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Nieuws van Ploegsma
De piraten veroveren de wereld!
De boekenserie De piraten van hiernaast is verkocht 
aan de Italiaanse uitgeverij Carlo Gallucci Editore. En 
er is nog meer goed nieuws, want er is ook een nieuwe 
bioscoopfilm in de maak: De piraten van hiernaast: De 
ninja’s van de overkant. De eerste film ontving in 2020 
een Gouden Film en trok zelfs in coronajaar 2020 ruim 
200.000 bezoekers. Dutch FilmWorks brengt de nieu-
we film in de zomer van 2022 in de bioscopen.

Buitenlands succes
Hier zijn draken van Yorick Goldewijk & Yvonne Lacet 
werd al verkocht aan Korea en Italië. Dit bijzondere 
prentenboek zal nu ook in Spanje verschijnen, bij uit-
geverij Siruela. En de voorlichtingsklassieker Ik vind 
jou lief van Sanderijn van der Doef & Marian Latour,  
al jaren in de Duitse boekwinkels, is verkocht aan de 
Japanse uitgeverij Ronsosha.

Vlag & Wimpels
Heel blij zijn wij met onze twee Vlag & Wimpels: voor 
Een mooie dag om in een boom te klimmen van Jaco  
Jacobs, en voor Oorlog in inkt van Annemarie van den 
Brink & Suzanne Wouda. Het eerste boek noemde de 
Griffeljury: ‘Een stilistisch gaaf, humoristisch verhaal  
vol vaart, met mooie personages en een innemend ein-
de.’ En de verhalen in Oorlog in inkt beschreef de jury 
als: ‘Gevloeide inkt van onschatbare waarde.’

Nieuw seizoen De regels van Floor
Ook in 2022 brengt de VPRO een nieuw sei-
zoen op tv van de populaire serie De regels 
van Floor. Het vijfde alweer! Het eerste seizoen  
won destijds een Internationale Emmy Kids Award.  
De serie is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie 

van Marjon Hoff-
man. Het nieuw-
ste deel in die 
reeks is verder-
op in deze aan-
bieding te vin-
den. 

Boekpresentatie
Bij boekhandel Van der Meulen in Alkmaar werd eind 
september de verschijning gevierd van Yorick Golde-

wijks nieuwe boek, Films die 
nergens draaien. Een feeste-
lijk moment voor een boek 
waar vooralsnog ook erg fees-
telijk op gereageerd wordt!

Vd Doef Latour Ik vind jou lief WT 2012 DE.indd   1 21-07-21   12:05
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Bijzonder fotoboek dat 
uitnodigt om anders naar 
onze alledaagse wereld te 
kijken.

verschijnt: maart

Tineke Meirink

Zie jij wat ik zie?

prentenboek vanaf 3 jaar

21 x 20 cm, 48 blz. 

geb. e 16,99
vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

nur 273

isbn 978 90 216 8286 0

• Originele oproep aan 
de verbeelding en 
verwondering

• Speels en interactief 
kijk- en bedenkspel

• Met foto’s van Anna Bay

Tineke Meirink

Zie jij wat ik zie?
In opa’s schuur vind je de mooiste en 
grappigste dingen. Op het eerste gezicht 
lijkt het misschien alleen maar saai ge
reedschap, maar als je goed kijkt, kun  
je zomaar plamuurmesvissen, sleutel
vogeltjes, cowboys en acrobaten tegen
komen!

Ik zie, ik zie… zie jij het ook?

Tineke Meirink is naast illustrator 
bekend van haar project Stop:
Watch, waarbij ze allerlei alledaag
se dingen die ze tegenkomt foto
grafeert. Met een kleine aanpas
sing laat ze vervolgens zien dat 
niets is wat het lijkt. Haar vader 
was een fervent klusser en toen na 
zijn overlijden zijn klusschuur op
geruimd moest worden, ontstond 
bij Tineke het idee om iets met zijn 
geliefde gereedschap te doen. Het 
resultaat is deze prachtige ode aan 
de fantasie geworden!



Eén kleine drupel is niet
genoeg: bloemen en bomen 
hebben water nodig om te
kunnen groeien en bloeien.

Wat zal de 
tuinman doen?

Hij valt in een
diep doolhof van

leidingen en pijpen.

Waar gaat
hij naartoe?

Met 
stans!

Plotseling verdwijnt
Drup in de goot.

NAAR DE ZEE
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Maggie Li

Drup

kartonboek vanaf 2 jaar

18 x 18 cm, 28 blz. 

geb. e 10,99
nur 223

isbn 978 90 216 8284 6

verschijnt: maart

De wonderlijke wereld van water

• Non-fictie voor peuters en kleuters

• Stevig kartonboek met vrolijke 
illustraties en slim gebruikte stans

• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief

Maggie Li

Drup 
Drup is een kleine waterdruppel. In dit  
kartonboek volg je zijn weg van kraan naar 
riool en van rivier naar zee. Daar verandert 
hij in een wolk, waarna hij in de vorm van  
regen… weer een losse druppel wordt!

Een mooi, lekker stevig kartonboek voor  
alle jonge, nieuwsgierige lezers. Dankzij de 
stans in de vorm van een druppel die op elke 
pagina terugkomt, wordt de kringloop van 
het water niet alleen helder, maar tegelijker
tijd ook heel speels in beeld gebracht.

Informatief kartonboek met 
terugkerend doorkijkgaatje in 
de vorm van een druppel.

verschijnt 
zomer 
2022
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verschijnt: maart

Arend van Dam

Een vriendje voor Eekhoorn

fictie vanaf 2 jaar

18,5 x 18,5 cm, 32 blz. 

geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur: 
Alex de Wolf

vormgeving omslag: 
Nancy Koot

nur 271

isbn 978 90 216 8280 8

Maak kennis met Eekhoorn!

Prentenboek over dieren voor 
kinderen van 2-4 jaar.

• Leesexemplaar voor de 
boekhandel

• Poster voor boekhandel

• Social media campagne 

• Poster naar 
kinderdagverblijven

• Nieuwe serie van Arend 
van Dam & Alex de Wolf

• Voor kinderen van 2-4 jaar

Arend van Dam & Alex de Wolf

Een vriendje 
voor Eekhoorn 
Eekhoorn heeft een nieuwe buurman.  
Wie zou het zijn? Misschien is het wel een 
eekhoorn, net als hij! Of een olifant of aap, 
zoals zijn beste vrienden! Maar het zou  
natuurlijk ook nog een leeuw, schildpad  
of kangoeroe kunnen zijn… Raad mee met 
Eekhoorn en leer samen verschillende  
dieren kennen.

Arend van Dam en Alex de Wolf hebben in 
het verleden al meerdere keren succesvol 
samengewerkt. Het bekendst zijn ze van 
hun informatieve Lang geledenreeks en 
hun prentenboeken over De liefste papa. 
Voor de allerjongsten komen ze nu met  
een nieuwe serie: Eekhoorn!

Deel 2 
over 

emoties: 
najaar 
2022
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Een warm en 
avontuurlijk verhaal 
over Pelle, die zo graag 
een huisdier wil. 

Astrid Lindgren &  
Maria Nilsson Thore

Samen op het 
eiland Zeekraai: 
Een beestje 
voor Pelle

Astrid Lindgren

Samen op het eiland Zeekraai: 
Een beestje voor Pelle

fictie vanaf 4 jaar

25 x 28 cm, 48 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Maria Nilsson Thore

vormgeving omslag:
Nancy Koot

vertaling: Rita Törnqvist
Verschuur

nur 273

isbn 978 90 216 8285 3 

• Klassieker van Lindgren toegankelijk 
gemaakt voor jonge kinderen

• Warme en lieve illustraties
verschijnt: maart

Een Lindgrenavontuur voor de kleintjes!

De familie Melkerson woont elke zomer op het eiland Zeekraai. De zeven
jarige Pelle vindt het er heerlijk: hij kan er uren beestjes onderzoeken, 
rondzwerven door de weides of met zijn buurmeisje Mops spelen. Mops 
heeft namelijk de allerbeste hond van de wereld: Bootsman. Pelle zou 
ook dolgraag een huisdier willen, naast de wespen op zolder… 

Als Pelle en Mops op pad worden gestuurd om melk te halen, komen 
ze erachter dat een boer op een eiland in de buurt konijnen verkoopt! 
Mops denkt dat ze wel eventjes een konijn voor Pelle kan regelen, maar 
dan begint het te stormen… Gelukkig is Bootsman er! 

Een prentenboek gebaseerd op de tekst van Astrid Lindgrens Samen 
op het eiland Zeekraai, met warme tekeningen van Maria Nilsson Thore. 



Theo Olthuis (1941) werkte als onderwijzer en drama

docent. In 1983 debuteerde hij met de bundel Een hele 

grote badkuip vol bij Querido. Sindsdien schrijft hij  

gedichten en toneel voor kinderen en volwassenen.  

Daarnaast schreef hij liedjes en scènes voor televisie

programma’s als Sesamstraat, Klokhuis en Koekeloere,  

en lied teksten voor o.a. Herman van Veen en Stef Bos.

De tekenstijl van Aron Dijkstra (1992) laat zich het best 

omschrijven als kleurrijk, toegankelijk en sfeervol. In het 

derde jaar van zijn studie Illustratie aan de Willem de 

Kooning Academie liep hij stage bij illustrator Philip  

Hopman. Inmiddels zijn er al verschillende prentenboe

ken van zijn hand bij meerdere uitgeverijen verschenen, 

waaronder Het feest Andersom met tekst van Paul Biegel.

Pril

 

Je wordt wakker,

enkel stilte.

Je kijkt om je heen,

de bekende dingen.

Een blik door het raam:

geen vuiltje aan de lucht.

Aan deze dag is nog niets stuk.

Nu heel voorzichtig opstaan.
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Grappige, ontroerende en treffende 
gedichten voor kinderen vanaf 6 jaar.

Theo Olthuis & Aron Dijkstra

Vliegen zonder 
vleugels
Wie denkt dat poëzie niets voor hem is, heeft 
waarschijnlijk nog nooit een gedicht van Theo  
Olthuis gelezen. In ogenschijnlijk eenvoudige 
woorden weet hij de gedachten en emoties van 
kinderen op een heel herkenbare en toegankelijke 
manier te omschrijven. Of je nu op de grond valt 
van het lachen of verdriet hebt om je overleden 
hond. En waarom moet je eigenlijk steeds naar de 
kapper als je haren tóch weer aangroeien? 

Vliegen zonder vleugels bevat de 15 leukste en 
mooiste gedichten uit de bundels die eerder tus
sen 1983 en 2002 bij Ploegsma verschenen én 20 
nieuwe gedichten. Aron Dijkstra maakte er prach
tige illustraties in kleur bij. 

Theo Olthuis

Vliegen zonder vleugels

poëzie vanaf 6 jaar

16 x 24 cm, 48 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in 
kleur: Aron Dijkstra

vormgeving omslag: 
Nancy Koot

nur 290

isbn 978 90 216 8190 0

• Persaandacht 

• Met sfeervolle illustraties van Aron Dijkstra

verschijnt: februari

Gedichten voor iedereen

‘Telkens als je de gedichten van Theo Olthuis leest, 
word je verrast door zijn bijzondere manier van kijken.’ 
– NBD Biblion

‘De teksten bieden steeds weer kleine verrassingen en 
laten de gewone observaties van de wereld om ons 
heen even oplichten.’ – Friesch Dagblad

‘De dichter weet wat kinderen bezighoudt en is in 
staat om boeiend en verrassend vorm te geven aan 
gedachten en emoties.’ – Trouw



Zo spannend kan leren lezen zijn!
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Jette Schröder & Heleen Brulot

Griezel AVI’s – een heel 
eng boek om zelf te lezen
Jette Schröder bewijst dat leren lezen wél leuk is. Op 
scholen werd gevochten om haar boek Stink AVI’s. Met 
Griezel AVI’s zal ongetwijfeld hetzelfde gebeuren!

Heksen, spoken, mummies en vampiers bevolken dit 
boek, dat nergens (té) eng wordt. De zwierige, grappige 
illustraties van Heleen Brulot geven nog extra lucht aan 
de verhalen. 
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Jette Schröder

Griezel AVI’s

fictie vanaf 6 jaar

17 x 24 cm, 128 blz. 

geb. e 16,99
omslag en illustraties in kleur: 
Heleen Brulot

vormgeving omslag: 
Nanja Toebak

nur 287

isbn 978 90 216 8290 7

• Social media campagne 

• Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief 

• Advertenties 

• Vervolg op het succesvolle Stink AVI’s

• AVI niveaus M3 t/m E4

• Met kleurenillustraties van Heleen Brulot

EERDER 
VERSCHEEN

verschijnt: mei 

ik ben het zat.

ik wil hier niet meer zijn.

ik wil weg.

weg uit dit bos.

dan ben ik maar bang!

nou en?

ik wil naar huis.

ik lees wel een boek.

dat is pas fijn!

Een heksenketel vol grappig enge AVI-verhalen voor beginnende lezers.

'...een onmisbaar boek voor beginnende lezers dat 
absoluut niet mag ontbreken in de klas- of school-
bibliotheek.' - Letters en Spetters
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Alle hens aan dek!
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Nieuw deel in deze grappige en boeiende serie van Tim Collins.

Tim Collins & Sarah Horne

Hoe ik per ongeluk piraat werd 
Thomas vaart met zijn ouders mee op een 18eeeuws koopmansschip en hij 
vindt het maar niks. Hij mag dan wel stoere dingen doen als in een mast klim
men en in de hut van de kapitein slapen, maar verder is het toch maar saai aan 
boord. Daarom dagdroomt hij graag dat hij een angstaanjagende zeerover is…

Wanneer ze een echt piratenschip tegenkomen, merkt hij algauw dat het 
piraten leven niet zo fraai is als hij dacht. Een pistool is tenslotte toch minder 
leuk als het op jou gericht wordt. Als hun schip ook nog wordt afgepakt en ie
dereen gedwongen wordt om van boord te gaan, verstopt Thomas zich snel. 
Hij wordt een paar dagen later door de piraten gevonden als hij eten probeert 
te stelen en zo begint zijn leven als leerlingpiraat. Maar dat gaat natuurlijk 
aan alle kanten mis!

• Voorpublicatieboekjes voor de boekhandel

• Poster voor boekhandel

• Social media campagne

• Kinderpanel blogt over dit boek

• Lesmateriaal voor scholen 

• Poster naar 7500 basisscholen 

• Grappig en toegankelijk geschreven

• Vol extra weetjes over het piratenleven

• Met tekeningen van Sarah Horne (Kasper wordt een kip)

verschijnt: april

Tim Collins

Hoe ik per ongeluk piraat werd

fictie vanaf 9 jaar

14 x 21,5 cm, 224 blz. 

geb. e 14,99
omslag en illustraties: 
Sarah Horne

vormgeving omslag: 
Nancy Koot

vertaling: Hanneke Majoor

nur 282/283 

isbn 978 90 216 8279 2
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EERDER 
VERSCHENEN



In veel strips en tekenfilms kom je hem tegen: de superschurk. Vaak 

is de superschurk een geleerde die een ingewikkeld apparaat heeft 

gemaakt dat door de helden van het verhaal maar nét op tijd wordt 

uitgeschakeld. Superschurken roepen voortdurend dingen als ‘Wan-

daag deze sjtad, morgen de hele vereld! Mwoehahaha!’

In ieder geval: in mijn bos heb ik ook een superschurk. ‘Mwoeha-

haha,’ hoor ik hem voortdurend bulderen. ‘Wandaag dit woedselbos, 

morgen de hele vereld!’

Hij ziet er heel lieflijk en onschuldig uit, mijn superschurk. Als ik 

je vertel welke plant ik bedoel, dan zul je zeggen: ‘Wat, die? Neeeeh, 

dat is echt een schatje! Met z’n leuke bloemetjes.’ Laat je niet voor de 

gek houden. Het is echt een rotzak van jewelste, een schoft van het 

zuiverste water. Het is...

De boterbloem.

Jazeker, dat kleine vriendelijke boterbloempje, dat van april tot 

juli de Hollandse weiden zo prachtig geel bespikkelt. Achter dat on-

schuldige uiterlijk gaat een heleboel boosaardigheid schuil. De bo-

terbloem is een egoïst: hij denkt alleen maar, echt alleen maar, aan 

zichzelf. Niemand heeft plezier van de boterbloem. Ja, mensen die 

graag gele dingen zien. Die wel. Maar als je de bloempjes plukt om 

ze thuis in een vaas te zetten, kun je dat maar beter voorzichtig 

doen: het sap van de boterbloem bijt de blaren in je huid als je niet 

uitkijkt.

En je kunt ze ook al niet eten. Ze zijn namelijk giftig. Niet dat je 

na één hapje van een blaadje meteen dood neervalt, dat nou ook 

weer niet. Buikpijn kun je er wel van krijgen, en voer de blaadjes 

maar niet aan je hamster. Tenzij je een hekel hebt aan je hamster.
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In korte verhalen laat Thijs Goverde zien 
wat er zo bijzonder is aan alledaagse 
planten.

Thijs Goverde & Saskia Heijmans

Supergroen
Boterbloemen zijn superschurken en van een distel kun 
je het nóóit winnen. Nee, dan de paardenbloem. Die 
zorgt er eigenhandig (of eigenlijk: eigenvoetig) voor dat 
de grond leefbaar blijft voor microorganismen, regen
wormen en collega planten.

Thijs Goverde ontdekte in zijn eigen voedselbos de 
magie van planten, en daar weet hij verrassend aan
stekelijk over te schrijven. Elk verhaal is een ware open
baring. Feit: voor wie dit boek gelezen heeft, is een plant 
nooit meer zomaar een plant!

Saskia Heijmans maakt onder de naam illuster kaar
ten, posters, linnen tassen en serviesgoed, vaak geïnspi
reerd door de natuur. Dit is haar eerste boekproject.

Thijs Goverde

Supergroen - Helden en 
schurken van het voedselbos

nonfictie vanaf 9 jaar

15,5 x 21,3 cm, 144 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Saskia Heijmans

vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

verschijnt ook als boek

nur 223

isbn 978 90 216 8298 3

• Kinderboekenweekthema 

• Ansichtkaarten om uit te 
delen in de boekhandel

• Voedselbos actueel 

• Verhalende non-fictie

• Voor liefhebbers van de 
dierenboeken van Bibi 
Dumon Tak

verschijnt: mei 

‘Nooit verwacht dat iemand zo grappig 
over planten zou kunnen schrijven!’ – 
 redacteur Susan Brooijmans
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OOK OVER  
PLANTEN



•	Backcard

•	Wobblers

•	Raamstickers

•	Boektrailer

•	Promotiemateriaal	(POS	en	boektrailer)	via	

promotie@wpgmedia.nl

•	Advertenties

•	Social	media-campagne

•	SEA-campagne

•	Consumenten-	en	onderwijsnieuwsbrief

•	Poster	naar	7500	basisscholen

•	Vijfde	seizoen	De regels van Floor	in	april	

2022	op	tv

Gratis backcard bij aankoop 

van 5 exemplaren.
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Veertien splinternieuwe regels van de 
eigenwijze en hilarische Floor!

Marjon Hoffman & Georgien Overwater

Geloof nooit je broer...
Floors broer Kees is helemaal in de ban van een stoere 
survivalman op tv. Dat wil hij ook! Hij overtuigt Floor  
ervan dat hij álles weet van overleven in de wildernis, en 
samen gaan ze eropuit. Maar inderdaad: geloof nooit je 
broer…

De serie De regels van Floor is onverminderd populair. 
Met vijftien delen leverbaar is dit een van de succesvol
ste series van ons land!

Marjon Hoffman

Geloof nooit je broer…

fictie vanaf 8 jaar

14 x 21,5 cm, 160 blz. 

geb. e 13,99
omslag en illustraties: 
Georgien Overwater

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

verschijnt ook als boek 
en luisterboek

nur 282/283

isbn 978 90 216 8281 5

verschijnt: mei 

Lezen = lachen met De regels van 
Floor
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EERDER 
VERSCHEEN
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• Displaydoosje

• Poster voor de boekhandel 

• Leesexemplaar voor de boekhandel 

• Advertenties

• Social media campagne 

• Digitaal promotiemateriaal voor de 
boek handel via promotie@wpgmedia.nl 

• Winnaar Junior Finlandia-prijs 2020 – 
belangrijkste literaire prijs in Finland

• Rechten verkocht aan 17 (!) landen

• Toegankelijk, sprookjesachtig, 
meeslepend

• Gevoelig verhaal over kinderen die aan 
hun lot worden overgelaten

• Met illustraties van Jade van der Zalm

Bekroonde jeugdroman uit Finland

‘Ik heb altijd geloofd dat een goed kinderboek een boek is waar 
je je hele leven naar kunt terugkeren, om nieuwe perspectieven 
te ontdekken en te zien dat het altijd al dicht bij je hart lag. Dit  
is zo’n boek.’ – jury Finlandia-prijs

display 5 exx. e 89,95 
isbn 978 90 216 8299 0  
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Meeslepend avontuur rond kinderen die in de steek zijn gelaten.

Anja Portin & Jade van der Zalm 

Radio Popov en de 
vergeten kinderen 
Alfred is een jongen van 11 die niet weet of Alfred zijn 
echte naam is. Zijn moeder kent hij niet en zijn vader is 
weer eens op werkreis. Als hij door een lege maag de 
slaap niet kan vatten, gaat hij op een avond in de hal lig
gen. Misschien dat hij dan wel in slaap valt. Plotseling 
hoort hij gestommel bij de voordeur. Midden in de nacht 
wordt er een krant bezorgd, waar ook een appel en een 
boterham uit vallen. Eindelijk eten! Als Alfred snel de 
deur opendoet, is de bezorger verdwenen. 

De volgende nacht zit Alfred weer klaar en nu betrapt 
hij de mysterieuze bezorger. Het is een dame, Amanda, 
die zich zegt te ontfermen over vergeten kinderen. Hij 
mag met haar mee als hij helpt met het bezorgen van de 
kranten. Alfred aarzelt even, maar volgt haar dan naar 
haar houten huis 'aan de rand van de wereld'. 

Zo begint dit geheimzinnige avontuur, waarbij Alfred 
samen met Amanda nog meer kinderen opspoort. Dat 
gebeurt met een oude radiozender, maar Amanda blijkt 
ook hele bijzondere eigenschappen te hebben... Een 
warm, origineel en onvergetelijk verhaal in de traditie 
van Astrid Lindgren en Roald Dahl.

verschijnt: februari 

Anja Portin

Radio Popov en de vergeten 
kinderen

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 288 blz. 

geb. e 17,99
omslag en illustraties: 
Jade van der Zalm

vertaling: Petri Hoogendijk

verschijnt ook als boek
en luisterboek

nur 283

isbn 978 90 216 8250 1

De pers over Radio Popov
‘Radio Popov is een evenwichtig en psychologisch 
scherpzinnig boek met een van meet af aan span-
nend plot.’ 
– Demokraatti, dagblad

‘Dit boek heeft de Finlandia-prijs voor kinder- en 
jeugdliteratuur meer dan verdiend. Het is een vlot 
verteld, ontroerend verhaal, dat me echt heeft ge-
raakt. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor 
het laatst heb gehuild bij het lezen van een boek.’ 
– Bibliofiilin päiväunia, boekenblog



• Social media campagne 

• SEA campagne 

• Samenwerking met meidenbladen 

• Samenwerking met influencers

• Interview met Julia en Oane op 
kinderboeken.nl 

• Met populaire influencers als Dylan 
Haegens, Marije Zuurveld en 
Duncan Tromp

In 2015 gingen er meer mensen dood aan het 
maken van een selfie dan aan een haaienbeet.

Met: het groot social media ABC  
– real vs. fake – zo maak je de beste 

video’s – wat is socialbesitas? – zo scoor 
je op TikTok – wat is fake news? –  hoe 

zit het met challenges? – wat is sexting? 
– zo maak je de mooiste Instafoto’s – 
wat is clickbait? – zo stel je een goed 

wachtwoord in en nog veel meer.
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Een informatieve gids over alles wat je 
wil weten over social media.

Julia van Appeldorn & Oane Born

Hoe word jij social media 
proof? 
Toen de 14jarige Julia tijdens de lockdown merkte dat zij 
en haar klasgenoten veel meer tijd op hun telefoon door
brachten, besloot ze webinars te gaan geven. Apps als 
Instagram, TikTok en Snapchat zijn namelijk hartstikke 
leuk, maar hoe maak je nou een aantrekkelijke feed met 
de mooiste foto’s en video’s? Ook aan de mindere kanten 
van social media besteedt ze aandacht. Hoe kies je een 
goed wachtwoord en wat doe je als je account gehackt 
is? Wat is een filterbubbel? En hoe zit het precies met 
fake news? 

Samen met Oane Born, schrijver van o.a. TikTok – The 
Challenge, bundelt Julia haar beste tips en de leukste 
weetjes. Ook interviewden ze bekende influencers als 
Dylan Haegens, Marije Zuurveld en Duncan Tromp (Dunk 
The Hunk) over hun ervaringen. Na het lezen van dit 
boek ben jij een social mediaexpert!

Julia van Appeldorn

Hoe word jij social media proof?

nonfictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 128 blz. 

pb. e 14,99
omslagontwerp: BijBarbara

nur 218

isbn 978 90 216 8277 8

verschijnt: april

Word een social mediaexpert!

Julia van Appeldorn (13) geeft webinars aan kinde-
ren en hun ouders over de gevaren van social me-
dia. ‘Ik had al een keer een spreekbeurt gehouden 
over social media, waarbij er veel vragen kwamen. 
Ik merkte dat veel kinderen niet wisten wat sexting, 
grooming en socialbesitas zijn. Terwijl iets als sex-
ting heel vaak gebeurt, ik heb zelf een vriendinnetje 
dat dit heeft meegemaakt en in zo’n beetje elke 
klas van de middel bare school gebeurt het wel.’ 
Omdat Julia het belangrijk vindt dat kinderen weten 
dat er ook risico’s aan social media zitten, heeft ze 
samen met haar moeder de webinars ontwikkeld. 
En die zijn erg populair in groep 7 en 8, én in de 
brugklas
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De niet erg indrukwekkende ontvoering van Dolores

Een schaap stelen op een braderie is makkelijker dan je denkt.
Iedereen heeft het druk met lootjes trekken, pannenkoeken eten en barbe-

cueën. Daardoor merkt niemand het als ik naar de hokken met slachtschapen 
loop.

Dolores staat nog precies zoals Emma en ik haar hebben achtergelaten. Ze 
leunt met haar kop op de omheining en staart voor zich uit. Als ik kom aanlo-
pen, kijkt ze op en knippert verbaasd met haar bleke wimpers.

‘Hallo, Dolores,’ zeg ik trillerig, terwijl ik schichtig om me heen kijk. Ik 
wou dat Ryan en Div er nu waren om me te helpen. Zij hebben hier meer er-
varing mee dan ik. Met dingen doen die verboden zijn, bedoel ik. Ik weet vrij 
zeker dat ze nog nooit geprobeerd hebben om een schaap te stelen. ‘Ik heb 
een plan,’ zeg ik tegen Dolores. ‘Maar dan moet je wel meewerken, oké?’

Ze houdt haar kop scheef. Veel schapen kijken nogal dom, maar dit beest 
lijkt best slim.

Het hek zit alleen met een grendel dicht. Blijkbaar hebben de mensen hier 
vertrouwen in elkaar. Daarom voel ik me nog schuldiger als ik voorzichtig het 
hek openduw.

‘Kom, Dolores,’ fluister ik.
Het schaap verzet geen poot. Ze kijkt me argwanend aan.
Ik maak lokkende geluidjes met mijn lippen, alsof ik een hond roep.
Dolores blijft waar ze is.
‘Die is heel tam,’ zegt een stem vlak achter me.
Opeens krijg ik het ijskoud.
Een jongetje met twee grote tanden, zoals een haas, glimlacht naar me. Ik 

schat hem een jaar of zes, zeven. ‘Ik denk dat ze flesvoeding heeft gehad,’ zegt 
hij terwijl hij naar het schaap wijst. ‘Die geven wij soms ook op de boerderij 
als een schaap haar lam niet wil.’

Ik kijk snel rond. Er is niemand anders in de buurt.
‘Waarom komt ze niet als ik haar roep?’ vraag ik.
‘Doe mij maar na,’ zegt het jochie terwijl hij het hok in glipt. Hij geeft het 

schaap een tik op haar achterwerk. Ze kijkt verontwaardigd, maar begint toch 
te lopen. Vlug pak ik haar nek vast, zodat ze er niet vandoor gaat.

Over Een mooie dag om in een boom te klimmen:
'Een exemplarisch gaaf kinderboek. [...] Jacobs vertelt met lichtheid en 
warmte.’ – Edward van de Vendel

'Een stilistisch gaaf, humoristisch verhaal vol vaart, met mooie persona-
ges en een innemend einde, wanneer Marnus zich realiseert dat alles wel 
hetzelfde voelt, maar er wel degelijk iets is veranderd.' – Griffeljury

‘Een schitterend verhaal. [...] Een mooie dag om in een boom te klimmen 
dompelt de lezer onnadrukkelijk onder in een prachtig, complex land.’  
– Joukje Akveld in Het Parool
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Een heerlijk boek van meesterverteller Jaco 
Jacobs, die precies weet hoe hij de balans 
tussen humor en emotie moet houden. 

Jaco Jacobs

Dingen die ik niet over 
schapen wist
Als Luan en zijn vrienden iets stoms uithalen, besluiten 
zijn ouders dat hij voor straf de vakantie moet doorbren
gen met zijn oma. Luan kent haar eigenlijk helemaal niet, 
en dan heeft ze ook nog eens het belachelijke plan om een 
roadtrip langs alle windmolens in de Karoo te maken! 

Gelukkig ontmoet hij Lana onderweg. Op een bazaar 
zien ze het zieligste schaap van de wereld, dat later op de 
dag geveild gaat worden. Om het te redden van de slacht 
steelt Luan het schaap, met in zijn achterhoofd Lana, die 
geen vlees eet. Met het schaap Dolores achter in de truck 
vervolgen hij en zijn oma hun roadtrip door de woes
tijnachtige omgeving.

Dat is het begin van een avontuur waarin Luan niet al
leen ontdekt wie zijn oma eigenlijk is en waarom ze zo’n 
slechte band heeft met de familie, maar ook wat voor per
soon hij zelf eigenlijk wil zijn. 

Jaco Jacobs

Dingen die ik niet over schapen 
wist

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 128 blz. 

geb. e 14,99
omslagbeeld: Zinelda McDonald

vormgeving omslag:
Buro Blikgoed

vertaling: Tjalling Bos

verschijnt ook als boek

nur  283

isbn 978 90 216 8282 2

• Leesexemplaar voor de 
boekhandel 

• Persaandacht 

• Social media campagne

• Een mooie dag om in een 
boom te klimmen ontving 
een Vlag & Wimpel 2021

• Winnaar driejaarlijkse 
Scheepersprijs voor Jeugd-
literatuur in Zuid-Afrika verschijnt: april

Onvergetelijke roadtrip met een 
schaap… 
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Het nieuwe boek van Janny van der Molen: 
twaalf indrukwekkende verhalen over de 
vrienden en vriendinnen van Anne Frank.
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Beste lezer,

In mijn nieuwe boek vertel ik de verhalen van vrienden en vriendinnen van Anne 

Frank die ze leerde kennen op de Zesde Montessorischool, op het Joods Lyceum, 

gewoon op straat of via familie. Ik koos voor de titel Vergeet mij niet, omdat Anne 

dit soms ook in de hoekjes zette van een poesiealbum, bijvoorbeeld in dat van 

haar vriendin Juultje Ketellapper. Verschillende meisjes uit de verhalen hadden er 

een, en een aantal van die poesiealbums is bewaard gebleven.

Is alles in het boek echt (zo) gebeurd? Ja en nee. 

Om met de ‘nee’ te beginnen: als je de verhalen leest, lijkt het net alsof ik erbij 

geweest ben. Ik heb me zo goed mogelijk ingeleefd, maar dat is eigenlijk onmo

gelijk voor iemand als ik die de oorlog, de wanhoop en het verdriet niet zelf heeft 

meegemaakt. 

Maar ook ‘ja’, want ik heb samen met de Anne Frank Stichting veel onderzoek 

gedaan. Het was een heel bijzondere en ook bijzonder intensieve zoektocht naar 

zoveel mogelijk informatie. Ik heb nog met veel mensen kunnen spreken, met de 

hoofdrol spelers zelf of met familie en vrienden in verschillende landen. Het raak

te me om in hun verhalen te ontdekken hoeveel levensmoed en levenslust zij 

hadden. Ondanks een diep verdriet en bijna ondraaglijke herinneringen, slaag

den ze er na de oorlog in toch te genieten van het leven. 

Wat ik zelf geleerd heb in deze zoektocht, is hoe belangrijk vriendschap ge

weest is voor al deze mensen. Vrienden haalden – jong als ze waren – grappen 

met elkaar uit. Vrienden hielpen elkaar, begrepen elkaars angst en verdriet, pro

beerden elkaar in de moeilijkste omstandigheden moed in te spreken. 

Vergeet mij niet. Vrienden en vriendinnen van Anne die de oorlog overleefden, 

zijn haar niet vergeten. En nu wij hun verhalen kennen, zullen wij hen ook nooit 

meer vergeten.

Janny van der Molen



• In samenwerking met de Anne Frank Stichting

• Prachtige kleurenillustraties van Martijn van der Linden

• Meeslepende verhalende non-fictie

• Persaandacht 

• Advertenties

• Social media campagne 

• Poster en boekenleggers voor de boekhandel via promotie@wpgmedia.nl 

• Poster naar 7500 basisscholen 

• Lesmateriaal i.s.m. Anne Frank Stichting

• Aandacht in speciale Anne Frank-krant met thema ‘vriendschap’  
(oplage ruim 100.000 exemplaren)

• Aandacht in onze onderwijs nieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)



Janny van der Molen & Martijn van 
der Linden

Vergeet mij niet - Anne 
Franks vrienden en 
vriendinnen 

Janny van der Molen

Vergeet mij niet - Anne Franks 
vrienden en vriendinnen

nonfictie vanaf 10 jaar

15 x 21 cm, 304 blz. 

geb. e 24,99
omslag en illustraties in kleur: 
Martijn van der Linden

vormgeving omslag: Steef Liefting

verschijnt ook als luisterboek

nur 212

isbn 978 90 216 8247 1

Indrukwekkend boek voor kinderen 
vanaf 10 jaar over Anne Frank en de 
Tweede Wereldoorlog.

Zeg me wie uw vrienden zijn…

Vriendschap was belangrijk voor Anne Frank, in 
het Achterhuis schreef ze brieven aan een niet 
bestaande Kitty en dacht ze regelmatig aan vrien
dinnen als Jacqueline van Maarsen en Hannah  
Goslar. Maar van slechts een aantal vrienden is 
iets meer bekend. Wat is hun verhaal? 

Janny van der Molen deed het afgelopen jaar 
uitgebreid onderzoek naar mensen als Peter 
Schiff, Helmut Silberberg, Juultje Ketellapper, 
Sanne Ledermann, Mary Bos en Peter van Pels en 
zet ze op zorgvuldige wijze in hun eigen recht, in 
plaats van ze alleen figuranten in het verhaal van 
Anne Frank te laten zijn. 

Martijn van der Linden geeft net als bij Buiten is 
het oorlog ook dit keer op integere wijze een ge
zicht aan alle personen. Aangevuld met foto's uit 
de collectie van de Anne Frank Stichting.
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In samenwerking met:



Achteraf zal Farida wensen dat ze 
Tess nooit ontmoet had…

‘Hoe ken jij Tess eigenlijk?’

‘Ik heb haar toevallig ontmoet. Ik was folders rond aan het bren-

gen en zij zat in het speeltuintje.’

‘Laat me raden, ze zat er als een verwaarloosd straathondje bij.’  

Gideon kijkt Farida aan, maar die reageert niet. ‘Hoe lang geleden 

was dat?’

‘Een paar weken.’

‘Je hebt haar een paar weken geleden op straat ontmoet, en nu 

fiets je voor haar naar deze uithoek van de stad om mij te ondervra-

gen?

‘Tess heeft nergens om gevraagd. Ze weet niet eens dat ik hier ben.’

Gideon lacht. ‘Tess heeft nergens om gevraagd? Wow, dan werkt 

die behandeling misschien toch.’

‘Wat ik wilde vragen gaat over Vlinder. Tess is erg met haar dood 

bezig. Ze vraagt zich af of drugs misschien een rol gespeeld kunnen 

hebben bij haar dood.’

De wenkbrauwen Gideon gaan omhoog. ‘Tess vraagt zich af of 

Vlinder drugs gebruikt heeft?’

‘Inderdaad. Weet jij daar iets van? Hebben Vlinder en jij samen 

drugs gebruikt?’

‘Is dat wat Tess moet weten om verder te kunnen? Daar kan ik haar 

mee helpen. De enige met wie Vlinder ooit drugs gebruikt heeft, is 

Tess zelf. Als drugs een rol gespeeld hebben bij Vlinders dood, dan is 

dat nóg iets waar ze zich schuldig over mag voelen.’ Hij doet een stap 

naar voren. ‘Is dat duidelijk genoeg?’ Hij is harder gaan praten, vaag 

is Farida zich ervan bewust dat er mensen naar hen kijken. Gideon 

haalt diep adem, alsof hij zichzelf wil kalmeren. ‘Ik zal je nog één 

ding over Vlinder vertellen,’ zegt hij dan. ‘Dat meisje zou nog leven 

als ze Tess nooit ontmoet had.’
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• Van Crime Compagnie-auteur Martine Kamphuis

• Voor liefhebbers van Mel Wallis de Vries en Margje Woodrow

verschijnt: mei

Achteraf zal Farida wensen dat ze 
Tess nooit ontmoet had…

Martine Kamphuis

Vlinder

fictie vanaf 12 jaar

pb. e15,99
formaat 14 x 21,5 cm, 216 blz. 

vormgeving omslag: 
Caren Limpens

verschijnt ook als boek
en als luisterboek

nur 284

isbn 978 90 216 8283 9

Meeslepende jeugdthriller van 
Martine Kamphuis!

Martine Kamphuis

Vlinder 
Farida heeft het moeilijk nu haar vriendje en beste 
vriendin meer tijd met elkaar doorbrengen dan met 
haar. Maar dan ontmoet ze Tess, een meisje dat er  
net zo eenzaam uitziet als Farida zich voelt. Tess is 
pas echt ongelukkig: ze is zelfs opgenomen in een 
psychia trische kliniek. De meisjes vinden steun bij 
elkaar en algauw ontstaat er een hechte vriend
schap tussen de twee. Farida is blij dat zij en Tess 
elkaar zo goed kunnen helpen. Maar waarom wordt 
ze aan alle kanten voor Tess gewaarschuwd? En 
wat is er precies gebeurd met Vlinder, de overleden 
vriendin van Tess?
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De pers over Dit mag niemand weten:
'spannende, psychologische jeugdthriller die 
door een ijzersterke plotwending de lezer ver-
steld laat staan.' – Vrouwenthrillers.nl

'Deze YA-thriller is een echte aanrader voor wie 
houdt van een psychologisch spelletje waarin de 
dader iedereen te slim af is.' – De Boekenkrant

'Ik kon het boek moeilijk wegleggen.' – Young 
Adult Dome
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verjaardagskalender

Frann Preston-Gannon
met illustraties van

ploegsma

Ik wou 
dat ik een 
vogel was

Sluit aan 
bij thema Week 
van de Poëzie: 

natuur!

De mooiste poëzie bun delen we bij Ploegsma
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Sluit aan 
bij thema Week 
van de Poëzie: 

natuur!

Perfect 
voor 

Valentijnsdag!

De mooiste poëzie bun delen we bij Ploegsma
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De hele mees Keesserie vernieuwd! 

Ook dit deel door Mirjam Oldenhave 
gemoderniseerd. 

Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Mees Kees: Bloedjelink
Mees Kees en klas 6b krijgen EHBOles van broeder 
Frans. Ze leren alles over botbreuken, flauwvallen en 
zwakke harten. Het leven is bloedjelink! 

Dat blijkt wel als ze een voor een de griep krijgen... En 
dan moeten ze van een invaljuf ook nog hun levensloop 
beschrijven en op een strook tekenen. Tobias weet niet 
zo goed hoe hij de dood van zijn vader moet opnemen en 
als de strook scheurt bij zijn achtste levensjaar kan hij 
ook geen gelukkige toekomst tekenen. Gelukkig heeft 
mees Kees overal een oplossing voor!  

elfde druk

Mirjam Oldenhave

Mees Kees: Bloedjelink

fictie vanaf 8 jaar

14 x 21,5 cm, 136 blz. 

geb. e 14,99
omslag en illustraties in kleur: 
Rick de Haas

vormgeving omslag: 
Studio Cursief

verschijnt ook als boek
en luisterboek

nur 282

isbn 978 90 216 8287 7 

• Poster voor boekhandel

• Social media campagne

• SEA campagne 

• Lespakket voor scholen 

• Poster naar 7500 basisscholen 

• Spreekbeurtpakket en andere leuke downloads 
om uit te delen op www.meeskees.nl   

verschijnt: februari
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Droomdebuut van Kees de Boer 
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Kees de Boer

De alles wat je worden 
wil machine
Het eerste boek dat Kees de Boer niet alleen illus-
treerde, maar ook zelf schreef, moest al binnen een 
week in herdruk! Niet zo gek, want zo’n alles-wat-je-
worden-wil-machine wil natuurlijk iedereen wel. Wat 
een uitvinding van Tom en Emma! Emma toetst een 
beroep in en hop! de machine spuugt Tom uit als bak-
ker. Maar waarom zou je eigenlijk niet twee beroepen 
tegelijk kunnen hebben?

Kees de Boer is een van de grappigste illustratoren 
van ons land. Heel ingenieus en vol humor tekent hij 
de machine, waarbij de lezer zelf mag bepalen wat 
echt is en wat niet. Een waanzinnig prentenboek 
waar het plezier vanaf spat! reeds verschenen

tweede druk

Kees de Boer

De alles wat je worden wil 
machine

prentenboek vanaf 4 jaar

21 x 25 cm, 32 blz.

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Kees de Boer

vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

nur 273

isbn 978 90 216 8180 1

'Het ultieme 
voorleesboek 
voor kleuters 

van alle  
leeftijden.'
– de Volkskrant

'Een beroeps- 
keuzefeest dat 
naadloos in het 
Kinderboeken -

weekthema past  
en daarna nog 
eindeloos fijn 

blijft.' 
– Dagblad de Limburger

Hoera,
herdrukt!
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