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HAPPY HORSE EN WITTE LEEUW
Happy Horse verovert al ruim 55 jaar talloze kinderharten en droogt kindertranen.
De liefde voor Happy Horse knuffels is eindeloos. Uitgeverij Witte Leeuw en Happy
Horse bundelen hun krachten en hebben samen 2 boekproducten ontwikkeld. Zo
kunnen kleine knuffeleigenaren nog meer genieten van hun liefste knuffelvriendjes.

EEN KNUFFELTJE
VOELBOEKJE

 et echte Happy
M
Horse-stofjes, dus net
zo zacht als de bekende
knuffels!
Poster voor boekhandel
 oster naar 8.000
P
kinderdagverblijven

Met het bekende versje
‘Een knuffeltje’ van
Nannie Kuiper!

Een knuffeltje hier, een knuffeltje daar…
Voel en ontdek hoe zacht de knuffels zijn in dit veilige,
stevige voelboek voor baby’s.
Samen lezen, kijken en knuffelen!

VOELBOEKJE 0+ karton

2

nur 270

prijs € 7,99

isbn 978 94 92 90165 1

formaat 15,5 x 15,5 cm

verschijnt juni

omvang 10 bladzijden

www.happy-horse.eu

tekst nannie kuiper

BUNDELEN HUN KRACHTEN!

MIJN EERSTE
BOEKJES

 rachtige cadeauset met
P
4 stevige kartonboekjes
L ezen, leren én puzzelen met
de liefste knuffelvriendjes

DE 4 BOEKJES:
In deze eerste boekjes met de liefste knuffels van Happy Horse
leert je kindje kleuren, cijfers, dieren en dierengeluiden kennen.
De vier boekjes vormen samen een leuke puzzel.

BOX MET 4 BOEKJES 1+ karton

prijs € 13,99

formaat doosje 22,5 x 22,5 x 2,28 cm

nur 271

formaat boekjes 10,5 x 10,5 cm

isbn 978 94 92 90164 4

omvang 6 bladzijden

verschijnt juli

www.happy-horse.eu
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© corbino

Sascha Groen is moeder van twee kinderen en getrouwd met Anjo, die op
35-jarige leeftijd de diagnose ALS kreeg. Met Papa Draak wordt niet meer
beter wil ze troost bieden aan kinderen met een ongeneeslijk zieke ouder.
‘Onze kinderen waren twee en zeven jaar oud toen bleek dat hun papa niet meer
beter zou worden. Vanaf dat moment stond ons leven op zijn kop. Rouw en dood
werden onderwerpen die net zo vaak besproken werden als Freek Vonk en
dinosaurussen. Verweven in ons leven, ons “nieuwe normaal”. Ineens bestond
ons leven uit bewust herinneringen maken. Maar ook uit juist zo “gewoon
mogelijk” door te leven.
Ik heb dit boek geschreven omdat ik onze kinderen én kinderen die hetzelfde
meemaken een troostboek gun. Een verhaal als het onze, eerlijk en herkenbaar.
Een verdrietig verhaal, maar ook met ruimte voor grapjes. Humor is in ons
gezin heel belangrijk. De kern van het verhaal is dat Papa Draak doorleeft
in de kinderen.’

Toegankelijk en
hartverwarmend
prentenboek over ziek
zijn, afscheid nemen
maar vooral ook:
doorgaan
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EEN TROOSTBOEK VOOR JONGE KINDEREN

PAPA DRAAK WORDT
NIET MEER BETER
SASCHA GROEN

 nmisbaar in de klas, het
O
ziekenhuis, uitvaartcentra en
thuis
 uteur bekend van blog
A
weduweinopleiding.nl
Interviews in landelijke dagbladen
 itgeverij Witte Leeuw doneert
U
per verkocht boek € 1,- aan
Stichting ALS

Papa Draak leert Drakie vliegen, vuurspuwen en nog veel meer. Maar op een dag wordt Papa Draak ziek.
Zo ziek, dat hij niet meer beter kan worden. Drakie, haar grote broer Vonk en Mama Draak zijn erg
verdrietig, maar ze proberen Papa Draak zo veel mogelijk te helpen. Drakie en Vonk maken zijvleugels voor
papa, zodat hij toch nog een tijdje kan vliegen. Tot zelfs dat niet meer kan en ze door moeten zonder papa.
In dit liefdevolle prentenboek voor peuters en kleuters wordt op een eerlijke manier over ziekte, de dood
en rouw verteld.

PRENTENBOEK 3-7 gebonden
boekverzorging nanja toebak

prijs € 14,99
nur 273/749

formaat 23,5 x 28 cm
isbn 978 94 92 90168 2

omvang 32 bladzijden
verschijnt juni
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EINDELOOS INVULPLEZIER VOOR
Het leukste invulboek
voor beste vriendinnen

EERDER
VERSCHENEN
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978 94 92 901 026
€ 9,99

978 94 92901 41 5
€ 9,99

978 94 92901 620
€ 8,99

JOU EN JE BESTE VRIENDIN

BUCKETLISTBOEK
VOOR BESTIES
Samenwerking met
Meiden Magazine
 andacht op diverse blogs voor
A
meiden
Met goudglitter op omslag

Een dag lang alleen roze dingen eten, elkaar een make-over geven of samen op de foto met
jullie grootste idool, in dit bucketlistboek voor besties vind je meer dan 100 dingen die je
samen met je beste vriendin zou willen ervaren. Inclusief ruimte om zelfbedachte dromen,
wensen en activiteiten toe te voegen en foto’s in te plakken van de onvergetelijke momenten
die jullie samen hebben beleefd. Dankzij dit boek leer je elkaar nog beter kennen en door
alle nieuwe, leuke en bijzondere ervaringen worden jullie nóg betere besties dan jullie al
waren. Een boek om voor altijd te bewaren.

INVULBOEK 8+ gebonden

prijs € 10,99

formaat 17 x 22 cm

vormgeving caren limpens

nur 012/210

isbn 978 94 92 90154 5

omvang 80 bladzijden
verschijnt juni
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Nikki van de Car werkt als freelance redacteur. Ze schreef diverse boeken
over magie. ‘Ik ben altijd op zoek naar de magie in het leven; van dansen in
de regen tot lachen met degenen die ik liefheb.’

‘Een aanrader voor meiden die van magie houden!’
MEIDEN magazine
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EEN MAGISCH BOEK VOOR MEISJES

HET HEKSENHANDBOEK
VOL TOVERSPREUKEN, DRANKJES
EN MAGIE

	Origineel en praktisch:
leer alles over magie
	Alles over échte toverspreuken,

drankjes en nog veel meer

	Witchcraft is een rage:

de kracht van positieve energie

	Rijk versierd binnenwerk
	Aandacht in Happi.Kids

Magie: De kracht van
positieve energie!

Maak elke dag magisch met dit betoverende handboek voor jonge heksen. Ontdek echte
(tover)spreuken, rituelen en drankjes. En nog veel meer: de kracht van kristallen, chakra’s
en kruiden.
Het boek focust op vriendschap, familie en persoonlijk geluk, want bij hekserij draait alles
om positieve energie. Overal om ons heen is magie, het is aan jou wat je ermee doet.

HANDBOEK 8-12 gebonden

prijs € 12,50

en illustraties in kleur uta krogmann

formaat 15 x 22 cm

vertaling studio bos

omvang 128 bladzijden
isbn 978 94 92 90167 5

nur 283

omslag

verschijnt september
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AAN DIT BOEK VALT NIET TE ONTSNAPPEN!

AL MEER0 DEAXN.
20.0 0 CHT !
VERKO

ESCAPE BOEK
IVAN TAPIA & MONTSE LINDE

Kraak de codes
en puzzel je
door het verhaal
I nteractief: kraak zelf de codes en
ontsnap uit dit Escape boek
 eer dan 40 kinder-escape rooms
M
in Nederland

Lia lijkt een doodgewoon meisje van twaalf jaar. Maar ze kan iets bijzonders: deuren openen. Ze kan in het hoofd van anderen
‘inbreken’, precies daar waar iedereen zijn geheimen en herinneringen bewaart.
Lia is voorzichtig met andermans geheimen, maar zijn anderen dat ook? Ze krijgt een uitnodiging van De Broederschap van de
Sleutel. Ze vragen haar om zich te bewijzen.
Los samen met Lia de raadsels aan het eind van ieder hoofdstuk op. Laat je hersens kraken om te weten waar het verhaal verdergaat. Maar kijk uit! Zorg ervoor dat je op tijd weer weg bent, anders ben je gedoemd om eeuwig rond te dwalen in het hoofd van
een ander.

ESCAPE BOEK 9+ paperback
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omslagontwerp buro blikgoed
nur 283

isbn 978 94 92 90103 3

prijs € 11,99

formaat 14 x 21,5 cm

vertaling carla zijlemaker
reeds verschenen

omvang 144 bladzijden

illustraties binnenwerk júlia gasper

ZOEK, ZING EN TEL MEE!
NAAR DE WERELDHIT

BABY SHARK

Doo Doo D
o
o
D
oo D oo D o o
F ilmpje al meer dan
5,5 miljard keer bekeken
op Youtube

Inclusief
squishy haaien
op elke pagina

EERDER
VERSCHENEN

BABY SHARK SNEL
UITVERKOCHT!

De meeste ouders met jonge kinderen zullen het kennen: Baby Shark, het aanstekelijke kinderliedje
over een haaienfamilie dat je met enthousiaste armgebaren kunt meezingen. Het filmpje is al meer
dan 5,5 miljard keer bekeken op YouTube en daarmee een van de best bekeken video’s ooit.
Speel verstoppertje met Baby Shark!
Mama, papa, oma, opa en Baby Shark hebben zich verstopt.
Zoek, zing en tel mee in dit vrolijke telboek op rijm, met squishy haaien op elke pagina!
978 94 92 901 408

KARTONBOEK MET SQUISHY HAAIEN 0-4
omvang 12 bladzijden

nur 271/275

prijs € 10,50

isbn 978 94 92 90166 8

formaat 18 x 20 cm
verschijnt juni

11

EERDER VERSCHENEN
TITELS

BEZOEKADRES

Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

POSTADRES

Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
t 020 – 55 11 262
e witteleeuw@wpgmedia.nl
€ 6,99

€ 9,99

Waar is leeuw? € 12,99

€ 12,99

www.kinderboeken.nl
kinderboeken.nl
kinderboeken.nl

NEDERLAND
ACCOUNTMANAGERS

Martine Aspeslagh
t 06 – 38 12 46 09
e martine.aspeslagh@wpgmedia.nl

€ 12,99

€ 9,50

€ 5,-

€ 10,99

Shauni Manuhutu
06 - 14 80 41 65
e shauni.manuhutu@wpgmedia.nl
t

Rebekka van Schelven
06 – 41 32 97 26
e r.v.schelven@zwijsen.nl
t

VERKOOP BINNENDIENST
t

€ 12,99

€ 10,99

€ 10,99

€ 9,99

e

020 – 55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl

PUBLICITEIT, AANVRAGEN RECENSIEEXEMPLAREN, BEELD- EN POSMATERIAAL
Rosanne van de Poll
t 020 – 55 11 219
e promotie@wpgmedia.nl

MANAGER LICENSING AND RIGHTS

Dania van Dishoeck
t 020 – 55 11 283
e dania.vandishoeck@wpgmedia.nl
€ 8,99

BELGIË
VERKOOP EN DISTRIBUTIE
STANDAARD UITGEVERIJ

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
t +32 3 285 72 00
e
e

€ 11,99

€ 8,99

€ 8,99

BEKIJK AL ONZE BOEKEN OP WWW.KINDERBOEKEN.NL

€ 9,99

besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be

www.standaarduitgeverij.be

Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

ontwerp folder: caren limpens

€ 12,99

|

€ 11,99

illustratie voorzijde: copyright © happy horse

€ 22,99

