behang. Samen beleven 
ze een gek, grappig avontuur, waarna Vladimir heerlijk 
in slaap valt.

FANTASIERIJK 
VOORLEESVERHAAL 
VOOR HET SLAPENGAAN 

DOLFJEWEERWOLFJE IN DE 
BOEKHANDEL?www.fablefactory.nl

INPAKPAPIER
prijs € 69,99
isbn 978 90 258 7023 2
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Dolfje is gevangen! Hoe redt hij zichzelf uit de soep? 
Dolfje verzint het ene verhaal na het andere, de hele 
weerwolfnacht lang. Maar is dat genoeg om Knuppel 
op andere gedachten te brengen?

PAUL VAN LOON 

Weerwolvensoep
FEESTEDITIE MET AAIBARE DOLFJE OP OMSLAG
Dolfje Weerwolfje rent door het Weerwolvenbos. Een 
stem echoot tussen de bomen: ‘Ik ruik weerwolven-
vlees!’ Het is Knuppel – de jager. In het Handboek voor 
weerwolfjagers heeft hij gelezen dat je van weerwolven 
lekkere soep kunt maken. Zijn kookpot staat klaar.

 Met aaibare Dolfje op 
omslag

 Signeersessies Paul 
van Loon en meet & 
greets Dolfje Weerwolfje 
in boekhandels

 Speciale aandacht 
voor Dolfje Weerwolfje 
bij theatershow 
Paul van Loon

 Activiteiten in 
Kinderboekenmuseum

 Grappige papieren 
placemat als uitdeler
en vlaggenlijn voor 
boekhandels

 POS-materiaal op 
maat mogelijk, mail 
naar fleur.elsnerus@
wpgmedia.nl

DOLFJE WEERWOLFJE  8+ gebonden    prijs € 10,-    formaat 15 x 22 cm 
omvang 160 bladzijden    nur 282    isbn 978 90 258 7893 1  verschijnt maart
omslag en illustraties in kleur Hugo van Look    boekverzorging Caren Limpens  
ook verkrijgbaar als e-book    www.paulvanloon.nl 

FEESTPRIJS 

€ 10,-
Nu
in de (online) 
boekhandel!
Dolfje Weerwolfje rent door het  

Weerwolvenbos. Een stem echoot 

tussen de bomen: ‘Ik ruik weerwolven-

vlees!’ Het is Knuppel – de jager.  

In het Handboek voor weerwolfjagers 

heeft hij gelezen dat je van weerwolven 

lekkere soep kunt maken. Zijn kookpot 

staat klaar.

Dolfje is gevangen! Hoe redt hij zichzelf 

uit de soep? Dolfje verzint het ene  

verhaal na het andere, de hele weerwolf-

nacht lang. Maar is dat genoeg om  

Knuppel op andere gedachten te  

brengen?

€ 10,- 
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www.dolfjeweerwolfje.nl

Klant: ‘Ober, die vlieg in mijn 
soep, wat betekent dat?’

Ober: ‘Sorry, ik ben maar een 
ober, geen waarzegger!’

Daan is aan het eten,  
maar laat zijn boterham 

expres vallen. De hond eet 
hem op. Moeder: ‘Daan, was 

dat met opzet?’
‘Nee,’ antwoordt Daan, 

‘met kaas.’

Hoe maak je het?
• Pel de ui en knoflook en snijd deze in stukjes  

(wees voorzichtig!).
• Giet de olie in de pan en fruit daarin  
de ui en knoflook, totdat de ui glazig is.

• Voeg de tomaten, linzen en groentebouillon toe.
• Laat alles ongeveer 20 minuten koken,  

totdat de linzen gaar zijn.
• Maak ondertussen de prei schoon 

en snijd de prei in dunne halve ringetjes.
• Zijn de linzen gaar? 

Mix dan de soep met een staafmixer.
• Voeg hierna de prei toe 

(bewaar een paar ringetjes) en laat  
de soep nog vijf minuten zacht doorkoken.
• Garneer de soep met een paar ringetjes  

prei en een beetje versgemalen peper.

Eet smakelijk!

Recept voor weerwolvensoep
voor vegetariërs en weerwolfliefhebbers

• 1 ui• 2 eetlepels olijfolie• 2 teentjes knoflook • 250 gram rode linzen• 1 blik gepelde tomaten• 1 prei• 1 liter groentebouillon• peper

Ander lekkers
In elke lekkernij staat een letter 
TWEE keer. Zet de letters die 
je TWEE keer ziet (dus niet drie 
keer) in de vakjes. Wat deelt 
Dolfje uit in de klas?

Win! Een Gesigneerd boekenpakket 
van Dolfje Weerwolfje 

Wat begint met een T, eindigt 
op een T, en zit er vol mee?

Een theepot.

Ha ha ha!

= 4 

= 5

= 6 

= 1 

= 2

= 3

Vraag je vader  

of moeder om je  

te helpen!

Mail je antwoord 
vóór 31 mei 2020 naar  info@dolfjeweerwolfje.nl 

en maak kans!

Rekenen met koekjes
 
Welk getal moet er in het rondje komen?  

Maak eerst de sommen (f en g). 

Tel daarna alle antwoorden bij elkaar op. 
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Puzzels en illustraties zijn afkomstig uit diverse edities van het Dolfje Weerwolfje Tijdschrift, uitgegeven door Zwijsen.
Dolfje WeerwolfjeTM © Paul van Loon/illustraties Hugo van Look/all rights reserved Uitgeverij Leopold foto Paul van Loon: Tuffcat Media
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Ik kende mijn tante Koos tot nu toe alleen van de sokken die ze elk jaar met kerst 
naar ons opstuurt. Totdat er een brief kwam van een notariskantoor. Goudsmeding, 
Goudsmeding & Goudsmeding & co. Of we wilden komen.
Mijn moeder, vader en ik fantaseerden erop los. Misschien hadden we een grote 
prijs in de loterij gewonnen! Mijn moeder deed lippenstift op toen we naar het kan-
toor gingen. ‘Wie weet is er een tv-ploeg,’ zei ze.
Zo gingen we op weg, van onze eenvoudige bovenwoning met kapot balkon. Ik keek 
nog een keertje om. ‘Dag huis,’ riepen we.
We waren in opperbeste stemming.
En dat waren we ook toen we werden ontvangen in het kantoor dat leek op de villa 
met negen kamers die we van die hoofdprijs zouden gaan kopen.
De deur ging open. Er kwamen drie mannen binnen – een eeneiige drieling.
‘Goudsmeding senior,’ stelde de eerste zich voor.
‘Goudsmeding junior 1,’ zei nummer twee.
‘Goudsmeding junior 2,’ sprak nummer drie.
De oudste sloeg een rode map open. Hij haalde er een papier uit.
‘We zijn hier tezamen op verzoek van Juffrouw Jacoba Simonette van der Sloot.’
‘Wat is er met Koosje?’ vroeg mijn vader angstig. ‘Is ze opgegeten door een haai? Is 
het pension weggewaaid?’
‘Integendeel,’ zeiden de drie heren Goudsmeding bijna tegelijk. ‘Ze heeft het tijdelijke 
nog niet voor het eeuwige verwisseld.’
Mijn vader keek nog steeds verwachtingsvol naar de drieling. Maar ik had het gevoel 
dat het een heel andere kant op zou gaan.
De oudste van de drie las voor. ‘Ik, Jacoba Simonetta van der Sloot, verklaar hierbij 
in het bijzijn van Goudsmeding Senior, dat ik al mijn bezittingen nalaat aan mijn 
neef Mattias Spijker. Er zal een tijd komen dat ik voor altijd het ruime sop ga kiezen 
en voor die tijd...’
Mijn tante schreef dat ze graag wilde dat haar pension aan zee in de familie bleef. 
Dat mijn vader nooit onder stoelen of banken had gestoken, dat hij dit houtwormen-
paleis nog niet als openhaardhout wilde hebben. Daarom had ik de eer om zijn 
plaats over te nemen.
Er was wel een voorwaarde aan verbonden...
Ik moest een zomer lang bij mijn tante gaan logeren en ik zou verschillende testen 
moeten afleggen. Die zouden allemaal in een of ander scheepsjournaal worden op-
getekend. 
‘Hij wil niet!’ zei junior 2.
‘Hij durft niet,’ zei junior 1.
Dat hadden ze niet moeten zeggen. Alsof ik een bangerik ben.
‘Ik ga,’ zei ik.

ALS JE
MOET LATEN ZIEN 

WAT JE WAARD BENT



HARMEN VAN STRAATEN

Het wonderlijke scheepsjournaal 
van Mattias Spijker

neer hij bewijst dat hij dat waard is. Mattias gaat op 
reis, helemaal alleen. Onderweg komt hij allerlei 
vreemde figuren tegen… Wie stelt hem op de proef, en 
waarom? En wie stuurt hem toch al die flessenpost?

Mattias en zijn ouders moeten bij de notaris komen. 
Zijn vader en moeder verheugen zich: misschien heb-
ben ze een grote prijs gewonnen! In plaats daarvan 
wacht er een uitdaging: Mattias’ tante, die hij nog nooit 
heeft ontmoet, zal haar pension aan hem nalaten wan-
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  € 12,99
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FICTIE 8+  gebonden    prijs € 12,99    formaat 15 x 22 cm    omslag Moker Ontwerp
omvang 112 bladzijden    nur 282    isbn 978 90 258 7915 0    verschijnt mei  
ook verkrijgbaar als e-book    www.harmenvanstraaten.nl 
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  De geheimzinnige 
verdwijning van Toni 
Malloni genomineerd 
voor de Senaatsprijs 
van de Nederlandse 
Kinderjury

  Spannend avontuur 
vol humor en fantasie

  Rijk geïllustreerd
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Door het raam zie ik mijn ouders staan. Mijn vader houdt mijn moeder stevig vast, alsof ze 
anders om zal vallen.
Ik wil er niet naar kijken, toch staar ik naar hen tot mijn ogen branden.
De bus begint te rijden en alle ouders zwaaien. De jongen naast me, die kennelijk Omar heet, 
zwaait fanatiek naar de zijne.
‘We slapen in een oude boerderij,’ hoor ik Omar zeggen. ‘Ik denk dat wij wel samen op de ka-
mer kunnen.’
Omar laat het klinken alsof dit om een of ander leuk schoolreisje gaat. Beseft hij wel wat er 
gaat gebeuren? Ze gaan aan ons sleutelen, ons binnenstebuiten keren, ons resetten. 
Ik kijk even achterom het gangpad in. Het meisje met de grote ogen zit helemaal achterin, 
naast haar tas.
Ze zit alleen, tussen twee lege stoelen in. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
‘Welkom jongens en meisjes.’ 
Een van de begeleiders heeft een microfoon gepakt en kijkt de bus in. ‘Welkom bij de Waag-we-
ken. Over anderhalf uur zijn we op onze eindbestemming. Daar gaan we de komende veertien 
dagen keihard werken aan jullie dwang. Het zal zwaar worden, dat zeker, maar we gaan er ook 
een mooie tijd van maken.’
Ik kijk naar de zitting voor me. Tijdens een vorige rit heeft iemand met watervaste stift 
iets op het inklaptafeltje gekalkt. 
Alles is klote. 

De pers over Maren Stoffels:
 ‘De onzekerheden van Maas en Lotte zullen herkenbaar voor je zijn – ook in Ik denk dat dit het 

einde is blijkt dat maar weer de superkracht van Maren Stoffels.’  LEESFEEST.NL

 ‘Ik zie je tussen de wolken breekt je hart en verwarmt het tegelijkertijd.’  7DAYS 

 ‘Bloedstollend spannend!’  HEBBAN OVER ESCAPE ROOM 

LEOPOLD FELICITEERT 
MAREN STOFFELS
MET HAAR 25E BOEK
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978 90 258 7748 4  
  € 14,99



MAREN STOFFELS

Ik moet dit doen
Simon heeft een dwangstoornis. Hij moet altijd alles 
controleren en ontwijkt bepaalde getallen. Tijdens een 
dwang-kamp leert hij Jasmin kennen, een meisje met 
extreme smetvrees. Wanneer Simon een geintje met haar 
uithaalt, valt dat helemaal verkeerd. Jasmin loopt weg 
en Simon is de enige die haar kan vinden. Alleen moet 
hij daarvoor wel eerst zijn eigen dwang opzij zetten…

Ik weet dat mijn vader het ziet. 
Iedereen ziet het.
Kon ik me maar inhouden. 
Dan had ik nu niet op kamp gehoeven met 
allemaal idioten.

FICTIE  10+ gebonden    prijs € 15,99    formaat 14,5 x 22 cm    omvang 176 bladzijden
nur 283    isbn 978 90 258 7897 9    omslag Deborah van der Schaaf    verschijnt april
ook verkrijgbaar als e-book    www.marenstoffels.nl
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Maren Stoffels debuteerde op 
jonge leeftijd met Dreadlocks & 
Lippenstift, dat werd bekroond 
met de Prijs van de Jonge Jury, 
de Debuutprijs en de Hotze de 
Roosprijs. Sindsdien ontving ze 
vele andere prijzen en nomina-
ties. Maren schrijft jeugdromans 
die raken en ontroeren, haar per-
sonages kruipen onder je huid. 

 Oog in oog met je 
grootste angst

 Auteur zeer actief op 
scholen en bibliotheken
via de Schrijverscentrale

 Interviews in diverse 
media 

 Samenwerking met 
ADF-stichting (Angst, 
Dwang en Fobie)
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Uit het juryrapport: 
‘Een boek dat qua techniek, vorm, inhoud én de combinatie hiervan een 
unieke plek in het Nederlandse kinderboekenlandschap opeist. Het 
verhaal is niet te begrijpen zonder het boek te zien en te lezen. De lezer 
wordt meegenomen in het conflict tussen de zoekende zwarte letters en 
de rode letters die hun plaats opeisen in het boek en zich niet weg willen 
laten jagen. De adembenemend mooie gedichten versterken de zinloos-
heid van de oorlog en geven het vormexperiment een historische lading. 
Ze gaan er met je neus vandoor is een kunstwerk van taal.’
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TED VAN LIESHOUT

De gemene moord op 
Muggemietje
Juf heb jij het al gehoord?
Muggemietje is vermoord.
Ze zat op een bladzijde, het arme wicht.
Toen sloeg het boek zijn kaften dicht.
Ze ligt gestorven in een plas
waar eerst gewoon een letter was.
Dit boek, wij zagen het meteen,
is vals, is boos, het is gemeen.

Een boek kan uit zichzelf niet dichtslaan, zegt de juf. 
Maar toch wordt het boek naar de kast verbannen. De 
letters zijn boos. Maar Boek blijft volhouden dat het on-
schuldig is. Wie is dan de moordenaar? 
De letters bedenken een plan. Eerst moet Boek weer uit 
de kast.
En dan is het tijd voor WRAAK!

POËZIE  gebonden    prijs € 15,99    formaat 16,3 x 24,6 cm 
omvang 80 bladzijden    nur 290    isbn 978 90 258 7892 4    verschijnt maart
tedvanlieshout.nu 

 Aanstekelijke whodunnit 
met boek in de hoofdrol

 Ludieke opvolger van 
‘De Neus’

 Ze gaan er met je neus 
vandoor bekroond met de 
prestigieuze Boekensleutel, 
de eerste prijs van 
De Grote Poëzieprijs 
Jongerenjury 2019 en 
genomineerd voor de 
Boekenleeuw

WIE 
VERMOORDDE 

MUGGEMIETJE?
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De deur van de coupé gaat open. Gina’s hart staat stil. Het grijze 
uniform, de pet, de zwarte laarzen… Dit is een SS’er. De man kijkt 
de Birnbaum-kinderen een voor een aan.
‘Papieren,’ zegt hij dan.
Sonni geeft hem zwijgend een stapeltje papieren uit het mapje. 
De SS’er snuift en schudt zijn hoofd. ‘Dit zijn geen paspoorten…’
Gina wist niet dat kinderen ook paspoorten konden hebben, maar 
zíj hebben er in ieder geval geen. Dat weet ze zeker. De SS’er laat 
zijn hand met de papieren even besluiteloos naar beneden bunge-
len. Gina herkent op afstand haar moeders handschrift. Het lijkt 
erop dat mama voor elk kind een papier heeft gemaakt, met een 
foto erop en een verhaaltje erbij. 
Gina’s mond wordt droog. Niet in paniek raken, gewoon doen en 
vooral niet naar Sonni kijken. Haar blik zou hen kunnen verraden.
De SS’er bestudeert nu elk blad afzonderlijk en bekijkt vervolgens 
het kind, van wie het papier is.
‘Zijn jullie joden?’ vraagt hij dan.
Gina’s adem schuurt door haar borst. Wat moet Sonni in vredes-
naam antwoorden? SS’ers hebben een hekel aan joden. Als haar 
zus ‘ja’ zegt, zijn ze de pineut, dat is meer dan duidelijk. Maar als 
ze ‘nee’ antwoordt, liegt ze…
‘Zijn jullie joden?’ herhaalt de SS’er en hij kijkt Sonni indringend 
aan.
Ze buigt haar hoofd en zegt dan zacht: ‘Ja.’ 

HET BIJZONDERE 
VERHAAL VAN
DE JOODSE 
FAMILIE BIRNBAUM



MARTINE LETTERIE

Wij blijven bij elkaar
In 1939 kwam de Joodse familie Birnbaum in Kamp 
Westerbork terecht. Vader en moeder Birnbaum ont-
fermden zich over de Joodse kinderen die zonder hun 
ouders het kamp binnenkwamen. Zo ontstond een 
weeshuisbarak in het kamp, waar ze probeerden het 
voor de kinderen draaglijk te maken. Hun eigen zes 
kinderen moesten helpen. Het was zwaar, maar: zij had-

den elkaar nog! Ze werden doorgestuurd naar Ber-
gen-Belsen. Wederom namen de Birnbaums de zorg 
voor weeskinderen op zich, met als dragend motto: wij 
blijven bij elkaar! 
Martine Letterie reisde naar Jeruzalem om de kinderen 
Birnbaum (inmiddels op hoge leeftijd) te ontmoeten 
en hun verhaal van binnenuit te kunnen vertellen.

FICTIE 10+ gebonden    prijs € 15,99    formaat 14,5 x 22 cm
omvang 208 bladzijden    nur 283    isbn 978 90 258 7891 7    omslag Nanja Toebak
verschijnt maart    ook verkrijgbaar als e-book
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  Verschijnt ter 
gelegenheid van 
75 jaar vrijheid

  Lesbrief

  Boekpresentatie

  Boek een
auteursbezoek via de 
Schrijverscentrale

  Grote persmailing 
over 75 jaar vrijheid

  Online campagne 
over 75 jaar vrijheid



MICHAEL DUDOK DE WIT

Vader en Dochter
Een vader neemt afscheid van zijn dochtertje. Steeds 
weer keert het meisje terug naar de plaats waar ze haar 
vader voor het laatst zag. Vol verlangen wacht zij op 
zijn terugkomst: dagen, seizoenen, jaren?
Dit boek werd door Michael Dudok de Wit gemaakt 

naar de animatiefilm Father and Daughter, waarvoor 
hij in 2001 een Oscar kreeg, en die is opgenomen in de 
Canon van de Nederlandse film. Met beelden die kijkers 
keer op keer tot tranen beroeren.

PRENTENBOEK ALLE LEEFTIJDEN gebonden    prijs € 16,99 
formaat 29,5 x 22 cm    omvang 32 bladzijden    nur 274/749    isbn 978 90 258 7889 4
verschijnt februari

 Een stil boek om verlies te verwerken

 ‘De film Vader en dochter van Michael 
Dudok de Wit ontroert met ogenschijnlijk
eenvoudige middelen.’ NRC Handelsblad

 Bekroond met een Oscar in 2001
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KLASSIEKER 
WEER 
LEVERBAAR



DOLF VERROEN & CHARLOTTE DEMATONS 

Oorlog en vriendschap
Joop begrijpt niet hoe het kan, maar als Kees hem voor het 
eerst aankijkt, weet hij dat ze vrienden zullen worden. 
Maar het is oorlog en Joop ontdekt al snel dat weinig 
dingen voor altijd zijn. Sommige kinderen komen niet 
meer naar school. De meester geeft geen les meer, want 
Duitse soldaten hebben het schoolgebouw in beslag 

FICTIE  9+ gebonden    prijs € 14,99    formaat 15 x 22 cm    omvang 104 bladzijden
nur 283    isbn 978 90 258 7902 0    verschijnt februari 

 Verschijnt ter 
gelegenheid van 
75 jaar vrijheid

genomen. Zelfs thuis is alles anders. Met een onderduiker 
in huis moet je altijd op je hoede zijn. Als de winter komt, 
sluipt de honger Joops leven binnen. Gelukkig heeft hij 
Kees. Maar kan hun vriendschap wel bestaan in een tijd 
waarin goed en fout op scherp staan?
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978 90 258 7652 4  
 € 13,50

EERD
ER V
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H

EN
EN

978 90 258 7823 8  
 € 14,99

 ‘Prachtig persoonlijk kleinood.’ 
JAAP LEEST

 ‘Verroen beschrijft kernachtig scènes uit het alledaagse oorlogs-
leven, waarin het grote drama vaak schuilt in kleine observaties.’ 
BAS MALIEPAARD IN TROUW
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FICTIE 8-10 JAAR  gebonden    prijs € 13,50    omslag Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties ivan en ilia    ontwerp Buro Blikgoed    formaat 15 x 22 cm  
omvang 112 bladzijden    nur 282    isbn 978 90 258 7884 9    verschijnt april 
ook verkrijgbaar als e-book    www.simonearts.nl 

SIMONE ARTS

Het geheim van 
het dierenasiel
Eigenlijk is Rom bang voor dieren, hij gamet liever. 
Maar hij moet mee als zijn zusje Loe gaat helpen bij 
het dierenasiel. Daar loopt nog een nieuwe vrijwilliger 
rond, Vic. Als Rom de dieren te eten geeft, moet hij 

van Vic steeds extra brokken in hun bakken doen. 
Dan ziet hij dat Vic sommige honden en katten met 
een spray bespuit. Rom en Loe vinden het vreemd. En 
wat doet Vic trouwens bij het nieuwe restaurant In de pot? 

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 7599 2  
  € 13,50

978 90 258 7776 7   
  € 13,50
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GERARD VAN GEMERT

Het geheim van 
de rode voetbalschoen 
Davy wil in het schoolvoetbalteam komen en traint zo 
vaak als hij kan met Ibrahim, de sterspeler van school. 
Als de bal in de bosjes belandt, vindt Davy daar een 
rode voetbalschoen met een pasje en een sleutel erin. 

Met Fabienne ontdekt hij een briefwisseling tussen 
twee kinderen die elkaar niet meer mogen zien. Maar 
het lijkt erop dat zij niet de enigen zijn die het geheim 
van de schoen kennen…

FICTIE 8-10 JAAR gebonden    prijs €  13,50    omslag Saskia Halfmouw 
binnenwerkillustraties ivan en ilia    ontwerp Buro Blikgoed    formaat 15 x 22 cm 
omvang 112 bladzijden    nur 282    isbn  978 90 258 7890 0    verschijnt mei  
ook verkrijgbaar als e-book    www.gerardvangemert.nl   
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978 90 258 7669 2  
  € 13,50

978 90 258 7451 3  
  € 13,50
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TOP 10 KUNSTBOEKEN

grote editie 978 90 258 7263 2 
m

ini editie 978 90 258 7846 7
prijs € 15,99 / € 5,99

isbn
 978 90 258 6753 9

prijs € 15,99

isbn
 978 90 258 7730 9

prijs € 15,99

isbn
 978 90 258 7569 5

prijs € 15,99

isbn
 978 90 258 7696 8   

engelse editie 978 90 258 7768 2 
prijs € 15,99

isbn
 978 90 258 7043 0

prijs € 17,99

isbn
 978 90 258 7464 3

engelse editie 978 90 258 7463 6
prijs € 15,99

isbn 978 90 258 7238 0
prijs € 15,99

isbn
 978 90 258 7822 1

prijs € 15,99

isbn
 978 90 258 7691 3 

engelse editie 978 90 258 7692 0
prijs € 15,99



 Grote 
tentoonstelling 
in Kunstmuseum 
Den Haag

 Promotie en 
marketing i.s.m 
het museum

 POS-materiaal 
op maat via 
fleur.elsnerus@
wpgmedia.nl

 Kunstboeken-
folder beschik-
baar

 Samenwerking 
met diverse 
gemeentes

KUNSTPRENTENBOEK  alle leeftijden gebonden    prijs € 15,99    
formaat 23,8 x 28,6 cm    omvang 32 bladzijden    nur 217    isbn 978 90 258 7917 4    
verschijnt mei    www.kunstmuseumdenhaag.nl
tentoonstelling van 20 mei t/m 20 september

hier en ik heb dit gebouw zelf ontworpen. De kunst 
hier is voor IEDEREEN.’ 
Vos krijgt de rondleiding van zijn leven en als hij aan het 
eind van de nacht naar huis gaat met een zelfgemaakt 
kunstwerk, weet hij precies waarom het Kunstmuseum 
zo geliefd is.

Vos wil graag iets moois voor in zijn hol in de duinen. 
En hij weet precies waar hij dat kan halen. In het kunst-
paleis in de stad. Vos bedenkt een list en zo wordt 
hij ’s nachts wakker in een donker museum. Er is zo-
veel moois te zien! Maar dan maakt hij kennis met… 
‘Ik ben de geest van Berlage,’ zegt het spook. ‘Ik woon 

GEORGIEN OVERWATER

Berlage 
En een dief in het museum

V
O

O
RJA

A
R 20

20

45



ZO
M

ER 20
19

46

XXX

xxx

XX XX xx    xx xx    xx    xx

xxx

EERD
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978 90 258 7857 3   
  € 14,99

Teesda gaat op het muurtje naast mij zitten en legt haar hoofd tegen 
mijn middel. Ik sla mijn arm om haar heen. Ze lijkt de laatste dagen 
nog stiller dan anders. Ik aai zachtjes door haar haren. Dan kijkt ze 
me met haar grote, bruine ogen aan en zegt: ‘Ik wil naar huis.’

Mijn hart breekt. Nadeen vertelde vorige week dat Teesda’s ouders 
twee jaar geleden zijn omgekomen bij een verkeersongeluk. In één 
klap uit haar leven gerukt. Eerst zou ze bij een tante gaan wonen, 
maar die kon het financieel niet opbrengen om voor nóg een kind te 
zorgen. Ze heeft er zelf al vier. Teesda woonde een tijdje in een soort 
tussenhuis en werd daarna bij Happy Faces geplaatst. Het lijkt soms 
wel alsof ze niet snapt wat er is gebeurd en waarom ze nu hier woont. 
Dat kan ik haar niet kwalijk nemen. Hoe leg je aan een kind uit dat 
haar ouders er niet meer zijn? Ik druk haar stevig tegen me aan en 
begin zachtjes te zingen. ‘Elsje Fiederelsje, zet je klompjes bij het 
vuur...’ Kan ik nou echt niet met iets beters komen? Een lied over dure 
pannenkoeken. Ach, wat maakt het uit. Ze verstaat het toch niet.

Nadat ik mijn hele repertoire aan Hollandse kinderliedjes gezongen 
heb, klaart Teesda weer een beetje op. Ze moet vooral lachen wanneer 
ik bij ‘Hansje, pansje kevertje’ met mijn vingers een spinnetje imiteer 
dat langs haar nek omhoogkruipt. 

Plotseling springt Teesda op en gaat recht voor me staan. ‘Wanneer 
mag ik weer naar huis?’ vraagt ze vol verwachting.

Ik schrik ervan. Wat moet ik zeggen? Je gaat nooit meer naar huis, 
want je hebt geen ouders meer? 

‘Mijn vader en moeder zijn thuis en ze wachten op me,’ zegt Teesda 
met de grootste overtuiging. ‘Wanneer mag ik weer terug?’ 

Ik geef haar een knuffel. Maar ze worstelt zich los uit mijn greep, 
rent weg en verdwijnt in de schaduw van de eetzaal.



DAISY SCHOLTE

Spijt –  Ik ging 
vrijwilligerswerk doen in India 
‘Welkom in The White House. Dit is de aankomende 
maanden jullie thuis,’ zegt Nadeen.
Nina slaat haar arm om me heen en houdt haar telefoon 
omhoog.
‘Nu gaat het echt beginnen,’ zegt ze en ze maakt een 
selfie.

Lieke gaat na haar studie een paar maanden naar India 
om in een weeshuis te werken. Al snel krijgt ze twijfels: 
zijn de kinderen wel gebaat bij al die vrijwilligers die 

na enkele weken alweer vertrekken? Wie heeft er iets 
aan, de kinderen of haar eigen cv en Instagram-account? 
En kan zij de kinderen wel echt iets leren? Ze is zelf nog 
maar net van school. Wanneer een vrouw zich meldt bij 
de poort van het weeshuis, op zoek naar haar dochter-
tje, dringt zich een nog veel grotere vraag op: zijn deze 
kinderen wel echt wezen? 
Indringende, actuele roman over het verwrongen sys-
teem dat schuilgaat achter vrijwilligerswerk en de soms 
desastreuze gevolgen van goede bedoelingen.

FICTIE 14+ paperback    prijs € 14,99    formaat 14 x 21,3 cm    omvang 176 bladzijden 
nur 284/285    isbn 978 90 258 7818 4    omslag Deborah van der Schaaf    verschijnt mei 
ook verkrijgbaar als e-book    alldayeverydaisy.com 
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Daisy Scholte is reisjournalist, redacteur en 
filmmaker. Na haar eigen ervaringen als 
vrijwilliger in een weeshuis in India plaats-
te ze vraagtekens bij de zin van haar reis en 
bij de schimmige industrie die vaak achter 
vrijwilligerswerk schuil blijkt te gaan.

 Fictie gebaseerd op eigen 
ervaringen

 Auteur heeft veelgelezen blog 
alldayeverydaisy.com 

 Aandacht op 
Boekenvoorjongeren 
Instagram
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MARY CROCKETT

Zij ging dood 
en ik bleef leven
Ik was een van de vijf. De vijf meisjes die Kyle die dag 
appte. De meisjes die het geweest hadden kunnen zijn. 
Jamie was de enige die antwoordde. En nu is ze er niet 
meer.

Een jaar geleden ben ik ternauwernood aan de dood 
ontsnapt. Als ik met Kyle had afgesproken, had míjn 
gezicht op de herdenkingsposters gestaan. Maar ik leef 
nog. Ik kan dansen, verliefd worden, nadenken over de 
toekomst. En Jamie niet. Hoe moet ik verder leven, nu 
ik weet dat ík het had kunnen zijn? En hoe kan ik nu 
uitgerekend verliefd zijn op Jamies vriendje Charlie? 

YA paperback    prijs € 18,99    formaat 15 x 23 cm    omvang 328 bladzijden    nur 285 
isbn 978 90 258 7723 1    vertaling Fanneke Cnossen    omslagbelettering Caren Limpens 
verschijnt februari    ook verkrijgbaar als e-book 

DIT HAD MIJ 
KUNNEN 

OVERKOMEN…

 Actuele YA-roman over 
survivor guilt 

 Aandacht op Young & 
Awesome Instagram en 
in Young & Awesome 
nieuwsbrief

 Gratis e-book

 ‘Prachtig debuut.’
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

 ‘Indrukwekkende YA-roman over 
het overleven van een tragedie.’ 
VOYA

 ‘De personages van Crockett 
blijven je lang bij nadat je het boek 
gelezen hebt.’ 
BOOKLIST 



THEMAPAKKET Speciaal voor u hebben Ploegsma 
en Leopold een themapakket 
samengesteld. Dit pakket is ook 
zeer geschikt om aan basisscholen 
te verkopen.

Bestel nu via verkoop@wpgmedia.nl    |    €164,40    |    ISBN 978 90 2587 908 2 

ISBN 9789025877804 | €16,99 ISBN 9789021674247 | €9,99 ISBN 9789025876753 | €15,99 ISBN 9789025861902 | €14,99

ISBN 9789025869571 | €15,99 ISBN 9789025873028 | €16,99 ISBN 9789025874537 | €15,99 ISBN 9789025876777 | €15,99

ISBN 9789021670447 | €18,50 ISBN 9789025869724 | €14,99 ISBN 9789025857936 | €7,99
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