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ZAKLAMPBOEK
WAAR ZIJN DE DIEREN?

KIJK- EN ZOEKBOEK MET MAGISCHE LICHTEFFECTEN
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ZOEKBOEK MET ZAKLAMP 3+ karton    prijs € 13,99    formaat 19,5 x 23,5 cm    omvang 10 bladzijden
nur 272/273    isbn 978 94 92 90195 8    verschijnt juli

Wow, de kameleon verandert van kleur! Zie jij een 
mooie vlinder? In het gras schuilt een slang…
Schijn met de magische zaklamp over de bladzijden 
en ontdek welke bijzondere dieren zich hebben 
verstopt in de oceaan, het oerwoud, de wei of het bos. 

Je raakt niet uitgekeken op dit betoverende kijk- en 
zoekboek met magische lichteffecten.

Licht uit, zaklamp aan 
en speuren maar!

BEKIJK AL ONZE BOEKEN OP WWW.KINDERBOEKEN.NL
3

Inclusief zaklamp met 
magisch licht

Ontdek 50 verborgen 
lichtbeelden

ZAKLAMPBOEK
WAAR ZIJN DE DIEREN?

Wow, de kameleon verandert van kleur! Zie jij een 

Ontdek 50 verborgen 

ZAKLAMPBOEK
WAAR ZIJN DE DIEREN?

KIJK- EN ZOEKBOEK MET MAGISCHE LICHTEFFECTEN
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LEREN TELLEN MET MUIS! LEZEN EN PUZZELEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

KARTONBOEK 2+   prijs € 7,99    formaat 15,5 x 17 cm   omvang 24 bladzijden
nur 271/275    isbn 978 94 92 90191 0   reeds verschenen     www.paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.nl

Download de gratis 
voorlees-app Thuis bij 
Muis via de App Store 
of Google Play Store

Kleurplaten en 
lesmateriaal op 
kinderboeken.nl/
thuisbijmuis

Diverse Muis-artikelen 
via thuisbijmuis.nl

BUITENSPELEN
MET MUIS PUZZELBOEK

MUIS TELT TOT TIEN

Telboek op rijm over de twee vriendjes Muis en Beer. 

PAULINE BAARTMANS

omvang 24 bladzijden
paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.thuisbijmuis. .nl

4

KARTONBOEK 2+   prijs € 7,99    formaat 15,5 x 17x 17x cm
nur 271/275    isbn 978 94 92 90191 0   reeds verschenen   

  omvang
  www.paulinebaartmans
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LEREN TELLEN MET MUIS! LEZEN EN PUZZELEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

PUZZELBOEK 1+ karton    prijs € 11,99    formaat 17 x 17 cm   omvang 12 bladzijden
nur 271/275    isbn 978 94 932 3603 5    verschijnt juni     www.paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.nl

Met 5 grote puzzel-
stukken, ideaal voor 
kleine handjes

BUITENSPELEN
MET MUIS PUZZELBOEK

MUIS TELT TOT TIEN

Muis en Beer spelen graag buiten. Ze plonzen in het badje, spelen met 
zand en bouwen een echte tent. Overal valt wel iets te beleven!

PAULINE BAARTMANS

Pauline Baartmans is illustrator en 
ontwerper. Ze is de bedenker en maker van 
Muis. Wekelijks verschijnen er nieuwe
avonturen van Muis op sociale media onder 
de naam ‘Thuis bij Muis’. In 2018 verscheen 
haar eerste gelijknamige boek Thuis bij 
Muis dat werd bekroond met de Sardes
Leespluim. Pauline over Muis: ‘Ik voel heel 
sterk de behoefte om met Muis een maatje 
te creëren waarin kinderen zichzelf en hun 
situatie kunnen herkennen.’

EERDER 
VERSCHENEN

978 94 92 90188 0
€ 14,99

978 94 92 90184 2
€ 7,99

PUZZELBOEK 1+ karton    prijs € 11,99    formaat 17 x 17x 17x cm   omvang 12 bladzijden
271/275    isbn 978 94 932 3603 5    verschijnt juni     www.paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.thuisbijmuis. .nl

zand en bouwen een echte tent. Overal valt wel iets te beleven!zand en bouwen een echte tent. Overal valt wel iets te beleven! EERDER 
VERSCHENEN

Puzzelboek op rijm 
voor de allerkleinsten.
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                                                                             DIT IS STIP, DE LEUKSTE      PONY UIT DE BUURT   
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HANDBOEK gebonden    prijs € 9,99    formaat 17 x 24 cm   omvang 64 bladzijden   nur 012/400     omslag en illustraties in
kleur anet van de vorst   isbn 978 94 92 90198 9   verschijnt juli

Ben jij gek op pony’s en paarden en wil je alles over ze weten? 

In dit vrolijke handboek laat Stip zien hoe je een pony het beste kunt borstelen, zijn manen en 
staart kunt invlechten, een echte ponytaart kunt bakken en hoe je spelletjes met je pony kunt 
doen. Maar ook leer je hoe je goed in het zadel zit, je teugels afstelt en zorgt dat je pony doet wat 
jij wil. Boordevol vrolijke illustraties en handige stap-voor-stapfoto’s. Ontdek samen met Stip 
alles wat je wil weten over pony’s en paarden!

HET PONYHANDBOEK
   Met foto’s van de echte Stip

   Boordevol leuke DIY-opdrachten 
voor jou en je pony

    YouTube en social media campagne

   Actie met bekende paardenbloggers 
en influencers

   Samenwerking met paardenmagazines

   Download gratis kleurplaten en 
knutselplaten van Stip via 
kinderboeken.nl/stip

   Stip promotievideo & uitdeelstickers 
via promotie@wpgmedia.nl 

Ben jij gek op pony’s en paarden en wil je alles over ze weten? 

Met foto’s van de echte Stip

   Boordevol leuke DIY-opdrachten 
voor jou en je pony

    YouTube en social media campagne    YouTube en social media campagne   

   Actie met bekende paardenbloggers 
en influencers

   Samenwerking met paardenmagazines

   Download gratis kleurplaten en 
knutselplaten van Stip via 
kinderboeken.nl/stip

   Stip promotievideo & uitdeelstickers 
via promotie@wpgmedia.nl 
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PONY OP 
AVONTUUR

                                                                           DIT IS STIP, DE LEUKSTE      PONY UIT DE BUURT   
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Emma is verhuisd naar een dorp waar ze niemand kent. Als ze de buurt gaat verkennen, ontdekt ze een pony. Hij staat helemaal 
alleen in een weiland bij een vervallen boerderij en zit onder de modder. Emma weet niet veel van paarden, maar ze ziet wel 
dat deze pony een vriend kan gebruiken. Op weg naar huis heeft ze het gevoel dat ze vliegt. Wie had gedacht dat haar eerste 
nieuwe vriend een pony zou zijn?
De volgende dag ontdekt Emma dat zij niet de enige is die Stip bezoekt. Mads, een jongen uit de buurt, brengt Stip elke dag 
wat te eten. Hij weet heel veel over pony’s en paarden en leert Emma alles over borstelen, hoeven uitkrabben en nog veel 
meer. 

Maar… van wie is Stip eigenlijk? En waar is zijn baasje? Emma en Mads gaan samen op zoek om Stip te helpen.

FICTIE 5-8 gebonden    prijs € 8,99    formaat 17 x 24 cm   omvang 48 bladzijden   nur 287     omslag en illustraties in kleur
anet van de vorst   isbn 978 94 92 90199 6   verschijnt juli

HET PONYHANDBOEK
Dit is Stip, een ondeugende, grappige en lieve 
Shetlandpony vol met stippen. Hij is kampioen 
ontsnappen en door de modder rollen, en is altijd 
in voor een avontuur (en een lekker hapje). 
Stip bestaat echt. Kom je hem een keer knuffelen 
bij Avonturenboerderij Molenwaard?

Ontmoet Stip de pony in het 
echt bij Avonturenboerderij 
Molenwaard

Stip speelt een hoofdrol in de 
grote bioscoopfilm Fien & Teun 
- Het grote dierenfeest

AVONTUURAVONTUUR

Emma is verhuisd naar een dorp waar ze niemand kent. Als ze de buurt gaat verkennen, ontdekt ze een pony. Hij staat helemaal 
alleen in een weiland bij een vervallen boerderij en zit onder de modder. Emma weet niet veel van paarden, maar ze ziet wel 

Dit is 
Shetlandpony vol met stippen. Hij is kampioen 
ontsnappen en door de modder rollen, en is altijd ontsnappen en door de modder rollen, en is altijd 
in voor een avontuur (en een lekker hapje). 
Stip bestaat echt. Kom je hem een keer knuffelen 
bij Avonturenboerderij Molenwaard?

Ik zou heel graag een boek over Stip willen lezen. Hij ziet 
er superschattig uit en is ook leuk voor stoere meisjes. 
- Rosa (8 jaar)

Toen ik de tekening zag nadat ik het filmpje van Stip zag, 
zei ik: hij is net echt! 
- Irit (7 jaar)
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               HET ULTIEME BOEK VOOR          TOEKOMSTIGE RUIMTEVAARDERS

HOE WORD IK ASTRONAUT?
André Kuipers is astronaut en arts. 
Als 12-jarige raakte hij in de ban van de 
ruimte-avonturen van Perry Rhodan. 
Sindsdien droomde hij ervan ooit zelf naar 
de ruimte te reizen en zette hij alles op 
alles om die droom waar te maken. 
André woonde en werkte in totaal 204 
dagen in de ruimte. Sinds zijn terugkeer 
inspireert hij jong en oud met zijn 
belevenissen als astronaut. 

Govert Schilling is een wetenschaps-
journalist en presentator die alles weet van 
zijn lievelingsonderwerp: de ruimte. Hij 
schreef er al tientallen boeken over, voor 
volwassenen én kinderen. Govert ontving 
diverse prijzen en oogstte groot applaus 
met zijn theatershow Starry, starry night.

Daniëlle Futselaar is vormgever en 
illustrator van diverse kinderboeken. 
Daarnaast levert ze regelmatig 
illustratiewerk aan o.a. NASA.

Grote marketingcampagne
  Levensgrote staander van André Kuipers in uw winkel – neem 

contact op met verkoop@wpgmedia.nl voor de inkoopvoorwaarden
  Les van André Kuipers in de klas met Schrijver in beeld
  Videoboodschap: André Kuipers lanceert de Kinderboekenweek 

– beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl 
  Uitgelicht in grote Kinderboekenweekcampagne (online en print)
  Google Adwords campagne
  Spreekbeurtpakket

Levensgrote staander van André Kuipers in uw winkel – neem 
contact op met verkoop@wpgmedia.nl voor de inkoopvoorwaarden

Videoboodschap: André Kuipers lanceert de Kinderboekenweek 

Uitgelicht in grote Kinderboekenweekcampagne (online en print)
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Voor alle kinderen die dromen van 
reizen door de ruimte, of daar 
gewoon meer over willen weten

Unieke samenwerking van 
expert-auteurs op het gebied van 
de ruimte en ruimtevaart

Speelse opmaak boordevol 
illustraties, foto’s en persoonlijke 
tips

Sluit naadloos aan bij het thema van 
de Kinderboekenweek 2021: 
Worden wat je wil 

Bereik social media: 500.000 
volgers

Boek een auteursbezoek van Govert 
Schilling via de Schrijverscentrale

NON-FICTIE 8-12 gebonden    prijs € 15,99    formaat 21 x 25 cm  omvang 80 bladzijden    omslag en illustraties in kleur daniëlle
futselaar    nur 210    isbn 978 94 932 3602 8    verschijnt augustus    andrekuipers.com     allesoversterrenkunde.nl

               HET ULTIEME BOEK VOOR          TOEKOMSTIGE RUIMTEVAARDERS

HOE WORD IK ASTRONAUT?
ANDRÉ KUIPERS & GOVERT SCHILLING

Droom jij er ook 
van om astronaut 

te worden?Droom jij er ook van om door de ruimte te reizen? 
Om met een raket de ruimte in te gaan en rond te lopen op de maan of de planeet Mars?
Dit prachtige geïllustreerde boek helpt je op weg. Je leest waar je als toekomstige astronaut allemaal aan moet voldoen. 
Welke trainingen je moet volgen. Hoe je je voorbereidt op het leven aan boord van een ruimteschip en een andere planeet. 
En wat er allemaal nog meer bij komt kijken voordat je klaar bent voor de lancering.

André Kuipers weet er alles van. Hij is zelf twee keer in de ruimte geweest. Govert Schilling weet alles over de maan, de 
planeten en de sterren. Samen schreven ze het ultieme handboek voor toekomstige ruimtevaarders. De belangrijkste 
boodschap: geef nooit op! Misschien komt jouw droom later echt uit!
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AVONTURENBOERDERIJ
MOLENWAARD

Leukste Uitje van Zuid-Holland

200.000 bezoekers op jaarbasis

Vrijkaarten beschikbaar voor 
winactie op winkelvloer 

              OP VAKANTIE BIJ FIEN & TEUN          HET BOEK VAN DE EERSTE BIOSCOOPFILM

VAKANTIEPARK
MOLENWAARD

Overnachten bij Fien & 
Teun in de Zuid-Hollandse 
polder in de omgeving uit 
het boek en van de film

Opening 28 mei 2021

10

FIEN & TEUN 
HET GROTE DIERENFEEST

EERDER 
VERSCHENEN

978 94 92 90171 2
€ 10,-

978 94 92 90135 4
€ 10,99

978 94 92 90159 0
€ 10,99

978 94 92 90170 5
€ 7,99

978 94 92 90160 6
€ 11,99

978 94 92 90134 7
€ 5,-

978 94 92 90179 8
€ 10,99

VAKANTIEPARK
MOLENWAARD
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              OP VAKANTIE BIJ FIEN & TEUN          HET BOEK VAN DE EERSTE BIOSCOOPFILM
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Vanaf zomer 2021 te zien in de 
bioscoop

Vanaf juni 2021 grootschalige 
landelijke marketingcampagne

Fien & Teun bekend van TV en 
theater

Ruim 100.000 volgers op social 
media

Fien & Teun op Spotify goed 
voor meer dan 3,5 miljoen 
streams

Fien & Teun serie
(3 seizoenen) nu volledig 
beschikbaar op YouTube

FIEN & TEUN 
HET GROTE DIERENFEEST

VOORLEZEN gebonden    prijs € 10,99    formaat 21 x 25 cm    omvang 64 bladzijden   
omslag en illustraties in kleur anet van de vorst    nur 271    isbn 978 94 92 90196 5    verschijnt juli

Ssst… Fien en Teun organiseren een groot verrassingsfeest voor de dieren op 
de boerderij! Terwijl ze druk bezig zijn met de voorbereidingen, vinden ze een 
briefje van de buurman, de molenaar. Hij wil graag dat ze op zijn huisdier Stip 
passen, want hij is een nachtje weg. Dat willen Fien en Teun wel. Maar… wat 
voor dier is Stip eigenlijk? Voor ze het weten zet Stip de hele boerderij op zijn 
kop. Dat wordt een dierenfeest om nooit te vergeten!

Een vrolijke, oer-Hollandse film voor het hele gezin over het leukste boertje en 
boerinnetje van Nederland. 

Een vrolijke, 
oer-Hollandse film 
voor het hele gezin!

Ssst… Fien en Teun organiseren een groot verrassingsfeest voor de dieren op 
de boerderij! Terwijl ze druk bezig zijn met de voorbereidingen, vinden ze een 
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WIJ ZIJN BESTIES 4 EVER
INVULBOEK VOOR JOU EN JE BESTE VRIENDIN

FLAPJESBOEK 2+   prijs € 10,99    formaat 18 x 18 cm   omvang 10 bladzijden    nur 276/271    isbn 978 94 932 3601 1
verschijnt september     www.nooxcitykids.nl

Stevig flapjesboek vol 
grapjes met grote flappen

Inclusief liedje over 
Kiki Giraf

Inoek Brouwer en Kristi Beugeling zijn het 
gouden duo achter NOOX City Kids, een vrolijk 
kindermerk van Nederlandse bodem. Zij werken 
iedere dag met veel liefde en plezier aan het 
maken van unieke producten voor kleine 
stadsbewonertjes.
Voor deze uitgave werkten Inoek & Kristi samen 
met illustrator Yara Ruby en muziekdocent en 
liedjesschrijver Marije Bierling.

Kiki Giraf wil weleens iets anders. Ze pakt haar koffers en trekt de wijde wereld in. Maar BRR… wat is het koud op de pool en OEI, 
wat is het moeilijk om aan bomen te slingeren in de jungle! Kiki Giraf is blij als ze na haar reis weer terugkeert op de 
savanne. Of toch niet? Want er valt nog zoveel meer te ontdekken!

HALLO WERELD
HIER BEN IK! FLAPJESBOEK

                        FLAPJESBOEK VOOR KLEINE ONTDEKKERS
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Weet jij al alles
 over jouw 

beste vriendin?

WIJ ZIJN BESTIES 4 EVER

Dit leuke invulboek draait helemaal om jou en je BFF!
Van coole quizjes en ontwerp-challenges tot puzzels 
en handlettering. 

Maak samen een dagboek vol met dingen waar jullie 
allebei van houden.

Aandacht in MeidenMagazine

Omslag met blauwe folie

Met meer dan 150 stickers

Met gratis vier kleurenpen

INVULBOEK 8+ gebonden    prijs € 10,99    formaat 17 x 22 cm  omvang 80 bladzijden  nur 012/210    isbn 978 94 92 90182 8
verschijnt juni

INVULBOEK VOOR JOU EN JE BESTE VRIENDIN

WIJ ZIJN BESTIESWIJ ZIJN BESTIESHALLO WERELD
HIER BEN IK! FLAPJESBOEK

                        FLAPJESBOEK VOOR KLEINE ONTDEKKERS
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Boordevol 
bouwvoertuigen, 

van graafmachine
 tot cementmolen

WAAR IS DE GELE GRAAF-
MACHINE?  

Op een bouwplaats is van alles te beleven. Er wordt gegraven, getimmerd en gesjouwd. Luuk 
vindt het prachtig om naar kiepauto’s, graafmachines en hijskranen te kijken. Op elke plaat is 
steeds een gele graafmachine verstopt. Kun jij hem vinden?

Dit grote, dikke kartonboek met zoekplaten en kijkgaten laat verschillende bouwplaatsen zien. 
De vele details en grapjes maken dit boek elke keer weer een ontdekkingstocht. Een feest voor 
alle kleine bouwers! 

Groot en stevig kartonboek

Met kijkgaten

GROOT ZOEKBOEK 2+ kartonboek    prijs € 12,99    formaat 23,5 x 31,5 cm  omvang 16 bladzijden     nur 272
isbn 978 94 92 90189 7   reeds verschenen

EINDELOOS KIJK- EN ZOEKPLEZIER       VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR

JOACHIM KRAUSE

WAAR IS DE RODE TREIN?

GROOT
FORMAAT

JOACHIM KRAUSE

WitteLeeuw_Z21.indd   14 19-02-21   13:37
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De vele details en verborgen 
grapjes op de uitklapplaten 
met kijkgaten nodigen uit 

om te zoeken

Allemaal instappen, we gaan vertrekken!
De rode trein rijdt dwars door de stad, over het platteland, langs de zee en door 
de bergen. Gijs en Lotte kijken hun ogen uit. Wordt er nu ingebroken in 
het dinomuseum? Stop de trein, de hond is ontsnapt! Wat is er 
veel te zien en te ontdekken onderweg.

Dit grote, dikke kartonboek met zoekplaten neemt je mee 
op reis. Een feest voor kleine treinliefhebbers!

 GROOT ZOEKBOEK 2+ kartonboek    prijs € 13,99    formaat 24,6 x 32,1 cm  omvang 18 bladzijden     nur 272
isbn 978 94 92 90194 1   reeds verschenen

WAAR IS DE GELE GRAAF-
MACHINE?  

Groot en stevig kartonboek

Met gaten en uitklapplaten

EINDELOOS KIJK- EN ZOEKPLEZIER       VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR

MELANIE BROCKAMP

WAAR IS DE RODE TREIN?

het dinomuseum? Stop de trein, de hond is ontsnapt! Wat is er 

Allemaal instappen, we gaan vertrekken!
De rode trein rijdt dwars door de stad, over het platteland, langs de zee en door 

MELANIE BROCKAMP

GROOT
FORMAAT
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ESCAPE BOEK
VOOR ALLE FANS VAN ESCAPE ROOMS

16

ZO HOU JE MEER GELD OVER VOOR LEUKE DINGEN

KASBOEK paperback    prijs € 7,50    formaat 14,8 x 21 cm   omvang 64 bladzijden   nur 012/400     vormgeving nanja toebak
  isbn 978 94 92 90187 3   reeds verschenen

Help, geen saldo? 
Maar de maand is nog lang niet voorbij! 
Waar is je geld gebleven? 

Schep orde in je financiële chaos met deze budget planner. Schrijf vanaf nu elke 
uitgave die je doet op in dit handige kasboek en krijg inzicht in je geldzaken. 
Straks weet jij precies waar je geld naartoe gaat én waarop je kunt besparen.

MIJN KASBOEK
   61% van de Nederlandse huishoudens 
houdt elke week de financiële 
administratie bij 
(Bron: Nibud geldzaken in praktijk)

   Handig en compact kasboek om 
inzicht te krijgen en te besparen 

   Herziene, vereenvoudigde editie, na 
tips gebruikers

NU NOG HANDIGER IN GEBRUIK!

Help, geen saldo? 

administratie bij 
(Bron: Nibud geldzaken in praktijk)

   Handig en compact kasboek om 
inzicht te krijgen en te besparen 

   Herziene, vereenvoudigde editie, na 
tips gebruikers

HANDIGER IN 

(Bron: Nibud geldzaken in praktijk)

Handig en compact kasboek om 
inzicht te krijgen en te besparen 

Herziene, vereenvoudigde editie, na 

Schep orde in 
je financiële chaos

WitteLeeuw_Z21.indd   16 19-02-21   13:37



ESCAPE BOEK 9+ paperback    prijs € 11,99    formaat 14 x 21,5 cm    omvang 160 bladzijden
omslagontwerp: buro blikgoed   vertaling carla zijlemaker   illustraties binnenwerk in kleur júlia gaspar
nur 283   isbn 978 94 932 3600 4   verschijnt juni

Lia heeft een bijzonder talent: ze kan in het hoofd van anderen ‘inbreken’, precies daar 
waar iedereen zijn geheimen en herinneringen bewaart. Ze is net lid van een geheim 
broederschap dat de geheimen van anderen beschermt. Een grote eer, maar haar 
voorganger ligt al maanden in coma. Lia en haar vrienden moeten erachter komen wat 
voor geheim hij in zijn hoofd bewaart. En ze zijn niet de enigen.

Los de raadsels aan het eind van ieder hoofdstuk op én gebruik de omvormers uit het 
verhaal om te weten hoe het verdergaat. Kun jij uit dit boek ontsnappen?

ESCAPE BOEK
VOOR ALLE FANS VAN ESCAPE ROOMS

DE GEHEIME CODE VAN DE GROTE KLUIS
IVAN TAPIA & MONTSE LINDE

   Nieuw, zelfstandig te lezen 
escape-avontuur

   Escape Boek: meer dan 25.000 exx. 
verkocht

  Uitgave volledig in kleur

   Meer dan 40 kinder-escape rooms in 
Nederland

  Google Adwords campagne

  Social media campagne

‘Het boek leest als een combinatie tussen een puzzelboek en 
een roman. En dat maakt het fascinerend en afwisselend.’  
- Praxisbulletin - Hét vakblad voor onderwijzend Nederland

‘Voor liefhebbers van codes en puzzels is het uiteraard een 
echte must-have!’  - www.verhalenverslinders.nl
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ZO HOU JE MEER GELD OVER VOOR LEUKE DINGEN
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