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Nieuws van Ploegsma
Vlag en Wimpel!

Ober van niks in het theater
Het prentenboek Een ober
van niks van Tjibbe Veldkamp en Philip Hopman is
bewerkt tot een muzikale
theatervoorstelling met
poppen. De voorstelling
ging 4 oktober in première
in Zwolle. Het boek gaat
over het ontdekken van je
ware talent en is al sinds
1992 in druk.

Onze prachtige bundel met natuurgedichten voor
elke dag van het jaar werd bekroond met een Vlag
en Wimpel in de categorie poëzie. Eerder werd dit
boek al getipt bij De Wereld Draait Door. Sinds de
verschijning in november 2019 gingen er al meer dan
25.000 exemplaren over de toonbank!
Piraten Gouden Film
Buitenlands nieuws
De vertaalrechten van
Made by Indira, van
Caja Cazemier en Martine
Letterie, werden onlangs
gekocht door uitgeverij
Terra Publica uit Litouwen.

De première van de film De piraten van hiernaast
hiernaast,
naar de gelijknamige serie van Reggie Naus, was
door corona wat kleiner dan gebruikelijk. Ondanks
alles gingen toch erg veel mensen de film bekijken.
Met meer dan 100.000 bezoekers behaalde hij al snel
de status van ‘Gouden Film’.
Floor tv-nieuws
In het voorjaar van 2021 zal het vierde seizoen van
De regels van Floor door de VPRO worden uitgezonden. De succesvolle serie won in 2020 de prestigieugebaze International Emmy Kids Award. De serie is geba
seerd op de
boeken van
Marjon
Hoffman,
die ook onverminderd
populair
zijn!

Nominaties
Het BORA knuffelboekje In het water en het
Wee Gallery badboekje Wie speelt er in het water?
zijn beide genomineerd voor het Boekstart Babyboekje van het Jaar 2020! Boekstart is het initiatief
van de bibliotheken om ouders te stimuleren zo vroeg
mogelijk te beginnen met voorlezen.
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Vul je duurzame display aan met nieuwe inhoud!
‘Een ideaal babycadeautje. Lief,
duurzaam en betaalbaar.’
– Jessica Jongkind, kinderboekwinkel Kiekeboek

BORA knuffelboekje
In het water
genomineerd voor
Boekstart Babyboekje van
het Jaar!

‘Ik ben verliefd op dit knuffelboekje. BORA In
de dierentuin is zacht, schattig, vrolijk en
helemaal van deze tijd.’ – Rubén Rodriguez
da Silva, boekhandel Los
Aantal

e Ouders
BORA & WIJ Jong
j
jes verkrijgbaar bi

• Geboortekaart
s
WIJ Jonge Ouder
ers
. WIJ Jonge Oud
• Campa gne i.s.m
by’s eerste jaren
• Advertentie in Ba
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• Interview met m
IJ Jonge Ouders
de Leijgraaf op W
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4

Jungle

e

9,99

e

39,96

4

Zee

e

9,99

e

39,96

3

Mag ik mee?

e

10,99

e

32,97

3

Kiekeboe!

e

10,99

e

32, 97

2

In de dierentuin

e

13,50

e

27,–

2

In het water

e

13,50

e

27,–

Totale verkoopwaarde e 199,86
isbn: 978 90 216 8168 9
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Een nieuw knisperboekje en een nieuw bijtboekje, allebei van zacht katoen.
Deborah van de Leijgraaf

BORA Jungle. Baby’s
eerste knisperboekje
BORA Zee. Baby’s
eerste bijtboekje

•

Dutch design: van eigen bodem

•

Het eerste BORA knisperboekje was
binnen vijf maanden uitverkocht

•

Van zacht katoen

•

Ideale kraamcadeautjes

Volgend op de succesvolle lancering die begin
2020 plaatsvond, breiden we de BORAbabylijn
uit met een nieuw knisperboekje en een nieuw
bijtboekje. Allebei kleurrijk en van zacht ka
toen, met een vrolijke verpakking!

Deborah van de Leijgraaf

nur 271

Deborah van de Leijgraaf

nur 271

BORA Jungle. Baby’s eerste
knisperboekje

isbn 978 90 216 8171 9

BORA Zee. Baby’s eerste
bijtboekje

isbn 978 90 216 8172 6

katoenen stofboekje
15 x 15 cm, 8 blz.

katoenen stofboekje met
houten ring

geb. e 9,99

10 x 10 cm, 8 blz.

verschijnt: april
4

geb. e 9,99

verschijnt: april

Prachtige nieuwe BORAboekjes!
Stevig kartonboek vol verrassende
schuifjes
Deborah van de Leijgraaf

BORA Kiekeboe!
Hond speelt verstoppertje, kun jij hem vinden?
Trek aan de dubbele schuifjes en zoek in de
woonkamer, de slaapkamer en de tuin – en
ontdek nog veel meer verstopte dierenvrienden!

•

Social media-campagne

•

Online advertenties

EERDER

•

Interview met maker Deborah van de Leijgraaf
op Kinderboeken.nl

•

Download kleurplaten en spelletjes om uit te
delen via Kinderboeken.nl/bora

VERSCHEEN
e 10,99

Poster naar 8.000 kinderdagverblijven

isbn 978 90 216 7998 3 |

•

Deborah van de Leijgraaf

nur 271

Kiekeboe!

isbn 978 90 216 8057 6

kartonboek vanaf 2 jaar
15 x 15 cm, 10 blz.
geb. e 10,99

verschijnt: februari
5

Voor alle opa’s en oma’s
Twee nieuwe prentenboeken
die de bijzondere relatie tussen
grootouders en kleinkinderen
onderstrepen.
Arend van Dam & Alex de Wolf

Op stap met oma
Loes gaat met oma naar het park. Ze voe
ren de eendjes, vinden de veer van een duif
en doen de kippendans. Weer thuis timme
ren ze samen een vogelhuisje, en... daar
komt algauw een mezenfamilie in wonen!

‘Dus, opa’s en oma’s, dit is mijn ontdekking: wij als
voorlezers hoeven geen stemmetjes te gebruiken.
Onze heel gewone opa- of oma-stem is genoeg. Dit
is waar wij goed in zijn: laten voelen dat we alle tijd
van de wereld hebben. Voorlezen is samen de wereld
ontdekken.’
Uit column ‘De magie van het voorlezen’ van
Arend van Dam op Kinderboeken.nl
6

•

Van succesduo Arend van
Dam en Alex de Wolf

•

Warm en herkenbaar

•

Met opa/ oma-diploma

Arend van Dam

nur 273

Op stap met oma

isbn 978 90 216 8152 8

prentenboek vanaf 4 jaar
20 x 20 cm, 32 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur:
Alex de Wolf

verschijnt: maart

Met dit keer de thema's: 'samen
leuke dingen doen' en 'hoe het is
om oud te worden'.
Arend van Dam & Alex de Wolf

Vertel eens, opa
Bram vraagt zich af of opa vroeger ook een
kind was. Had hij ook een papa? En een opa?
En als Bram later oud is, krijgt hij dan net als
opa rimpels en wordt hij grijs? Eén ding weet
Bram wel: later wil hij ook van die mooie
blauwe riviertjes op zijn handen!

EERDER

e 12,99

e 12,99

e 12,99

e 12,99

isbn 978 90 216 8020 0 |

isbn 978 90 216 8019 4 |

isbn 978 90 216 8020 0 |

isbn 978 90 216 7770 5 |

VERSCHENEN

Arend van Dam

nur 273

Vertel eens, opa

isbn 978 90 216 8151 1

prentenboek vanaf 4 jaar
20 x 20 cm, 32 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur:
Alex de Wolf

verschijnt: maart
7
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Sprankelend en hilarisch
Grappig prentenboek over twee
beren, één pot honing en niet
willen delen.
Louise Greig & Laura Hughes

Wie heeft de honing?
Mmm, Beer wil een perentaart bakken. Het
meel, de eieren en de peren staan al klaar,
maar waar is de honing nou toch gebleven?
Beer gaat op een wilde zoektocht naar de
verdwenen honingpot en valt daarmee van
het ene ongeluk in het andere. Terwijl de
dader al die tijd verstopt onder tafel ligt te
slapen…!
Een verrassend prentenboek vol leven en
humor, met een vrolijke tekst op rijm van
Griffelwinnares Bette Westera.

•

Heerlijk stapelverhaal van
bekroond auteur

•

Vertaald door Gouden
Griffelwinnares Bette Westera
Louise Greig

vertaling: Bette Westera

Wie heeft de honing?

nur 273

prentenboek vanaf 3 jaar

isbn 978 90 216 8061 3

24,5 x 27,5 cm, 32 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Laura Hughes

verschijnt: februari
9

Kom mee naar de bijenkorf!

Speelse non-fictie voor
de jonge lezer, in de
vorm van een bijenkorf.
Petra Bartíková &
Martin S̆ojdr

Bijenkorf
Het zoemt rond de bijenkorf.
De bijen halen stuifmeel, maken
honing en zorgen voor de jonge
bijtjes én de koningin. Duik de
bijenkorf in en ontdek hoe de
dag van een bij eruitziet!
In dit bijzondere boek vol
weetjes leren kinderen alles over
de bij. Wist je bijvoorbeeld dat
bijen al honderd miljoen jaar
bestaan, elkaar dansend de weg
naar de lekkerste nectar wijzen
en de hele winter niet naar de wc
gaan?

•

Social media-campagne

•

Originele vorm: uitgestanst karton

•

Non-fictie voor jonge kinderen

EERDER

isbn 978 90 216 8075 0 |

e 12,99

VERSCHEEN

10

Petra Bartíková

nur 223

Bijenkorf

isbn 978 90 216 8074 3

nonfictie vanaf 5 jaar
22,7 x 22,9 cm, 14 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur:
Martin S̆ojdr

verschijnt: februari

Veilig de wereld ontdekken met Pieter Konijn

Set van vier kartonboekjes in
cassette, voor nieuwsgierige
peuters.
Beatrix Potter

Pieter Konijn:
Mijn eerste boekjes
Samen met Pieter Konijn ontdekken peuters
de basisdingen: tegenstellingen, kleuren,
dieren en getallen van 1 tot 10. De geruststel
lende illustraties moedigen nieuwsgierige
kleintjes aan om de wereld om hen heen te
gaan ontdekken!

•

Pieter Konijn is een echt klassiek merk

•

Zeer herkenbaar voor ouders en grootouders

•

Download gratis kleurplaten om uit te delen
op Kinderboeken.nl/ pieterkonijn
EERDER

isbn 978 90 216 8040 8 |

e 11,99

VERSCHEEN

Beatrix Potter

nur 271

Pieter Konijn: Mijn eerste
boekjes

isbn 978 90 216 8164 1

kartonboekjes vanaf 1,5 jaar
9 x 9 cm, 10 blz.
Set van 4 boekjes in cassette

e 8,99

verschijnt: maart
11

Dit is Wimm.
Wimm is niet zoals jij en ik.
Dat zie je zo ook wel.
Wimm is van een andere planeet.
Van planeet PlitzPlatz, om precies te zijn.
Hij woont daar in een klein huisje.
Een huisje in de heuvels.
Het ligt net buiten Bogg Mobberok.
Bogg Mobberok is een grote stad.
Wimm komt er niet graag.
Het is er druk en gevaarlijk.
Vooral nu!
Want er is een enge boef ontsnapt.
Een boef met een kop vol zwarte haren.
Met vier woeste, rode ogen.
En tanden die van staal lijken.
Zelfs zijn naam is eng…
Rotpot Klauwtand.

Leesplezier voor groep 4!
Leren lezen met de leukste verhalen
van AVI E3 tot AVI E4.
Diverse auteurs

Mijn zelfleesboek
voor groep 4
Leren lezen is het leukst met grappige en spannende
verhalen. Goed nieuws voor iedereen in groep 4, want
deze bundel staat bomvol avonturen van bekende karak
karak
ters en nieuwe gezichten! De verhalen lopen op van E3
tot E4 en sluiten perfect aan bij hun leeftijd. Zo kunnen
kinderen het hele jaar lekker lezen op hun eigen niveau.
Met verhalen van onder anderen Marjon Hoffman,
Vivian den Hollander, Sylvia Vanden Heede en Reggie
Naus en kleurrijke illustraties van Kees de Boer, Alice
Hoogstad, Mark Janssen en Juliette de Wit.

•

Onderwijsnieuwsbrief

•

Social media-campagne

•

Online advertenties

•

Poster naar 8.000 basisscholen

•

Vele bekende auteurs en
illustratoren

•

Boek groeit met leesniveau mee:
avi e3, m4 en e4

EERDER

isbn 978 90 216 8055 2 |

e 19,99

VERSCHEEN

Diverse auteurs

nur 277, 287

Mijn zelfleesboek voor groep 4

isbn 978 90 216 8147 4

fictie vanaf 7 jaar

Over Mijn zelfleesboek voor groep 3: ‘Een mooi
vormgegeven bundel met veel verhalen en kleurrijke
illustraties waar aankomende lezers het hele schooljaar plezier aan kunnen beleven en tegelijkertijd hun
leesvaardigheid oefenen.’ – Toin Duijx

17 x 24 cm, 176 blz.
geb. e 19,99
omslagontwerp: Nanja Toebak
illustraties in kleur:
diverse illustratoren

verschijnt: maart
13

Leren lezen was nog nooit zo grappig…

IntroregelAVI-boek’ met aansprekende verhalen op niveau M3 t/m E4.
‘Meegroei
Jette Schröder & Heleen Brulot

daar is een peer.

Stink-AVI’s!

hij ziet er rot uit.

Een heel vies boek om zelf te lezen

ik por in de peer.

Bah! In dit boek staan alleen vieze verhalen. Lekker vies!
Wat dacht je van De wind van de reus? De reus woont
aan de rand van het dorp, vlak bij het bos. De mensen
vinden hem erg aardig. Maar… de reus heeft pijn in zijn
buik. Het borrelt en rommelt maar. Wat als hij een wind
laat? De bomen in het bos waaien vast om. De huizen
vliegen weg… Het zou een ramp zijn! Wat nu?
Als kinderen een jaar of zes zijn, is er niks leukers dan
poep en pies. Leren lezen wordt zo echt een feest! En
heel erg grappig.

het sap is net pus.
de geur is muf.
dat is top!
ik ben gek op goor.
ik mik de peer in de pan.

•

Onderwijsnieuwsbrief

•

avi, maar dan écht leuk!

•

Leesniveau: m3 t/m e4

•

Vol leuke extra’s: knutseltips, weetjes, tekentips

•

Met veel illustraties in kleur van Heleen Brulot

'Wat een heerlijke eerste verhalen, deze Stink-AVI's!
Met een lach op mijn gezicht gelezen. Ik kan me er
helemaal in vinden dat deze boeken door de kinderen
leuk gevonden worden.' - Leerkracht groep 3/4

Jette Schröder

nur 287

Stink-avi’s! – Een heel vies
boek om zelf te lezen

isbn 978 90 216 8162 7

fictie vanaf 6 jaar
17 x 24 cm, 128 blz.
geb. e 16,99
omslag en illustraties in kleur:
Heleen Brulot

verschijnt: mei
15

Promotiepakket
Vraag gratis een De regels van
Floorpromotiepakket aan via
promotie@wpgmedia.nl met daarin:
•

Promotieboekjes

•

Wobbler

•

Raamsticker (circa 30x30 cm,
groter op aanvraag mogelijk)

•

Poster

•

Social media content

zie
spe
cial
e
acti
e op
blz.
32

Grote marketingcampagne
•

Advertenties

•

Digitale campagne op
YouTube en socials

•

Boektrailer

Boek & tv
•

In het voorjaar is
seizoen 4 op tv!

•

Persaandacht voor
De regels van Floor

•

Duo-interview Marjon
Hoffman en Bobbie
Mulder (Floor)

•

Social mediacampagne rondom
serie & boeken

Display De regels van Floor
Inhoud: 6 exemplaren

e 83,94
isbn 978 90 216 8169 6

De regels van Floor: 100% humor!
Nieuw deel vol grappige en brutale
regels van de eigenzinnige Floor!
Marjon Hoffman & Georgien Overwater

De regels van Floor:
Nooit zeggen dat je nichtje
mooi kan zingen!
De serie De regels van Floor blijft onverminderd popu
lair. Geen wonder, want ook dit zestiende deel staat
weer bomvol hilarische verhalen. Zo ontdekt Floor dat
zin
het niet altijd handig is om op te scheppen over je zin
gende nichtje, en ‘helpt’ ze haar vader om zich voor te
bereiden op een sollicitatiegesprek. Broer Kees krijgt
het ook voor zijn kiezen, zo erg zelfs dat hij na twee
dagen schorsing de school al smeekt om hem weer
binnen te laten!
Door de korte verhalen en vele grappige tekeningen
Floorboeken ook minder geoefende lezers
spreken de Floor
aan. Want één verhaal kan er altijd nog wel bij!

Marjon Hoffman
De regels van Floor: Nooit
zeggen dat je nichtje mooi
kan zingen!
Wobbler

omslag en illustraties:
Georgien Overwater
nur 282
isbn 978 90 216 8153 5

fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 160 blz.
geb. e 13,99

verschijnt: april
17

Hoi! Dit zijn mijn uiterst
succesvolle ouders: Dorothé
en Johan. Ze zijn 365 dagen
per jaar ontzettend druk.
Mama werkt als plantenonderzoeker. Ze tuurt door
een microscoop op zoek
naar dingen die nog niet
ontdekt zijn. Papa doet iets
met computers, hij vliegt de
hele wereld rond en slaapt
vaker in een hotel dan thuis.

Nutella is de ruwharige teckel
van oma Luchtbuks. Hij heeft het
formaat van een schoothondje,
maar in zijn kop is hij een
levensgevaarlijke Dobermann.

Ik heb twee oma’s. Mijn ene
oma heeft haar heup gebroken
en doet niet mee aan dit verhaal. Oma Luchtbuks ontmoet
ik voor het eerst in dit boek.
Ze stift altijd voordat ze de
deur uit gaat haar lippen rood,
woont tijdelijk op een camping
en ruikt gespuis van een kilometer afstand.

Ekkie heeft vaak leuke
ideeën waar weinig van
terechtkomt. Hij is de
campingbaas en als
het spannend wordt,
verstopt hij zich.

Op de camping wonen nog meer mensen:

Ali wil nog een keer in zijn
leven de Tour de France fietsen.
Om fit te blijven fietst hij met
bakstenen in zijn fietstassen en
versleten banden om zijn nek
rondjes door het dorp.

Willem is een mislukte fietsenmaker.
Vanuit de uitkijkpost in zijn grote gele
stadsbus houdt hij overzicht over de
camping en maakt hij aantekeningen in
een ruitjesschrift. Hij houdt nauwkeurig
bij hoeveel millimeter regen er waar is
gevallen en is dol op historische feitjes.

18

En dit ben ik, Lina!

Barbara Scholten gaat los!
Hilarisch avontuur voor lezers van 8 jaar
en ouder.
Barbara Scholten & Els van Egeraat

Oma Luchtbuks
Lina is het gelukkigste kind op aarde. Voor haar tiende
verjaardag gaat ze drie dagen met haar moeder naar
Parijs. Zo veel tijd heeft ze nog nooit samen met een van
haar altijd drukke ouders doorgebracht! Maar helaas,
haar moeder wint De Gouden Gladiool, de Nobelprijs
voor bloemenmensen, en reist af naar een lavendelland
lavendelland
ZuidFrankrijk. Haar vader moet voor zaken naar
goed in Zuid
het buitenland en dus wordt Lina na wanhopig rond
bellen bij haar oma achtergelaten die ze nog nooit heeft
gezien.
Lina’s oma blijkt samen met een teckel in een blokhut
mega
op een verlaten camping te wonen. En wat een mega
saaie week leek te gaan worden, verandert in een ruig
avontuur als Lina ontdekt dat haar oma twee bijzondere
proble
hobby’s heeft: opkomen voor mensen die in de proble
men zitten, en schieten met haar luchtbuks. En die twee
hobby's gaan prima samen!

•

Leesexemplaren voor de
boekhandel

•

Online campagne met schrijvende
oma’s

•

Persaandacht: eerste exemplaar
voor de bekende oma die de
inspiratie vormde voor het boek

•

Voor fans van Tosca Menten en
Jozua Douglas

Barbara Scholten

nur 282

Oma Luchtbuks

isbn 978 90 216 8160 3

fictie vanaf 8 jaar
14,8 x 21,5 cm, 160 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Els van Egeraat

verschijnt: mei
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Vivian den Hollander heeft al meer dan vijftien jaar veel succes met haar
kinderdetective-serie Spekkie en Sproet. Maar hoe kwam ze eigenlijk op het idee?
Vivian: ‘Vroeger was ik juf op een basisschool. Op een dag werd mijn auto
gestolen. Daardoor ging ik nadenken over misdaad en speuren, en ook merkte
ik dat de kinderen uit mijn klas het heel spannend vonden om erover na te denken hoe je zo’n dief dan zou kunnen vangen. De auto is nooit teruggevonden,
helaas...’
Hoe haar twee jonge speurders eruit zouden moeten zien, liet ze helemaal
over aan illustrator Juliette de Wit. Zij bedacht het roodharige jongetje Sproet en
zijn Antilliaanse beste vriendin Marloes... eh, Spekkie.
En wat vonden de lezers van de nieuwe serie? Vivian: ‘Nou, ze vonden het heel
spannend. En op de Antillen vonden ze het geweldig dat er een donkere hoofdpersoon in de boeken meedoet. Ook op schoolbezoeken in Nederland merkte ik
dat veel kinderen zich in Spekkie herkenden. In Sproet ook wel, maar er waren in
die tijd niet veel boeken met gekleurde hoofdpersonen.’
Dus Spekkie en Sproet waren eigenlijk inclusief avant la lettre?
Vivian: ‘Ha ha, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Wat dat betreft waren we
de tijd ver vooruit!’

20

Hoe het allemaal begon
Het eerste deel in de serie Spekkie en
Sproet in een herziene uitgave.
Vivian den Hollander & Juliette de Wit

Spekkie en Sproet:
De grote verdwijntruc
Op weg naar huis zien Spekkie en Sproet een beroving.
Maar dat zijn ze gauw vergeten als ze die middag naar
het circus gaan. Goochelaar en messenwerper Manolo
Zapato treedt op! Spekkie en Sproet mogen helpen bij
de grote verdwijntruc. Ze kunnen niet weten dat ze even
later zelf ook zullen moeten verdwijnen…
Ruim vijftien jaar geleden verscheen dit eerste ‘echte’
Spekkie en Sproet
Sproetboek. In die vijftien jaar hebben de
twee speurvrienden niet alleen een hele hoop fans verza
verza
uit
meld, maar zijn ze als personages ook steeds verder uit
gekristalliseerd, zowel in tekst als beeld. Daarom deze
herziene uitgave, met deels nieuwe tekst en illustraties.

•

Eerste boek in de serie

•

Met extra hoofdstukken en
deels nieuwe tekeningen

•

Eindelijk weer leverbaar!
9e, herziene druk
Vivian den Hollander
Spekkie en Sproet: De grote
verdwijntruc

omslag en illustraties:
Juliette de Wit
nur 282
isbn 978 90 216 8155 9

fictie vanaf 7 jaar
14,8 x 21,5 cm, 128 blz.
geb. e 13,99

verschijnt: maart
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Ci tro e n
Planten gebruiken vruchten om zich
voort te planten. Dieren eten namelijk
graag fruit en op de plek waar ze
de pitjes weggooien
Heb jij weleens een hele
of uitpoepen, kan
weer een nieuwe
citroen gegeten? Als stuk
plant groeien. Maar
fruit, zoals je ook een appel dat werkt alleen
als dieren het fruit
of een banaan eet? Waar
lekker vinden. Anders
schijnlijk niet. Een citroen laten ze die vruchten
gewoon hangen. En
is veel te zuur om helemaal
net als wij houden
op te eten. Het is eigenlijk
dieren niet van zuur,
dus een citroenboom
een heel rare vrucht.
heeft eigenlijk
helemaal niets aan
die zure citroenen. Zo’n citroenboom
zou in de natuur nooit overleven,
omdat niemand zijn zaadjes zou
verspreiden.

10

Waarom bestaan er
dan toch citroenen?
Omdat citroenbomen door
de mens zijn bedacht!
Er bestonden maar drie
citrusvruchten voordat
mensen ermee gingen
knutselen. De cedraat
– een lelijke, pukkelige
citroen met een heel
dikke huid, waar die zoete
gekleurde stukjes sukade
in cake van gemaakt zijn.
De pomelo – een enorme
tropische, gele vrucht die
zo groot als een voetbal
kan worden. En het
mandarijntje!
Alle andere vruchten in
de citrusfamilie, zoals de
sinaasappel, de grapefruit
en de limoen, zijn door
mensen gemaakt, door
steeds weer andere
citrusvruchten met elkaar
te kruisen. Door steeds
de zuurste vruchten uit te
zoeken en die zaadjes te
planten, is uiteindelijk de
citroen ontstaan.

C

i t r o e n sa p

is veel te zuur
om puur te drinken,
maar de smaak is
verder wel heel
lekker. Als je er
genoeg suiker bij
doet, dan kun je
er overheerlijke
citroenlimonade van
maken. Of citroenijs.
Dan is dat zure juist
lekker fris.

11

Marieke van Ditshuizen heeft al
tientallen (voor)leesboeken, pren
tenboeken en educatieve uitgaven
geïllustreerd voor verschillende
Foto: Martin Dijkstra

uitgeverijen. Haar stijl is fris en
tijdloos, met veel fantasie en een
vleugje nostalgie. Voor dit boek
gebruikte ze uitsluitend de drie
primaire (druk)kleuren, wat bijzon
der prachtige illustraties oplevert!
Joël Broekaert is culinair journalist
en restaurantrecensent bij gere
nommeerde kranten en tijdschrif
ten, tvprogrammamaker en schrij
zijn gedegen onderzoek en schrijft
met een aanstekelijk enthousiasme
vanuit zijn fascinatie voor eten,
smaken en ingrediënten.
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Foto: Chris van Houts

ver over eten. Hij staat bekend om

Zo groeit ons eten!
Verrassende non-fictie over ons
eten en waar dat vandaan komt.
Joël Broekaert &
Marieke van Ditshuizen

Van honingbij tot
hagelslag
Over al het lekkers dat van
planten komt
Het is iets waar we nauwelijks bij stilstaan,
met kantenklaar producten in overvloed,
maar een groot deel van ons voedsel kun je
zó van een boom of struik plukken. Ook de
grondstoffen van producten die wij dagelijks
gebruiken, zoals chocola, kaneel en vanille,
komen uit de natuur. Wist je bijvoorbeeld dat
kaneel van de bast van een kaneelboom
komt?

•

Aandacht in o.a. NRC, Vrij Nederland
en culinaire tijdschriften

•

Voorpublicatie in landelijke media

•

Online campagne met food-bloggers
met jonge kinderen

•

Social media-campagne

•

•

Kinderboekendebuut van culinair
journalist en tv-programmamaker
Joël Broekaert
Bijzonder, fris en actueel

Van honingbij tot hagelslag laat in woord en
beeld zien wat de oorsprong is van ons dage
lijks voedsel, namelijk: de plant. Van zaadje
tot kiem, via stengel en blad naar uiteindelijk
een bloeiende en vruchtdragende plant. Maar
ook de wortels, knollen en bollen worden niet
vergeten en de cyclus is weer rond als we ver
volgens weer de grond induiken voor de
schimmels.

Joël Broekaert
Van honingbij tot hagelslag
Over al het lekkers dat van
planten komt

omslag en illustraties in kleur:
Marieke van Ditshuizen
nur 223
isbn 978 90 216 8148 1

nonfictie vanaf 9 jaar
21 x 25 cm, 128 blz.
geb. e 19,99

verschijnt: maart
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Voor een dag van morgen
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.
Hans Andreus

Foto: Maan Limburg

Sophie Pluim (1993) studeerde in 2015 af als illustrator aan de
HKU en werkt sinds 2018 als (kinder)boekenillustrator. Haar illustratie
stijlen verschillen per project. Poëzie is voor Sophie een taal die niet
alleen in woord, maar ook in beeld gesproken kan worden. ‘Ik schep
graag een wereld. En die wereld mag best dromerig zijn, en mooier dan
de werkelijkheid. Graag zelfs.’

Poëzie om van te houden!
De mooiste liefdes- en vriend
vriendschapsgedichten, betoverend
geïllustreerd.
Diverse auteurs & Sophie Pluim

Hoe lief ik je heb
Het is niet altijd makkelijk om te vertellen dat
je van iemand houdt. De dichters in dit boek
weten vaak heel goed hoe ze dat moeten zeg
zeg
gen, of verwoorden juist hun worsteling om
dit te doen. In ontroerende, filosofische en
grappige gedichten vertellen ze over verliefd
heden, de band met familie en wat een beste
vriend nu echt is.
De gedichten worden prachtig verbeeld
sprookjesachtige illustra
door de kleurrijke, sprookjes
ties van Sophie Pluim. Een poëzieverzameling
om zelf bij weg te dromen, of om voor te lezen
aan iemand die je heel lief vindt…
Met gedichten van onder anderen Hans
Andreus, Koos Meinderts, Jaap Robben,
Bette Westera en Willem Wilmink.
EERDER

Social media-campagne

•

Animatievideo

•

Vooraankondiging rond
Valentijnsdag

•

Luxe uitvoering met linnen band

•

Diversiteit komt aan bod in
woord en beeld

•

Voor de fans van Ik wou dat ik
een vogel was

isbn 979 90 216 7997 6 |

•

e 39,99

VERSCHEEN

Diverse auteurs

nur 290

Hoe lief ik je heb

isbn 978 90 216 8146 7

poëzie vanaf 6 jaar
21 x 25 cm, 56 blz.
geb. e 17,99
omslag en illustraties in kleur:
Sophie Pluim

verschijnt: april
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Leve Mees Kees!
In de ruime, nieuwe vormgeving.
Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Mees Kees: De sponsorloop
Mees Kees heeft nog geen diploma, daarom mag hij niet
meer alleen voor de klas staan. Hij gaat stage lopen bij
de kleuters en 6b krijgt een invaljuf. Maar waarom geeft
ze niet gewoon een moppendictee? En hoe kan ze nou
lesgeven zonder chips en cola? Na haar komt een inval
inval
meester en die stuurt de hele klas eruit. Kortom, het
is tijd voor actie. Mees Kees moet terug! En graag een
beetje vlug, want er komt een sponsorloop, en zonder
mees Kees wordt dat natuurlijk helemaal niets...

EERDER

e 13,99

isbn 978 90 216 8068 2 |

e 13,99

isbn 978 90 216 8069 9 |

e 13,99

e 13,99

isbn 978 90 216 8025 5 |

isbn 978 90 216 8106 1 |

e 13,99

isbn 978 90 216 8014 9 |

VERSCHENEN

13e druk

nur 282

Mirjam Oldenhave

isbn 978 90 216 8156 6

Mees Kees: De sponsorloop
fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 136 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties in kleur:
Rick de Haas
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verschijnt: februari

Gemoderniseerd door Mirjam Oldenhave!
Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Mees Kees: In de gloria
Mees Kees is nog maar stagiair, toch heeft hij al aardig
door hoe hij les moet geven! Bij dictee tapt hij moppen
en bij spelling speelt hij galgje. En een tekenfilm kijken
is natuurlijk óók tekenles…
Als mees Kees jarig is, bedenkt de klas een geniaal
plan om hem te verrassen. Intussen maakt Tobias zich
tienminuten
zorgen, want het is weer tijd voor de tien
gesprekken. Hij weet dat zijn moeder echt niet naar
school wil komen. Gelukkig verzint mees Kees de beste
oplossing van de wereld.

e 13,99

e 13,99

isbn 978 90 216 8000 2 |

isbn 978 90 216 8101 6 |

•

Mees Kees-boekenleggers voor de
boekhandel. Interesse? Mail naar
promotie@wpgmedia.nl

9e druk

nur 282

Mirjam Oldenhave

isbn 978 90 216 8158 0

Mees Kees: In de gloria
fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 128 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties in kleur:
Rick de Haas

verschijnt: april
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Een hilarisch kijkje in de riddertijd

Tweede deel in deze nieuwe humoristische serie.
Tim Collins & Sarah Horne

Hoe ik per ongeluk
ridder werd
Roderik is de page van heer Lionel, en het schiet niet zo
erg op met zijn riddertraining. Maar alles verandert als
er een belangrijke gast naar het kasteel komt. Tijdens
het bijkomen van een gigantische schranspartij heeft
deze een visioen: hij moet een queeste ondernemen
om de gestolen vingers van de heilige Stefanus terug te
halen. En Roderik (die de hele nacht het ridderlijke
braaksel heeft mogen opruimen) moet mee als twaalf
de ridder...
Tim Collins schreef zijn eerste verhalen toen hij 8 jaar
oud was. Het waren stripverhalen over een mol. Onder
tussen heeft hij al tientallen jeugdboeken geschreven,
waaronder de populaire serie over de Romeinse anti
held Nurdius Maximus. Zijn boeken werden in meer dan
veertig talen vertaald!

Hilarisch avontuur vol
weetjes over de riddertijd

EERDER

VERSCHEEN

isbn 978 90 216 8049 1 |

e 14,99

•

Over Hoe ik per ongeluk gladiator werd:
‘Collins schrijft meeslepend en vol humor en daardoor
wil je steeds doorlezen.’ – NBD/Biblion

Tim Collins

vertaling: Hanneke Majoor

Hoe ik per ongeluk ridder werd

nur 282

fictie vanaf 7 jaar

isbn 978 90 216 8150 4

14 x 21,5 cm, 224 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Sarah Horne

verschijnt: mei
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Op 1 juli was het groot nieuws: de eerste bioscooppremière in maanden was de jeugdfilm De piraten van
hiernaast. Een heuse rode loper met veel bekende acteurs en bn’ers zoals Dylan Haegens. Schrijver van
de boekenserie Reggie Naus was ook aanwezig, in vol ornaat. Kinderen kwamen verkleed als piraat
en genoten van de popcorn en de spannende film!
De film is goed bezocht, op dit moment zijn er al ruim 150.000 bezoekers geweest. Fantastische
cijfers in een tijd van beperkt bioscoopbezoek. In de media zijn er veel reacties van ouders en kinderen
die de boeken nog niet kenden en nu willen gaan ontdekken. Dat horen wij graag...

REEDS

VERSCHENEN
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e 13,99

e 13,99

e 14,99

e 10,99

isbn 978 90 216 7234 2 |

isbn 978 90 216 7465 0 |

isbn 978 90 216 8036 1 |

isbn 978 90 216 7518 3 |

isbn 978 90 216 7621 0 |

e 17,99

LUISTERBOEK

Nu opnieuw leverbaar:
Dit keer zijn niet piraten, maar ninja’s de
nieuwe buren!
Reggie Naus & Mark Janssen

De piraten van hiernaast
– De ninja
ninja’s van de
overkant
Piratenzoon Billy schrikt niet zo snel, maar als hij ziet
dat er ninja’s in de straat zijn komen wonen, trekt hij
bleek weg. Michiel snapt er niets van, wat is hier nou zo
erg aan? Maar ook Hector Donderbus moet gaan zitten
als hij dit nieuws hoort. Piraten en ninja’s zijn namelijk
hier
al eeuwenlang vijanden. Hoe meer verhalen Michiel hier
over hoort, hoe zenuwachtiger hij wordt…

•

Extra naamsbekendheid door de film

•

Met illustraties van Mark Janssen

5e druk

nur 282

Reggie Naus

isbn 978 90 216 8170 2

De ninja’s van de overkant
fictie vanaf 7 jaar
14,8 x 21,5 cm, 128 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Mark Janssen

verschijnt: februari
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Speciale actie met
De regels van Floor
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De regels van Floorpakket
Inhoud 5 boeken
prijs e 55,96
isbn 978 90 216 8166 5

Verschijningslijst
Februari
Bartíková – Bijenkorf
BORA – Kiekeboe!
Greig – Wie heeft de honing?
Naus – De piraten van hiernaast – De ninja’s van de overkant
Oldenhave – Mees Kees: De sponsorloop
Maart
Broekaert – Van honingbij tot hagelslag
Diverse auteurs – Mijn zelfleesboek voor groep 4
Van Dam – Op stap met oma
Van Dam – Vertel eens, opa
Den Hollander – Spekkie en Sproet: De grote verdwijntruc
Potter – Pieter Konijn: Mijn eerste boekjes
April
BORA – Jungle
BORA – Zee
Diverse auteurs – Hoe lief ik je heb
Hoffman – De regels van Floor: Nooit zeggen dat je nichtje mooi kan zingen
Oldenhave – Mees Kees in de gloria
Mei
Collins – Hoe ik per ongeluk ridder werd
Scholten – Oma luchtbuks
Schröder – Stink-avi’s
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