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Nieuws van Ploegsma
Mees Kees vanaf 25 september in het theater  

Na elf boeken, vijf bios-
coopfilms en een tv-serie 
krijgt Mees Kees eindelijk 
zijn eigen musical! Stent 
producties maakt op basis 
van het boek Mees Kees 
op kamp van Mirjam 
Oldenhave een vrolijke 
show voor het hele gezin. 
Vanaf het najaar van 2022 
op de planken!

Films die nergens draaien op shortlist van de Boon 

Yorick Goldewijks boek 
Films die nergens draaien
is genomineerd voor de 
Boon voor kinder- en 
jeugdliteratuur. Het is een 
van de vijf titels op de 
shortlist voor deze nieu-
we, grote Vlaamse prijs. 
De winnaar wordt op 24 
maart bekendgemaakt in 
Oostende en 
wint een 

 bedrag van e 50.000. Voor de publieks-
prijs kan  online gestemd worden.  

Boutje aan het buitenland verkocht
Het heerlijke, spannende avontuur Boutje van de 
rommelberg, over een kleine knutselkoning die zijn 
vader uit de gevangenis moet redden, is verkocht aan 
de Duitse uitgeverij Coppenrath. Dit is niet het eerste 

uitstapje naar Duits-
land voor het suc-
cesduo Mirjam Ol-
denhave en Rick de 
Haas, want 
Coppenrath kocht 
al eerder de rechten 
voor een aantal 
Mees Kees-boeken!

Spoedniks en de spreeuw gaan naar Duitsland 

De raket van Commander Spoedniks is ook in Duits-
land geland! Freies Geistesleben heeft de rechten van 
Spoedniks zoekt een nieuwe planeet van Stefan Wol-
ters en Barbara de Wolf aangekocht. En ook de 
spreeuw van Octavie Wolters heeft zijn weg naar onze 
oosterburen gevonden. Het lied van de spreeuw zal 
uitkomen bij Oettinger Verlag.  

Tweemaal succes voor Van honingbij tot hagelslag!

Het bijzondere boek Van honingbij tot hagelslag van 
culinair journalist Joël Broekaert en illustrator 
 Marieke van Ditshuizen wordt goed opgemerkt.
Het boek is genomineerd voor de Hotze de Roosprijs 
voor het beste debuut. De winnaar van deze prijs 
wordt gekozen door kinderen van zestien Zaanse 
 basisscholen. 

Ook heeft de CPNB besloten om het boek een van 
de thematitels te maken voor de Kinderboekenweek 
van 2022. Het thema Gi-ga-groen sluit perfect aan bij 
dit boek, waarin de lezer wordt meegenomen op een 
tocht langs alle (eetbare!) delen van de plant. 
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Reacties op

‘Een feest van herkenning voor iedere volwassene

die nog enige weet heeft van het kind dat hij was.’ 

’Het boek werkt niet alleen op de lachspieren, volwassenen

kunnen er ook nog wat leren.’ 

‘Er valt heel wat te gniffelen en te schateren om de kinderlijke taalfoutjes 

die Mark van der Werf – alias Meester Mark – heeft gebundeld.’

‘Voor op het verlanglijstje van alle leerkrachten: dit enorm

vermakelijke boek van Meester Mark met de grappigste

taalfoutjes uit de klas. [...] Het is echt op elke pagina

weer een verrassing wat je tegen zult komen.’

scheurkalender 2023

Advertenties
Aandacht via onderwijsplatforms

	 Influencersactie met bekende juf-
en meesterbloggers
Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten) 
Meester Mark bereikt alleen al
op Instagram (meer dan 350.000 volgers)
elke maand zo’n 1,8 miljoen mensen.
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| | | |
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Kiekeboe in de 
Prentenboek Top 10 

van 2023! 



3

Vrolijk ABC-boek voor kleuters, 
waarmee ze zowel de blok- als de 
schrijfletters leren kennen.

Deborah van de Leijgraaf

Van A tot Z
Hier is het alfabet!
De B is van beer, boot en bij. Maar ook van… 
bloem, boek en ballon! In haar kenmerkende vro-
lijke stijl laat Deborah van de Leijgraaf kleuters 
kennismaken met de letters van het alfabet. Op 
de illustraties valt van alles te zien en aan te wij-
zen. Daarnaast staan op elke spread de bloklet-
ters afgebeeld, maar ook de schrijfletter zoals ze 
die later op school zullen leren. Het ontdekken 
van het alfabet was nog nooit zo leuk!

Deborah van de Leijgraaf

Van A tot Z

prentenboek vanaf 3 jaar

21 x 25 cm, 60 blz. 

geb. e 16,99
vormgeving omslag: 
Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8349 2

verschijnt: juni

Leer de letters met BORA!

• Social mediacampagne 

• Poster naar 6000 
kinderdagverblijven

• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief 
(>5000 leerkrachten)

• Display beschikbaar

• Dutch design: van eigen bodem

• Combinatie van blok- en schrijfletters

• Speels en leerzaam

• Geboortekaartjes via 
www.wijgeboortekaartjes.nl

Vrolijk ABC-boek voor kleuters, 
waarmee ze zowel de blok- als de 
schrijfletters leren kennen.

Deborah van de Leijgraaf

Van A tot Z
Hier is het alfabet!
De B is van beer, boot en bij. Maar ook van… 
bloem, boek en ballon! In haar kenmerkende vro-
lijke stijl laat Deborah van de Leijgraaf kleuters 
kennismaken met de letters van het alfabet. Op 
de illustraties valt van alles te zien en aan te wij-
zen. Daarnaast staan op elke spread de bloklet-
ters afgebeeld, maar ook de schrijfletter zoals ze 
die later op school zullen leren. Het ontdekken 
van het alfabet was nog nooit zo leuk!

• Display beschikbaar• Display beschikbaar
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Maggie Li

Pit

kartonboek vanaf 2 jaar

18 x 18 cm, 28 blz. 

geb. e 10,99
nur 223

isbn 978 90 216 8296 9

verschijnt: juni

Van zaadje tot appelboom

• Non-fictie voor peuters en kleuters

• Stevig kartonboek met vrolijke 
illustraties en slim gebruikte stans

• Sluit aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek

Maggie Li

Pit 
Pit is een klein zaadje. In dit kartonboek 
ontdek je hoe hij als pitje in een appel 
zit en vanuit de buik van een vogel in een 
rivier belandt. Als een meisje Pit vervol-
gens aan de oever van de rivier vindt, stopt 
ze hem in de grond, waar hij uiteindelijk 
uitgroeit tot... een appelboom vol nieuwe 
appels en zaadjes!

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

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

EERDER
VERSCHEEN
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Zijn drie zusjes zijn braaf en gehoorzaam, maar Pieter is een ondeugend 
konijntje. Zijn moeder heeft nog zo gezegd dat hij niet in de moestuin van 
meneer Verhoef mocht komen, maar hij doet het toch. Er staat ook zulke 
lekkere sla in! Maar dan krijgt meneer Verhoef hem in de gaten. Als dat 
maar goed afloopt… 

Het verhaal van Pieter Konijn is het beroemdste verhaal van Beatrix 
Potter. Ze schreef het voor een ziek jongetje, in een brief, en maakte er la-
ter een echt boekje van dat in 1902 voor het eerst werd uitgegeven door 
Frederick Warne & Co. Daarna schreef en tekende ze nog veel meer die-
renverhalen, maar Pieter Konijn bleek toch het meest geliefde personage 
van allemaal. Van Het verhaal van Pieter Konijn werden wereldwijd al 
meer dan 45 miljoen exemplaren verkocht! Inmiddels zijn er ontelbaar 
veel boeken over Pieter Konijn verschenen, waarvan veel voor baby’s en 
peuters: kartonboekjes, buggyboekjes, voelboeken en speelboeken.

Om dit heuglijke jubileum te vieren, zetten we Pieter dit jaar extra in 
het zonnetje. Dat doen we met de uitgave van een prachtig groot 
geluidenboek in de klassieke stijl van Beatrix Potter. 

Pieter Konijn bestaat 120 jaar!

• POS-materiaal (poster en 
vlaggetjes) beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

• Social mediacampagne

• Poster naar 6000 
kinderdagverblijven

Pieter Konijn bestaat 
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Hét boek bij het jubileum!

Prachtige voorleesbundel met 
alle klassieke avonturen van 
Pieter Konijn.

Beatrix Potter

Alle verhalen van 
Pieter Konijn
Pieter Konijn is Beatrix Potters meest geliefde 
personage. Volg zijn belevenissen als één 
groot avontuur in dit boek, dat al zijn verha-
len bevat. Na zijn lotgevallen in de tuin van 
meneer Verhoef, toen hij nog een klein ko-
nijntje was, groeide Pieter op. Hij werd groen-
tekweker en hielp zijn zus Flopsie en haar 
man Benjamin Wollepluis soms aan wat 
spruitjes, als ze niet genoeg eten meer had-
den voor de hele familie. De familie Wolle-
pluis had veel pech. Hun eerste nest kleintjes 
werd gevangen door meneer Verhoef, nadat 
ze in slaap waren gevallen van alle sla die ze 
hadden gegeten. En hun tweede nest viel in 
handen van de verschrikkelijke Dirk Das. Ge-
lukkig konden ze Pieter om hulp vragen!

Beatrix Potter

Alle verhalen van Pieter Konijn

fictie vanaf 3 jaar

21 x 27,4 cm, 96 blz. 

geb. e 21,99
nur 277

isbn 978 90 216 7207 6

• Met de tijdloze illustraties van Beatrix Potter

• Al meer dan 15.000 verkochte exemplaren!

• Het verhaal van Pieter Konijn in het theater

reeds verschenen 

Hét boek bij het jubileum!

Prachtige voorleesbundel met 
alle klassieke avonturen van 
Pieter Konijn.

Beatrix Potter

Alle verhalen van 
Pieter Konijn
Pieter Konijn is Beatrix Potters meest geliefde 
personage. Volg zijn belevenissen als één 
groot avontuur in dit boek, dat al zijn verha-
len bevat. Na zijn lotgevallen in de tuin van 
meneer Verhoef, toen hij nog een klein ko-
nijntje was, groeide Pieter op. Hij werd groen-
tekweker en hielp zijn zus Flopsie en haar 
man Benjamin Wollepluis soms aan wat 
spruitjes, als ze niet genoeg eten meer had-
den voor de hele familie. De familie Wolle-
pluis had veel pech. Hun eerste nest kleintjes 
werd gevangen door meneer Verhoef, nadat 
ze in slaap waren gevallen van alle sla die ze 
hadden gegeten. En hun tweede nest viel in 
handen van de verschrikkelijke Dirk Das. Ge-
lukkig konden ze Pieter om hulp vragen!
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Beatrix Potter

Pieter Konijn: Een dag in 
de natuur

geluidenboek vanaf 3 jaar

24 x 29 cm, 24 blz. 

geb. e 19,99
nur 273

isbn 978 90 216 8354 6

• Geluidenboek met tien aansprekende natuurgeluiden

• Sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek

verschijnt: juli

Ontdek de natuur met Pieter Konijn!Hét boek bij het jubileum!

Groot formaat geluidenboek 
met tien levensechte 
natuurgeluiden.

Beatrix Potter

Pieter Konijn: Een 
dag in de natuur
Pieter Konijn en zijn zusjes leren van alles 
over de natuur! Volg ze van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat terwijl ze tijdens 
een wandeling de interessantste dingen 
ontdekken: verschillende soorten dieren 
en bomen, maar ook wat een winterslaap is 
en waarom bijen belangrijk zijn.

In dit kartonboek op groot formaat is op 
elke spread een geluid uit de natuur te ho-
ren, zodat Pieters avontuur echt tot leven 
komt. Luister bijvoorbeeld naar het gezang 
van een merel, ruisende bomen, zoemende 
bijen en het getjirp van een krekel. 

Ontdek de natuur met Pieter Konijn!natuur met Pieter Konijn!natuur

Groot formaat geluidenboek 
met tien levensechte 
natuurgeluiden.

Beatrix Potter

Pieter Konijn: Een 
dag in de natuur
Pieter Konijn en zijn zusjes leren van alles 
over de natuur! Volg ze van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat terwijl ze tijdens 
een wandeling de interessantste dingen 
ontdekken: verschillende soorten dieren 
en bomen, maar ook wat een winterslaap is 
en waarom bijen belangrijk zijn.

In dit kartonboek op groot formaat is op 
elke spread een geluid uit de natuur te ho-
ren, zodat Pieters avontuur echt tot leven 
komt. Luister bijvoorbeeld naar het gezang 
van een merel, ruisende bomen, zoemende 
bijen en het getjirp van een krekel. 
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Doro Göbel & Peter Knorr

Naar de markt

kartonboek vanaf 3 jaar

26 x 34 cm, 14 blz. 

geb. e 14,99
vormgeving omslag: 
Studio Cursief

nur 273

isbn 978 90 216 8344 7

verschijnt: juli

EERDER
VERSCHENEN

Van het land tot in de 
boodschappenmand!

Doro Göbel & Peter Knorr

Naar de markt 
Het is marktdag! En dus zijn ze bij de kaas-
boerderij, de boomgaard en tuinderij De 
Weide druk in de weer om alles klaar te ma-
ken. De kersen moeten worden geplukt, de 
honing moet in potjes, de schapen op de 
kar, de kazen in de wagen… Als dat allemaal 
maar goed gaat! 

In dit vrolijke zoek- en ontdekboek is iedere 
pagina één groot feest. Volg de ijscoman, 
de groenteboer en de dorpskinderen, en 
ontdek de talloze verhalen die in dit boek 
verstopt zitten.
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• Prachtige, gedetailleerde 
illustraties waarop je iedere 
keer iets nieuws ontdekt

• Interactief

• Sluit aan bij het thema van 
de Kinderboekenweek

Nieuw deel in de populaire 
zoekboekenreeks.

boodschappenmand!

Doro Göbel & Peter Knorr

Naar de markt 
Het is marktdag! En dus zijn ze bij de kaas-
boerderij, de boomgaard en tuinderij De 
Weide druk in de weer om alles klaar te ma-
ken. De kersen moeten worden geplukt, de 
honing moet in potjes, de schapen op de 
kar, de kazen in de wagen… Als dat allemaal 
maar goed gaat! 

In dit vrolijke zoek- en ontdekboek is iedere 
pagina één groot feest. Volg de ijscoman, 
de groenteboer en de dorpskinderen, en 
ontdek de talloze verhalen die in dit boek 
verstopt zitten.

•

•

Nieuw deel in de populaire 
zoekboekenreeks.
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Warm prentenboek over 
(zelf)acceptatie, dat laat zien 
dat iedereen uniek is. 

Monique Bodegom & 
Natascha Stenvert

Een beer met 
vlekken
Beer voelt zich onzeker omdat hij vlek-
ken in zijn mooie, bruine vacht heeft. 
Hij vraagt de andere dieren om raad, 
maar Zebra weet meer van strepen en 
Luipaard kan zich er eigenlijk niet druk 
om maken, hij heeft er wel een miljoen! 
Ook Toekan ziet Beers vlekken niet, hoe-
wel hij wel begrijpt hoe Beer zich voelt. 
Toekans snavel is namelijk én knalgeel 
én reusachtig groot, waardoor hij heel 
erg opvalt… Zo heeft elk dier wel iets en 
Beer beseft dat iedereen precies goed is 
zoals hij is.

Monique Bodegom

Een beer met vlekken

prentenboek vanaf 4 jaar

20 x 20 cm, 32 blz. 

geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur: 
Natascha Stenvert

vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

nur 273

isbn 978 90 216 8341 6

• Geschreven door een auteur met vitiligo

• Verschijnt op 25 juni: Wereld Vitiligo Dag

• Met een tekst op rijm

verschijnt: juni

Iedereen is goed zoals hij is

Warm prentenboek over 
(zelf)acceptatie, dat laat zien 
dat iedereen uniek is. 

Monique Bodegom & 
Natascha Stenvert

Een beer met 
vlekken
Beer voelt zich onzeker omdat hij vlek-
ken in zijn mooie, bruine vacht heeft. 
Hij vraagt de andere dieren om raad, 
maar Zebra weet meer van strepen en 
Luipaard kan zich er eigenlijk niet druk 
om maken, hij heeft er wel een miljoen! 
Ook Toekan ziet Beers vlekken niet, hoe-
wel hij wel begrijpt hoe Beer zich voelt. 
Toekans snavel is namelijk én knalgeel 
én reusachtig groot, waardoor hij heel 
erg opvalt… Zo heeft elk dier wel iets en 
Beer beseft dat iedereen precies goed is 
zoals hij is.

Iedereen is goed zoals hij is



Kou voelde nog nooit zo warm
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Arnold Lobel

Herfst  en Winter met Kikker &
Pad

fictie vanaf 4 jaar

17 x 24 cm, 96 blz. 

geb. E 15,99
vertaling: Ed Leeflang; A.G. van 
Melle en W.J. van Melle-Meijer; 
Ank van Wijngaarden

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

nur 281

isbn 978 90 216 8351 5

verschijnt: september

Arnold Lobel

Herfst en Winter met Kikker & Pad 
Het was oktober geworden. De bladeren waren van de bomen gevallen. 
Brr, herfst en winter staan weer voor de deur! Gelukkig hebben Kikker, Pad 
en Uil ieder hun eigen methoden om daarmee om te gaan. Kikker en Pad 
harken elkaars bladeren bijeen en zodra er sneeuw ligt, gaat Kikker sleeën. 
Pad blijft liever in bed – buiten is het hem te koud. Dat vindt Uil ook, daar-
om nodigt hij die arme, oude winter bij hem thuis uit. Maar de winter blijkt 
een ongemanierde gast! Gelukkig kan opwarmen altijd… bijvoorbeeld met 
een kopje tranenthee!

• Veel voorleesplezier voor een kleine prijs

• In de kenmerkende warme, filosofische 
stijl van Arnold Lobel

• Social mediacampagne

Heerlijk knusse winterverhalen over drie geliefde personages van Arnold Lobel.

Herfst en Winter met Kikker & Pad 
Het was oktober geworden. De bladeren waren van de bomen gevallen. 
Brr, herfst en winter staan weer voor de deur! Gelukkig hebben Kikker, Pad 
en Uil ieder hun eigen methoden om daarmee om te gaan. Kikker en Pad 
harken elkaars bladeren bijeen en zodra er sneeuw ligt, gaat Kikker sleeën. 
Pad blijft liever in bed – buiten is het hem te koud. Dat vindt Uil ook, daar-
om nodigt hij die arme, oude winter bij hem thuis uit. Maar de winter blijkt 
een ongemanierde gast! Gelukkig kan opwarmen altijd… bijvoorbeeld met 
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EERDER
VERSCHENEN



Alle dieren zijn heel stil.

Het huisje én meneer Big dakloos, dat kan toch niet?

Altijd konden ze hier schuilen.

Bij regen, overstromingen en storm.

Er was voor iedereen wel een plekje in het kleine huis.

En voor iedereen een dekentje of een handdoek.

En altijd was er warme chocolademelk of thee.

En er waren koekjes…

Wat nu?
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Gitte Spee

Meneer Big en de grote storm

fictie vanaf 4 jaar

21,4 x 24 cm, 48 blz. 

geb. e 15,99
vormgeving omslag: Steef Lief-

ting

nur 273

isbn 978 90 216 8355 3

verschijnt ook als luisterboek

verschijnt: augustus

Eindelijk weer een nieuwe 
Meneer Big!

Gitte Spee

Meneer Big en de 
grote storm 
Donkere wolken pakken zich samen bo-
ven het bos. De eerste druppel valt op 
mevrouw Muis. 

‘Er komt vast weer een overstroming,’ 
zegt Olifant somber. ‘Vlug, allemaal naar 
meneer Big!’

Zijn huisje staat namelijk veilig op een 
heuvel. Het is wel dringen in het kleine 
huisje… Gelukkig houdt het algauw op 
met regenen. Maar dan steekt er een ver-
schrikkelijke storm op. Meneer Big klimt 
naar boven om te kijken of alles nog goed 
vastzit, en dan… vliegt het hele dak de 
lucht in, mét meneer Big.

• Sluit aan bij thema 
Kinderboekenweek

• Innemend 
voorleesprentenboek

• Social media campagne

• Aandacht in onder-
wijsnieuwsbrief 
(>5000 leerkrachten)

Hartverwarmend voorlees-
prenten boek over klaarstaan 
voor elkaar, tegen het decor 
van klimaatverandering.

Meneer Big!

Gitte Spee

Meneer Big en de 
grote storm 
Donkere wolken pakken zich samen bo-
ven het bos. De eerste druppel valt op 
mevrouw Muis. 

‘Er komt vast weer een overstroming,’ 
zegt Olifant somber. ‘Vlug, allemaal naar 
meneer Big!’

Zijn huisje staat namelijk veilig op een 
heuvel. Het is wel dringen in het kleine 
huisje… Gelukkig houdt het algauw op 
met regenen. Maar dan steekt er een ver-
schrikkelijke storm op. Meneer Big klimt 
naar boven om te kijken of alles nog goed 
vastzit, en dan… vliegt het hele dak de 
lucht in, mét meneer Big.

Hartverwarmend voorlees-
prenten boek over klaarstaan 
voor elkaar, tegen het decor 
van klimaatverandering.

Gitte Spee werd geboren op Java. Toen ze 
11 was, verhuisde ze naar Nederland. Ze 
studeerde Illustratie aan de Gerrit Rietveld 
Academie en St. Martins School of Art, en 
volgde daarna een cursus animatie op de 
Royal College of Art. Eerst tekende ze veel 
voor andere schrijvers, maar ze schrijft nu 
ook zelf. Dat vindt Gitte het allerfijnste, 
want als je schrijft en tekent, kun je een 
heel eigen wereld scheppen. Haar bekend-
ste boeken zijn die over Meneer Big, Aap 
& Mol, Dierendorpje (met Kim-Lian) en 
Inspecteur Gordon (met Ulf Nilsson).



Dé kinderbijbel van Nederland, 
geheel herziengeheel herzien
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41e, herziene druk

D.A. Cramer-Schaap en Lieke 
van Duin

Kinderbijbel

fictie vanaf 7 jaar

16,5 x 23,5 cm, 456 blz. 

geb. e 29,99
omslag en illustraties in kleur: 
Annemarie van Haeringen

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

nur 224

isbn 978 90 216 8343 0

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek

verschijnt: augustus

D.A. Cramer-Schaap, Lieke van Duin & 
Annemarie van Haeringen

Kinderbijbel
Eind 2021 verscheen de NBV21, de nieuwe Bijbelvertaling 
die de tekst dichter bij de oorspronkelijke Hebreeuwse 
tekst brengt. Lieke van Duin, die ook eerdere edities van 
deze kinderbijbel bewerkte, bracht ‘de Cramer-Schaap’ met 
deze nieuwe vertaling in overeenstemming.

Niet voor niets is deze kinderbijbel al zo lang in druk: de 
prettige verteltoon laat zich goed (voor)lezen, en de vele 
kleurenillustraties van Annemarie van Haeringen geven de 
oude verhalen een extra lading en maken ze toegankelijk 
voor jonge lezers.

• Sluit aan bij de nieuwe Bijbelvertaling van 2021

• Met nieuw omslag van Annemarie van Haeringen

• Al 65 jaar een begrip!

• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief (> 5000 
leerkrachten)

• Feestdagencampagne

• Online campagne

Deze nieuwe uitgave sluit aan bij de nieuwe Bijbelvertaling van 2021.
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Een stadstuin als toneel voor 
misdaad en misleiding…misdaad en misleiding…
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Vivian den Hollander

Spekkie en Sproet: Dieven in de 
nacht

fictie vanaf 7 jaar

14,8 x 21,5 cm, 112 blz. 

geb. e 13,99
omslag en illustraties: 
Juliette de Wit

vormgeving omslag: Joen Design

nur 282

isbn 978 90 216 8346 1

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek

verschijnt: augustus

Vivian den Hollander & Juliette de Wit

Spekkie en Sproet: 
Dieven in de nacht 
Spekkie en Sproet helpen neef Nelson in de stadstuin 
van hun logeeradres. Op een ochtend is de moestuin 
vernield, en ook verdwijnen er steeds padden uit de 
vijver. Als er bovendien nog een fiets gestolen wordt, 
gaan de twee speurders op onderzoek uit. Maar niets 
is wat het lijkt, blijkt aan het verrassende slot!

Vivian den Hollander slaagt er elke keer weer in om 
ieder nieuw Spekkie en Sproet-avontuur een heel ei-
gen sfeer mee te geven. Niet voor niets is deze serie 
favoriet op basisscholen!

• POS-materiaal (o.a. tafelstaander, 
potten met spekkies en stickers) via 
promotie@wpgmedia.nl

• Promotieboekjes voor de boekhandel

• Advertenties

• Social media- en feestdagencampagne

• Boektrailer

• Samenwerking met snoepmerk

• Beschikbaar voor boekhandelsbezoek. 
Geef je op via promotie@wpgmedia.nl

• Postermailing naar 7.500 
basisscholen

• Aandacht in  onze nieuwsbrieven

• Kinderpanel blogt over dit boek

• Spreekbeurtpakket

• Sluit aan bij thema Kinderboekenweek

Nieuw deel in de razend populaire detectiveserie voor jonge lezers!
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Vivian den Hollander

ploegsma

Spekkie en SproetSpekkie en SproetSpekkie en Sproet
met tekeningen van Juliette de Wit
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Dit jaar veel extra aandacht voor Spekkie & Sproet!

Serie tot 
augustus tijdelijk

o 12,50
per deel
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Ook dit jaar komen Leopold, Ploegsma, Condor en Zwijsen met een Schrijver in beeld-pakket voor 
scholen! Een uniek concept voor scholen in de buurt en een mooie omzet voor de boekhandel. 
Met Schrijver in beeld kunnen juffen en meesters de leukste kinderboekenschrijvers naar hun klas 
halen. Helemaal gratis bij aanschaf van het boekenpakket. Natuurlijk bij jullie in de boekhandel!

●  Bekende kinderboekenschrijvers voor de hele school
●  Kant-en-klaar lespakket per groep
●  Voor elke groep 5 video’s van een schrijver inclusief lesopdrachten
●  Elk moment te gebruiken, in één dagdeel of verspreid over de week.
●  Perfect voor tijdens de Kinderboekenweek én daarna!

Kikker
Mijn mooiste voorleesboek 

van Kikker

Tjibbe Veldkamp
Dog Man ziet ze zwemmen

Harmen van Straaten
Spuit Elf

Maren Stoffels
De Wisselaar

Rian Visser
Alle wensen van de wereld

Marjon Hoffman
De regels van Floor

Geloof nooit je broer

Jozua Douglas
Wout en Rik - De reuzentrol

Yorick Goldewijk
Films die nergens draaien

Aan de slag met Schrijver in beeld
Schrijver in beeld wordt in één keer aangeschaft voor de hele school. 
Het lespakket ontvangen scholen gemakkelijk, bij aanschaf van de acht deelnemende boeken.
1. De school koopt de 8 boeken bij de plaatselijke boekhandel.
2. De school meldt zich aan via kinderboeken.nl/schrijverinbeeld3.
3. Zij ontvangen een e-mail met daarin hun persoonlijke toegangscode tot de video’s en het digitale lesmateriaal 
en de ondersteunende informatie. Zo kunnen alle leerkrachten makkelijk inloggen en aan de slag gaan.
Schrijver in beeld is een initiatief van diverse kinderboekenuitgeverijen.
Gratis bij aanschaf van een actueel boekenpakket (8 boeken t.w.v. €123,43)

groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

groep
5

groep
6

groep
7

groep
8

Schrijver in beeld
Een uniek aanbod voor uw schoolcontacten

 Zij ontvangen een e-mail met daarin hun persoonlijke toegangscode tot de video’s en het digitale lesmateriaal 



Natuur in de stad…? Zeker wel!
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Auke-Florian Hiemstra

Perronpapegaaien en krekel-
criminelen

non-fictie vanaf 9 jaar

21,5 x 28 cm, 128 blz. 

geb. e 20,99
omslag en illustraties in kleur: 
Annette Fienieg

vormgeving: Nanja Toebak

nur 223

isbn 978 90 216 8345 4

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek

verschijnt: september

Auke-Florian Hiemstra & Annette 
Fienieg

Perronpapegaaien en 
krekel-criminelen 
Wie denkt dat je voor natuurbeleving de stad uit 
moet, heeft het mis! Er leeft meer dan je denkt 
onder stoep tegels, op daken, in voortuintjes of 
op perrons. Bioloog Auke-Florian Hiemstra neemt 
de lezer mee op een verrassende safari door de 
stad, en laat zien dat duiven helemaal niet zo 
dom zijn als iedereen wel denkt. Ze kunnen zelfs 
verschillende kunststijlen herkennen! En kraaien 
kunnen zo goed geluiden imiteren, dat ze wel-
eens een trein hebben laten vertrekken met hun 
‘fluitje’.

Prachtige aquarellen in kleur van Annette Fie-
nieg worden aangevuld met foto’s van de auteur.

• Radio- en TV-optredens en persaandacht

• Boekpresentatie

• Samenwerking Naturalis

• POS-materiaal beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

• Advertenties

• Social media- en feestdagencampagne

• Beschikbaar voor boekhandels bezoek. 
Geef je op via promotie@wpgmedia.nl

• Aandacht in onze consumenten nieuws-
brief (14.000 abonnees) en onderwijs-
nieuwsbrief (>5.000 leerkrachten)

• Spreekbeurtpakket en lesmateriaal

Wie dit boek leest, ziet de stad met een totaal nieuwe blik!

Auke-Florian Hiemstra werkt bij 
Naturalis en doet promotieonderzoek 
naar de inhoud van meerkoetnesten. 
Wekelijks vaart hij met zijn kanoteam 
door Leiden om nesten te vinden en 
afval uit de grachten te vissen. Met 
zijn soms opmerkelijke vondsten is 
hij in binnen- en buitenland in het 
nieuws geweest.
Hij schreef columns voor het Leidsch 
Dagblad en is een van de 'bekende 
Leidenaars' op de grote foto's langs 
de perrons op Leiden Centraal.

Annette Fienieg (1959) studeerde 
Grafiek aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten in Utrecht. Naast vrij 
werk (aquarellen, zeefdrukken) illus-
treert ze kinder boeken. Ze heeft al 
meer dan honderd boeken van teke-
ningen voorzien, waaronder vrijwel 
alle boeken van haar man, schrijver 
Koos Meinderts. Haar prachtige 
aquarellen zorgen in dit boek voor 
een natuurgetrouw inkijkje in het 
leven van de stadsdieren. 
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Speuren + dieren = een heerlijk 
avontuur!
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Lizette de Koning

Dierenarts Daantje en de 
dierenambulance

fictie vanaf 8 jaar

14,8 x 21,5 cm, 128 blz. 

geb. e 14,99
omslag en illustraties: 
Marja Meijer

vormgeving omslag: 
Studio Cursief

nur 282

isbn 978 90 216 8348 5

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek

verschijnt: augustus 

Lizette de Koning & Marja Meijer

Dierenarts Daantje en 
de dierenambulance 
Het is druk in de dierenkliniek van Daantjes vader. Tussen 
alle zieke en gewonde dieren door is de dierenarts op zoek 
naar een assistent en er komt een aanbouw met nieuwe 
hokken voor dieren die een nachtje moeten blijven. Daantje 
probeert haar vader zo min mogelijk in de weg te lopen, 
maar dat is nog best lastig als er helemaal niets te speuren 
valt! Gelukkig is er sinds kort een dierenambulance in de re-
gio die veel met Daantjes vader 
samenwerkt, en Daantje en haar beste vriend Tofu mogen 
regelmatig met de aardige bestuurder Frans mee op pad. Zo 
redden ze een vogel uit een benarde situatie en rapen ze 
zwerfafval om te voorkomen dat dieren erin verstrikt raken.

Als er een poes uit de buurt vermist wordt, gaan Daantje, 
Tofu en Pluis meteen op onderzoek uit. Heeft een van de 
bouwvakkers hem gestolen? Of weet de nieuwe assistent 
van Daantjes vader misschien meer…?

• Social mediacampagne

• Samenwerking 
dierenambulance

• Lesmateriaal voor scholen

• Auteur beschikbaar voor 
boekhandelsbezoek. Geef je op 
via promotie@wpgmedia.nl

• Kinderpanel blogt over dit boek

• Sluit aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek

Spannende detective voor dierenfans vanaf 8 jaar, met aandacht voor 
het milieu en de natuur.

Reacties op Dierenarts Daantje en de verbanddief:

‘Het is te hopen dat Lizette de Koning nog veel meer 
leuke en spannende verhalen weet te schrijven met 
Daantje in de hoofdrol. Want ik weet zeker dat speur-
neuzen erg van dit boek zullen genieten!’ 
– Indeboekenkast.com 

‘Het verhaal is één groot avontuur. Het zit vol plot-
twists en is spannend tot het eind.’
 – Kinderboekenjournaal.nl
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Dierengeschiedenissen
prachtig verteld

‘Ik heb de wolf gehoord,’ zei hij tegen de sheriff.

‘Zorg maar dat u hem te pakken krijgt, mister Seton. Laatst hebben die wolven in 

één nacht tweehonderdvijftig schapen gedood. Zonder er ook maar één boutje van 

op te eten.’

Ernest dacht na. Wolvenvallen moest hij hebben. Grote wolvenvallen.

Hij vroeg de sheriff ernaar. 

‘De vallen die we hebben, werken niet. We hebben nieuwe besteld in de stad.’ 

Ernest knikte. Goed. Eerst vergif dus. Hij zei de sheriff gedag en reed naar de boer-

derij van mister Calhoun waar hij kon logeren.

De volgende dag werd Ernest Thompson Seton gifmenger.

Hij mengde strychnine, arsenicum en cyanide en goot dat in capsules. Hij ver-

smolt niervet met kaas en liet het stollen, sneed dat in stukken, propte de gifcapsules 

erin en dichtte de gaten met rauwe lever. Daarna reed hij weg en liet om de mijl een 

stuk vet vallen, tot zijn tas leeg was. Bij dat alles droeg hij handschoenen gedrenkt in 

schapenbloed. De wolven mochten geen mensengeur ruiken.

Die avond kwam hij maar moeilijk in slaap. Ergens buiten huilde een wolf. 

Het was Rayo die het vet als eerste vond. Het rook heerlijk, naar bloed en vlees. Hij 

blafte een keer om de anderen te roepen. In een roedel houd je niks voor jezelf. 

Lobo kwam aangelopen met zijn kop laag bij de grond. Zijn poten raakten nau-

welijks de aarde, alsof hij over een gloeiend hete vlakte danste. Behoedzaam snoof 

hij de geuren op: lever, nier, bloed… Toen nam hij het stuk vet in zijn bek.

Ernest spoorde zijn paard aan en volgde de pootafdrukken in het zand tot aan de 

plek waar hij het eerste stuk vet had achtergelaten. Het vet dat nu weg was. Ja! Hij 

had ze.

Hij reed naar het volgende stuk. Ook weg! Ergens tussen de struiken en de rotsen 

moest een grijze vacht te zien zijn. Maar er was niets dan dorre grond.

Geduld, dacht Ernest. Gif heeft tijd nodig. 

Gehaast reed hij door, tot hij verderop iets vreemds zag. Op de plek van het laatste 

stuk vet lag een berg: de brokken vet boven op elkaar, bedekt met wolvenpoep en 

glinsterend van het vocht. Hij rook de zure lucht van urine. 

Die berg lag daar voor hém.

‘Deze ronde heb je gewonnen, wolf,’ zei Ernest met een zucht. Hij gaf zijn paard 

de sporen en reed weg over de vlakte.
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Verhalende non-fictie over beroemde en 
bijzondere dieren van vroeger en nu.

Annemarie van den Brink, Suzanne 
Wouda & Marieke Nelissen

Wolvenhart
200 jaar geleden ontketende een giraf een ware hype 
in Parijs. Ze was als cadeau voor de koning uit Afrika 
gehaald en had heel Frankrijk lopend doorkruist. 
Daartoe had ze een regenjas aangemeten gekregen 
en zelfs schoenen om haar hoeven te beschermen.

De relatie tussen mens en dier heeft vele kanten, 
en weinig schrijvers kunnen daar zo mooi en verras-
send over vertellen als Annemarie van den Brink en 
Suzanne Wouda. Lees over Lobo, de wolf die een jager 
keer op keer te slim af was, tot hij verscheurd door 
liefdesverdriet zijn scherpte verloor. Over politiehond 
Albert, die dankzij zijn superieure neus een moord-
zaak oploste, 
en over Japie, de gorilla uit Artis die tijdens WO II zijn 
onderkomen deelde met onderduikers. 

Met prachtige kleurenillustraties van Marieke Ne-
lissen.
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Annemarie van den Brink en 

Suzanne Wouda

Wolvenhart

non-fictie vanaf 9 jaar

17 x 24 cm, 224 blz. 

geb. e 20,99
omslag en illustraties in kleur: 
Marieke Nelissen
vormgeving omslag:
Steef Liefting

nur 212

isbn 978 90 216 8356 0

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek

• Van bekroond auteursduo

• In kleur geïllustreerd door 
Marieke Nelissen

• Waargebeurde verhalen

• Persaandacht

• Boekpresentatie

• Social mediacampagne

• Aandacht in nieuwsbrieven

• Spreekbeurtpakket
verschijnt: september

Dierengeschiedenissen
prachtig verteld

EERDER
VERSCHEEN

Verhalende non-fictie over beroemde en 
bijzondere dieren van vroeger en nu.

Annemarie van den Brink, Suzanne 
Wouda & Marieke Nelissen

Wolvenhart
200 jaar geleden ontketende een giraf een ware hype 
in Parijs. Ze was als cadeau voor de koning uit Afrika 
gehaald en had heel Frankrijk lopend doorkruist. 
Daartoe had ze een regenjas aangemeten gekregen 
en zelfs schoenen om haar hoeven te beschermen.

De relatie tussen mens en dier heeft vele kanten, 
en weinig schrijvers kunnen daar zo mooi en verras-
send over vertellen als Annemarie van den Brink en 
Suzanne Wouda. Lees over Lobo, de wolf die een jager 
keer op keer te slim af was, tot hij verscheurd door 
liefdesverdriet zijn scherpte verloor. Over politiehond 
Albert, die dankzij zijn superieure neus een moord-
zaak oploste, 
en over Japie, de gorilla uit Artis die tijdens WO II zijn 
onderkomen deelde met onderduikers. 

Met prachtige kleurenillustraties van Marieke Ne-
lissen.
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Heerlijke boeken voor alle leeftijden die aansluiten bij het 
Kinderboekenweekthema GI-GA-GROEN. 

Groen, groener, groenst!  

Voor de kleintjes:

Voor de middenbouw:

Voor de bovenbouw: 

Voor de onderbouw:
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Thematitel 



Groen, groener, groenst!  

Het is iets waar we nauwelijks bij stilstaan, met kant-en-klaar 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 dage-
lijks gebruiken, komen uit de natuur. Wist je bijvoorbeeld dat kaneel van 
de bast van een kaneelboom komt?

Van honingbij tot hagelslag laat in woord en beeld zien wat de oorsprong 
is van ons dagelijks voedsel, namelijk: de plant! 
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Thematitel voor groep 7/8
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Speciale schapstrook om alle luxe 

Lindgren-edities te presenteren

beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
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De grappige verhalen over Emiel van 
de Hazelhoeve nu in een gebonden, 
luxe editie. 

Astrid Lindgren & Philip Hopman

Emiel van de Hazelhoeve
Emiel ziet eruit als een engeltje, maar hij haalt de 
gekste streken uit. Daarom is het nooit rustig op de 
Hazelhoeve. Hij hijst zijn zusje Ida in de vlaggen-
mast, doet een kikker in de mand met boterhammen 
en sluit zijn vader op in de wc. Dat doet hij niet ex-
pres, ondeugend zijn gebeurt gewoon. Maar Emiel 
heeft een hart van goud en als hij echt iets moedigs 
doet, zijn alle streken meteen vergeven! 

De verhalen over Emiel zijn al sinds 1963 onvermin-
derd populair. Over de hele wereld zijn er meer dan 
dertig miljoen boeken over hem verkocht. In deze 
luxe editie zijn alle drie de verhalenboeken over 
Emiel opgenomen. 

Astrid Lindgren

Emiel van de Hazelhoeve

fictie vanaf 5 jaar

15,5 x 21,3 cm, 320 blz. 

geb. e 27,99
omslag en illustraties: 
Philip Hopman

vertaling: Rita Törnqvist-
Verschuur

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

nur 282

isbn 978 90 216 8350 8

verschijnt ook als -boek

verschijnt: juli

Het ondeugendste jongetje van heel 
Zweden! 

De grappige verhalen over Emiel van 
de Hazelhoeve nu in een gebonden, 
luxe editie. 

Astrid Lindgren & Philip Hopman

Emiel van de Hazelhoeve
Emiel ziet eruit als een engeltje, maar hij haalt de 
gekste streken uit. Daarom is het nooit rustig op de 
Hazelhoeve. Hij hijst zijn zusje Ida in de vlaggen-
mast, doet een kikker in de mand met boterhammen 
en sluit zijn vader op in de wc. Dat doet hij niet ex-
pres, ondeugend zijn gebeurt gewoon. Maar Emiel 
heeft een hart van goud en als hij echt iets moedigs 
doet, zijn alle streken meteen vergeven! 

De verhalen over Emiel zijn al sinds 1963 onvermin-
derd populair. Over de hele wereld zijn er meer dan 
dertig miljoen boeken over hem verkocht. In deze 
luxe editie zijn alle drie de verhalenboeken over 
Emiel opgenomen. 

• Social mediacampagne

• Linnen rug en leeslint

• Extra katern met 
achtergrondinformatie



Een nieuwe editie met daarin 
een extra, hedendaagse held
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Met trots presenteren we een nieuwe editie van deze collectie verhalen, met een 
geheel nieuw verhaal over Greta Thunberg als toevoeging.

Janny van der Molen & Els van Egeraat

Helden!
Greta Thunberg heeft een hele generatie geïnspireerd 
om op de been te komen voor het klimaat. Janny van 
der Molen geeft haar in dit boek dan ook een plek naast 
iconen als Nelson Mandela, Aletta Jacobs, Malala 
Yousafzai en Mahatma Gandhi.

Vanuit de beleving van kinderen vertelt Janny de in-
drukwekkende verhalen van mensen die de wereld 
door hun moed, kracht en doorzettingsvermogen een 
stukje mooier maakten - of dat nog steeds doen. Een 
prachtig (cadeau)boek voor iedereen die verdieping 
zoekt en/of een goed en interessant verhaal!

• Al meer dan tien jaar in druk

• Nieuwe editie met een extra verhaal

• Aandacht op social media

• Aandacht in onze consumenten nieuwsbrief 
(14.000 abonnees) en onderwijsnieuwsbrief 
(>5.000 leerkrachten)

verschijnt: juni

zevende, herziene druk

Janny van der Molen

Helden!

non-fictie vanaf 9 jaar

16,5 x 23,5 cm, 432 blz. 

geb. e 34,99
omslag en illustraties in kleur: 
Els van Egeraat

vormgeving: Steef Liefting

nur 212

isbn 978 90 216 8353 9

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek
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Enteren, die boekhandel!
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Over vroeger 
en nu

Eén van de meest succesvolle jeugdfilms van 2020 
krijgt een vervolg. In DE PIRATEN VAN HIERNAAST: DE 
NINJA’S VAN DE OVERKANT wordt de rust in Zandwijk 
opnieuw verstoord, dit maal omdat er ninja’s in de 
straat komen wonen. Egbert-Jan Weeber en Tygo 
Gernandt maken ook in deze film hun opwachting als 
piraten. De film gaat op 10 april in première!

De piraten van hiernaast van regisseur Pim van Hoeve 
ontving in 2020 een Gouden Film en trok ruim 200.000 
bezoekers. Voor de verfilming van het tweede deel van 
de succesvolle boeken van Reggie Naus wordt net als 
voor deel 1 een enorm piratenschip opgebouwd in een 
woonwijk in Amsterdam-Noord. Daarnaast verrijst op de 
set nu een ninjahuis. 

Het verhaal
De piraten voelen zich helemaal thuis in Zandwijk, maar 
de sfeer bekoelt als er ninja’s in de straat komen wonen. 
Piraten en ninja’s zijn immers gezworen vijanden! Terwijl 
kapitein Hector Donderbus uit alle macht probeert om 
van zijn nieuwe buren af te komen, worden zijn zoon Billy 
en ninjadochter Yuka juist vrienden. De piraten dagen de 
ninja’s uit om de ultieme strijd aan te gaan tijdens de 

jaarlijkse zeskamp in het dorp. Wie zal de wedstrijd 
winnen? Ninja’s zijn natuurlijk sneller en leniger, maar 
piraten zijn de beste valsspelers van de zeven zeeën…

Over de makers
De piraten van hiernaast-films zijn gebaseerd op de 
boekenreeks van Reggie Naus. Net als bij deel 1 tekent 
Pim van Hoeve (De piraten van hiernaast, Dummie de 
Mummie 1, 2, 3) voor de regie en is het scenario van de 
hand van Sander de Regt (De piraten van hiernaast, 
Foeksia de Miniheks). 
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Enteren, die boekhandel!

De eerste twee delen van deze successerie worden nu weer leverbaar.

De piraten van hiernaast: 
Zwaarden en zweefmolens  

Reggie Naus & Mark Janssen

Piraten van hiernaast

• Populaire serie van Reggie Naus

• Met illustraties van Mark Janssen

• Onderwerp dat kinderen altijd 
aanspreekt

• Succesvol verfilmd en tweede 
film in april in de bioscopen!

tiende en zesde druk

Reggie Naus

De piraten van hiernaast / 
De piraten van hiernaast: 
Zwaarden zweefmolens

fictie vanaf 8 jaar

14,8 x 21,5, 96/104 blz.

geb. e 13,99

omslag en illustraties: 
Mark Janssen

vormgeving omslag: 
Annemieke Groenhuijzen

nur 292

isbn 978 90 216 7542 8 / 
978 90 216 6979 3

verschijnt ook als -boek 
en luisterboek

Michiel heeft nieuwe buren, en niet zomaar buren, maar 
echte piraten! In de greppel rond hun huis zwemt een 
waakhaai, en eten doen ze met handen en dolk. Michiel 
wordt algauw vrienden met Billy Donderbus, de zoon 
van de piraten. Maar niet alle buurtbewoners zijn even 
blij met het piratengezin…

Michiel is dol op zijn buren, de piratenfamilie Donder-
bus. Als hij hoort dat de piraten zich vervelen en terug 
naar zee willen, bedenkt hij een plan: een dagje naar een 
pretpark waar alle attracties met piraten te maken heb-
ben! Het lijkt een leuke dag te worden, maar dan gaat 
het mis als opa Donderbus het pretpark wil veroveren.

De eerste twee delen van deze successerie worden nu weer leverbaar.De eerste twee delen van deze successerie worden nu weer leverbaar.De eerste twee delen van deze successerie worden nu weer leverbaar.
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verschijnt: juli

Een ‘rijk’ boek voor lezers vanaf 10 jaar, dat nog lang nazoemt in je hoofd.

Kirsty Applebaum

Het kostbare leven 
van Lonny Quicke 
Stel dat je levens kon redden. Dat je een stervend wezen uit 
de klauwen van de dood kon bevrijden, alleen maar door het 
aan te raken. Dan zou je dat meteen doen, toch?

Maar wat als dat zou betekenen dat je elke keer een beetje 
van je eigen levenstijd kwijtraakte… Wat deed je dan?

Lonny Quicke is een ‘leefling’. Hij heeft deze levensredden-
de gave. Wanneer er een stervend wezen in de buurt is, voelt 
hij een drang, zo sterk dat hij die onmogelijk kan weerstaan. 
Daarom woont hij met zijn familie in het bos, ver van de stad. 
Maar kan zijn vader hem voor altijd beschermen…?

• Aandacht op social media

• Aandacht in onze consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees)

Kirsty Applebaum

Het kostbare leven van Lonny 
Quicke  

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 192 blz. 

geb. e 16,99
omslagillustratie: Matt 
Saunders

vertaling: Annelies Jorna

vormgeving omslag: Buro 
Blikgoed, naar een ontwerp van 
David Dean

nur 283

isbn 978 90 216 8338 6

verschijnt ook als -boek
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'I declare it, it’s a masterpiece! … 
Genius idea, beautifully, wonderfully 
told. I couldn’t have enjoyed it any 
more.'

- Nicola Penfold, author of Where the 

World Turns Wild

Lezers over Middelkind:

'Middelkind is een spannend en aangrijpend ver-
haal. Het gaat over zelfvertrouwen en weerbaar-
heid. Over vriendschap en je gehoord en gezien 
voelen.' - Boekenkrant

'De schrijfstijl van Kirsty Applebaum is meesle-
pend, aangrijpend, spannend, vlot en vermake-
lijk. [...] Een origineel en sterk verhaal dat je laat 
nadenken en nog lang in je hoofd zal blijven zit-
ten, een aanrader voor thuis of op school.' 
- HeavenLeighBooks



39

Spannend en meeslepend verhaal 
over onmogelijke keuzes
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Wat betekent het om doof te zijn? Wat betekent het om doof te zijn? doof te zijn? doof



verschijnt:juni

41

Mooi verhaal over doof zijn, verteld vanuit twee perspectieven. 

Caja Cazemier & Martine Letterie

Hoor je mij?
Heden: Sterre vindt het heel spannend om naar de mid-
delbare school te gaan. Ze is doof, maar wil absoluut 
geen tolk mee naar school. Ze wil vooral niet opvallen. 
De eerste weken zijn heel leuk, maar al snel merkt ze 
dat ze dingen mist: grapjes, informatie van de docen-
ten. En dan heeft ze ook nog het idee dat iedereen over 
haar praat. Ze voelt zich alleen, en merkt dat alles zo-
veel makkelijker gaat als ze bij de dovenclub is… Waar 
hoort ze thuis? 

Jaren vijftig: Freek gaat naar een internaat voor dove 
kinderen. Daar moet hij eindeloze spraaktrainingen 

• Succesvol auteursduo

• Zeer invoelbaar, ook voor horenden

• Aandacht op social media

• Aandacht in consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees)

Caja Cazemier & Martine Letterie

Hoor je mij?

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 224 blz. 

geb. e 16,99
vormgeving omslag: 
Nanja Toebak

nur 283

isbn 978 90 216 

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek
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volgen. Op straat wordt er raar naar hem gekeken, en de 
instanties zijn bang dat zijn dove ouders niet voor hun 
kinderen kunnen zorgen. Als de bovenmeester hem ver-
telt dat Freek niet mag doorleren, maar moet kiezen tus-
sen schoenmaker worden of ..., wordt het hem te veel. 

Op een bijzondere wijze worden de verhalen van twee 
dove kinderen, een in het heden en een in het verleden, 
die hun plek in de samenleving zoeken met elkaar ver-
weven. Caja Cazemier en Martine Letterie deden grondig 
onderzoek en leerden gebarentaal!
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Spannend vervolg op het succesvolle Zes seconden.

Daniëlle Bakhuis

Zes seconden: De laatste 
Afrekening
Het is een jaar nadat de illegale feesten in Westerveen 
werden gehouden. Tess, Nina, Lars en Jordy kennen alleen 
de wilde verhalen over de Afrekening, omdat ze nog te 
jong waren voor een uitnodiging. Wanneer ze horen dat er 
aan de rand van het dorp een voormalige psychiatrische 
kliniek op de lijst voor de sloop staat, besluiten ze eenma-
lig het Feest nieuw leven in te blazen en dit keer grootser 
dan ooit. Maar dan komt de originele organisatie het Feest 
verstoren.

Een bloedspannend vervolg op Zes seconden, waarin 
tieners zich moeten afvragen hoever zij willen gaan. Is hun 
vriendschap bestand tegen de extreme dingen waarmee 
ze te maken krijgen?

• Daniëlle Bakhuis is een successchrijver voor de 12+ doelgroep

• Auteur van o.a. Wat als…, De eliminatie en De executie

• Social mediacampagne

• Boektrailer

• Aandacht in onze consumentennieuwsbrief (14.000 abonnees) 

verschijnt: juni

Daniëlle Bakhuis
Zes seconden: De laatste
Afrekening

vanaf 12 jaar

14 x 21,5 cm, 208 blz. 

pb. e 15,99
vormgeving omslag: 
Studio Blikgoed

nur 284

isbn 978 90 216 8340 9

verschijnt ook als -boek

verschijnt ook als luisterboek
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Lezers over Zes seconden:

‘een ijzersterk verhaal […] dat iedere jongvolwas-
sene zou moeten lezen.’ -  De Limburger

'een ware pageturner, een filmisch verhaal dat bij 
wijlen veel spannender is dan de gemiddelde 
thriller voor volwassenen.' - Tzum



Je dacht toch niet dat het voorbij was? 



• Persaandacht 

• Radio- en TV-optredens

• Social mediacampagne 

• Google-campagne

• Feestdagencampagne

• Aandacht in onze 
consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees) en 
onderwijsnieuwsbrief 
(>5.000 leerkrachten)

• Met illustraties van Claudie 
de Cleen (o.a. de Volkskrant)

• Voorwoord van Sanderijn 
van der Doef

Belle Barbé (1992) studeerde Algemene Sociale 
Wetenschappen aan de Universiteit van Amster-
dam (minor in opvoedingsondersteuning) en 
Sexuality Studies in San Francisco. Eerder 
schreef ze het boek Ik & seks. Belle werkt als 
gezondheids bevorde raar voor de GGD regio 
Utrecht en is ze voorzitter van de Stichting Kind 
en Seksualiteit. Met haar eigen bedrijf SAFE is 
ze te in te huren voor het ontwikkelen van me-
thodes, trainingen, lessen, publicaties en dis-
cussies op het gebied van seksualiteit. Als moe-
der van jonge kinderen weet ze als geen ander 
waar ouders mee te maken krijgen.
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verschijnt: september

Als je even met je mond vol tanden
staat…

Handzaam boek over seksualiteit voor 
jonge ouders, met praktische 
voorbeeldvragen.

Belle Barbé & Claudie de Cleen 

100 antwoorden bij 
seksuele opvoeding
Kinderen kunnen je verrassen met onverwachte vragen 
en dan sta je als ouder weleens met je mond vol tanden. 
Zeker bij het onderwerp seksualiteit vinden veel ouders 
het lastig om te bepalen wat je wel of niet uitlegt. Sek-
suologe Belle Barbé komt dit bij haar trainingen en 
workshops veel tegen. In dit boek geeft ze aan de hand 
van allerlei veelvoorkomende vragen de antwoorden die 
je als opvoeder zou kunnen geven.

Het boek is bedoeld voor ouders van kinderen tussen 
de 0-12 jaar en beschrijft ook de verschillende stadia van 
de seksuele ontwikkeling van kinderen. Actuele onder-
werpen als gender, vooroordelen en rolpatronen worden 
benoemd en besproken. Belle Barbé schrijft op een luch-
tige toon – seks hoeft geen ingewikkeld onderwerp te 
zijn. Met grappige illustraties van Claudie de Cleen, en 
een voorwoord van Sanderijn van der Doef.

Belle Barbé

100 antwoorden bij seksuele 
opvoeding

non-fictie voor volwassenen

14 x 21,5 cm, 144-160 blz. 

pb. e 18,99
omslag en illustraties in kleur: 
Claudie de Cleen

nur

isbn 978 90 216 

verschijnt ook als -boek

staat…

Handzaam boek over seksualiteit voor 
jonge ouders, met praktische 
voorbeeldvragen.

Belle Barbé & Claudie de Cleen 

100 antwoorden bij 
seksuele opvoeding
Kinderen kunnen je verrassen met onverwachte vragen 
en dan sta je als ouder weleens met je mond vol tanden. 
Zeker bij het onderwerp seksualiteit vinden veel ouders 
het lastig om te bepalen wat je wel of niet uitlegt. Sek-
suologe Belle Barbé komt dit bij haar trainingen en 
workshops veel tegen. In dit boek geeft ze aan de hand 
van allerlei veelvoorkomende vragen de antwoorden die 
je als opvoeder zou kunnen geven.

Het boek is bedoeld voor ouders van kinderen tussen 
de 0-12 jaar en beschrijft ook de verschillende stadia van 
de seksuele ontwikkeling van kinderen. Actuele onder-
werpen als gender, vooroordelen en rolpatronen worden 
benoemd en besproken. Belle Barbé schrijft op een luch-
tige toon – seks hoeft geen ingewikkeld onderwerp te 
zijn. Met grappige illustraties van Claudie de Cleen, en 
een voorwoord van Sanderijn van der Doef.



Reacties op
Meester Mark –
de grappigste
taalfoutjes uit de klas:

‘Een feest van herkenning voor iedere volwassene

die nog enige weet heeft van het kind dat hij was.’ – NRC

’Het boek werkt niet alleen op de lachspieren, volwassenen

kunnen er ook nog wat leren.’ – de Volkskrant

‘Er valt heel wat te gniffelen en te schateren om de kinderlijke taalfoutjes 

die Mark van der Werf – alias Meester Mark – heeft gebundeld.’ – Trouw

‘Voor op het verlanglijstje van alle leerkrachten: dit enorm

vermakelijke boek van Meester Mark met de grappigste

taalfoutjes uit de klas. [...] Het is echt op elke pagina

weer een verrassing wat je tegen zult komen.’
- Wijs met Taal

‘Voor op het verlanglijstje van alle leerkrachten: dit enorm

vermakelijke boek van Meester Mark met de grappigste

scheurkalender 2023

Advertenties
Aandacht via onderwijsplatforms

	 Influencersactie met bekende juf-
en meesterbloggers
Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten) 
Meester Mark bereikt alleen al
op Instagram (meer dan 350.000 volgers)
elke maand zo’n 1,8 miljoen mensen.

| | | 
| | | |



Reacties op

‘Een feest van herkenning voor iedere volwassene

die nog enige weet heeft van het kind dat hij was.’ 

’Het boek werkt niet alleen op de lachspieren, volwassenen

kunnen er ook nog wat leren.’ 

‘Er valt heel wat te gniffelen en te schateren om de kinderlijke taalfoutjes 

die Mark van der Werf – alias Meester Mark – heeft gebundeld.’

‘Voor op het verlanglijstje van alle leerkrachten: dit enorm

vermakelijke boek van Meester Mark met de grappigste

taalfoutjes uit de klas. [...] Het is echt op elke pagina

weer een verrassing wat je tegen zult komen.’

MEESTER MARK - scheurkalender 2023
mark van der werf

Een scheurkalender vol humor
en kinderlogica!

Marketing en promotie:
* Advertenties
* Aandacht via onderwijsplatforms
*	 Influencersactie met bekende juf-

en meesterbloggers
* Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief

(> 5.000 leerkrachten) 
* Meester Mark bereikt alleen al

op Instagram (meer dan 350.000 volgers)
elke maand zo’n 1,8 miljoen mensen.

Meester Mark krijgt uit het hele land leuke vondsten, die leer-
krachten en ouders vinden in werkboekjes en schoolschriften. 
Zowel kinderen als volwassenen genieten daarvan. Een dagelijk-
se dosis kinderlogica – daar kikkert iedereen van op. En precies 
dat biedt deze vrolijke scheurkalender.

De kalender is een geheel nieuwe bundeling van komische 
formuleringen, ontwapenende taalfoutjes en andere kinderuit-
spraken. Heerlijk om te lezen (en af te scheuren) en ideaal als 
cadeau voor ouders met schoolgaande kinderen en docenten in 
het (basis)onderwijs! Ook leuk op de leraren-wc’s…

prijs € 14,99 | verschijnt juli 2022 | scheurkalender | zwart-wit, met honderden foto’s

formaat 13 x 18 cm | omvang 640 pagina’s | non-fictie / cadeau | isbn 978 90 216 8291 4 | nur 014



ZOMERLEZENACTIE
4 boeken voor slechts € 10,– per stuk van juni t/m augustus 2022

Een onvergetelijk avontuur vol actie, spanning 
én grappen. Riemen vast en plankgas met die 
rolschaats! (9+) | ISBN 978 94 931 8938 6

Ontdek in dit boek met meer dan 500 grappen 
hoe je ook je eigen grappen kunt bedenken: 

reen kan het! (9+) | ISBN 978 94 929 0176 7

Beleef een superspannend avontuur in een escape 
room. Als je eenmaal begint met lezen, wil je niet 
meer stoppen! (10+) | ISBN 978 90 258 8099 6

Grappig boek over een jongen die wil voorkomen 
dat de Aarde wordt verloot in de Mega Melkweg 
Loterij. (9+) | ISBN 978 90 216 7964 8

#zomerlezen #skipdezomerdip
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Juni 
Bakhuis – Zes seconden: De laatste Afrekening
Bodegom – Een beer met vlekken 
BORA – Van A tot Z
Cazemier & Letterie – Hoor je mij? 
Li – Pit
Van der Molen – Helden! 

Juli 
Applebaum – Leefling
Göbel & Knorr – Naar de markt
Lindgren – Emiel van de Hazelhoeve (luxe editie) 
Potter – Pieter Konijn: Een dag in de natuur 

Augustus 
Cramer-Schaap & Van Duin – Kinderbijbel  
Den Hollander – Spekkie en Sproet: Dieven in de nacht 
De Koning – Dierenarts Daantje en de dierenambulance 
Spee – Meneer Big en de grote storm 

September 
Barbé – 100 antwoorden bij seksuele opvoeding
Van den Brink & Wouda – Wolvenhart
Hiemstra – Perronpapegaaien en krekel-criminelen  
Lobel – Herfst en Winter met Kikker & Pad 

Verschijningslijst
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