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PRENTENBOEK MET ZAKLAMP 3+  gebonden    prijs € 13,99    formaat 23,8 x 23,6 cm    omvang 24 bladzijden    nur 272
isbn 978 94 932 3639 4    tekst rosie greening    illustraties stuart lynch    verschijnt november

    Social media campagne

    Inclusief zaklamp met  
magisch licht

    Omslag met folie

    Vrolijk verhaal op rijm

Het is tijd om te slapen! Maar Ted hoort allemaal enge 
geluiden in het donker… Zit er soms iets onder zijn bed?
Ga met de magische zaklamp op zoek naar waar het 
geluid vandaan komt en ontdek samen dat er niets is om 
bang voor te zijn. 
Een geruststellend bedtijdverhaal op rijm, vol 
spectaculaire lichteffecten.

Licht gedimd, zaklamp aan, lezen en kijken maar!

ZAKLAMPBOEK 
WAT ZIT ER ONDER MIJN BED?

Vol spectaculaire 
lichteffecten

NOOIT MEER BANG IN HET DONKER
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EERDER 
VERSCHENEN

BETOVERENDE SERIE OVER EEN    MEISJE MET EEN MAGISCH GEHEIM

978 94 932 3616 5
€ 12,99

Over de auteurs: Perdita en Honor Cargill zijn moeder 
en dochter. Samen schrijven ze de boeken over Zoë 
Zwart. Perdita is jarenlang advocaat geweest voor ze 
auteur werd. Ze schrijft het liefst grappige boeken. 
Honor schrijft al sinds haar zestiende. Ze studeerde 
klassieke archeologie en oude geschiedenis en doet nu 
een master kunstgeschiedenis. Net als haar moeder 
woont ze in Londen.
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‘Wat een leuke nieuwe serie!’ – Boekbabbels

‘Vlotte en humoristische graphic novel boordevol 
illustraties, voor de fans van Dagboek van een muts.’  
– Boekenwereld

‘Heerlijk boek om mee weg te kruipen op de bank. Het 
perfecte boek om het leesplezier te vergroten.’  
– Lifestyle Mommy’s

In de pers:



BETOVERENDE SERIE OVER EEN    MEISJE MET EEN MAGISCH GEHEIM

Halloween, het grootste heksenfeest van het jaar, komt snel dichterbij. Intussen probeert Zoë wanhopig haar toverstok 
onder controle te krijgen, het vertrouwen van haar klasgenoten te winnen en de doodenge schoolopdracht in de 
Nachtschaduw Kring te volbrengen. En dat terwijl ze snakt naar een magievrije school! Zal ze op tijd worden overgeplaatst? 
Of zal dat piepkleine gloeiende puntje van magisch verlangen in haar buik het toch gaan winnen?
Hoe dan ook, haar vader mag NIETS merken, en dat wordt steeds moeilijker…

FICTIE 9+ gebonden    prijs € 12,99    formaat 15 x 22 cm    omvang 128 bladzijden    nur 282/283    isbn 978 94 932 3623 3 
omslag en illustraties katie saunders    vertaling marjolein algera    verschijnt oktober

  Social media campagne

  Graphic novel boordevol illustraties 

  Vertaald door Marjolein Algera,  
vertaalster van Kapitein Onderbroek 

PERDITA & HONOR CARGILL

DAGBOEK VAN ZOË ZWART, HEKS VAN NIKS 
OVERLEVEN OP  

HET HEKSENFEEST!
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PRACHTIG GROOT FAMILIEBOEK: SAMEN OP     ONTDEKKINGSTOCHT DOOR HET HEELAL

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

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

contact op met verkoop@wpgmedia.nl voor de inkoopvoorwaarden
  Promotievideo
  Landelijke persaandacht voor André Kuipers
  Lancering in Space Expo
  Social media campagne
  Google Ads campagne
  Advertenties
  Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)

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



EERDER 
VERSCHENEN

    Unieke combinatie van illustraties en 
echte foto’s die door astronauten en 
astronomen, ruimteschepen en 
ruimtetelescopen zijn gemaakt 

    Ruimteavontuur, atlas, fotoboek en 
encyclopedie in één

    Nieuwste boek van het succesvolle 
schrijversduo Govert Schilling en 
André Kuipers

PRENTENBOEK gebonden    prijs € 16,99    formaat 24 x 33,3 cm    omvang 48 bladzijden    nur 272/225    isbn 978 94 932 3644 8  
omslag en illustraties in kleur paco vink    vormgeving mandy emmen    verschijnt november    andrekuipers.com

PRACHTIG GROOT FAMILIEBOEK: SAMEN OP     ONTDEKKINGSTOCHT DOOR HET HEELAL

Als je ’s nachts naar de sterrenhemel kijkt, is er enorm veel te zien. Ontdek in dit grote boek 
boordevol echte ruimtefoto’s en illustraties alles over het heelal. Wist je bijvoorbeeld dat de 
sterrenhemel er vanaf de andere kant van de aardbol heel anders uitziet? En wat het verschil 
is tussen een planeet en een ster? Dat wonen en leven op Mars best een uitdaging is? Weet jij 
hoeveel manen Pluto heeft? Hoe heet het is op de zon? En hoe wordt een ster geboren? 

Bezoek samen met de Kleine Astronauten bijzondere plekken in het heelal, zoals de maan, de 
planeten in ons zonnestelsel, sterren en sterrennevels. Atlas van de ruimte is een onvergete-
lijke reis, waardoor je met andere ogen naar de sterrenhemel kijkt!

978 94 932 3609 7
€ 16,99

Themaboek Makkelijk lezen 
van de Kinderboekenweek 

2022

ANDRÉ KUIPERS EN GOVERT SCHILLING

ATLAS VAN DE RUIMTE 
REIS LANGS STERREN EN PLANETEN 
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Theatershow: Op reis naar de toekomst
 
Zet jij straks jouw eerste stappen op de maan? Wanneer landen we op Mars? 
Vinden we buitenaards leven? Eén ding is zeker: astronaut André Kuipers vertelt als 
geen ander over de toekomst van het reizen in de ruimte. Eenmaal ‘boven’ vertelt 
hij aan jong en oud hoe het is om te wonen en te werken in gewichtsloosheid. Hij 
deelt zijn belevenissen in de ruimte en verhaalt over de enerverende tijd die we 
met zijn allen tegemoet gaan: de maan wordt opnieuw bezocht, deze keer om 
er te blijven. Ruimtetoerisme voor de steenrijken krijgt een boost en als het aan 
de filmindustrie ligt, dan wordt het internationale ruimtestation ISS zelfs het decor voor speelfilms. Intussen 
ontstaat er een nieuwe ruimterace. Zet een kleine stap naar het theater, en maak een reuzensprong de toekomst in! 

Na een succesvolle tour met uitverkochte zalen keert André terug naar het theater en vertelt hij vol enthousiasme 
over wat het leven van een astronaut inhoudt en waarom ruimtevaart niet meer is weg te denken uit ons dagelijks 
leven en onze toekomst.  Kijk voor meer informatie op www.andrekuipers.com.

978 94 929 0186 6
€ 14,99

ALLE BOEKEN VAN ANDRÉ KUIPERS OP VOORRAAD?

978 94 932 3609 7
€ 16,99

978 90 487 4137 3
€ 7,50

5-8 JAAR

8-12 JAAR

Hoe word ik

André Kuipers &
        Govert Schilling

astronaut?

André Kuipers & Govert Schilling
Hoe w

ord ik astronaut?
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978 94 932 3602 8
€ 15,99

978 94 929 0178 1
€ 11,99

978 94 932 3619 6
€ 11,99

TERUG  
IN HET  
THEATER!



    POS-materiaal voor de 
Voorleesdagen via 
promotie@wpgmedia.nl

    Landelijke persaandacht 
voor André Kuipers

    Social media campagne

    Google Ads campagne

PRENTENBOEK  4+ gebonden    prijs € 15,99    formaat 23,8 x 28,6 cm    omvang 32 bladzijden    nur 272    isbn 978 94 932 3643 1
omslag en illustraties in kleur paco vink    vormgeving mandy emmen    verschijnt januari    andrekuipers.com 
ook verkrijgbaar als luisterboek

PRENTENBOEK VOOR JONGE RUIMTEVAARTFANS 

HOE WORD JE ASTRONAUT?
ANDRÉ KUIPERS

André en Muis krijgen bezoek. Hun jonge gast wil 
graag weten hoe je een goede astronaut wordt. Moet 
een astronaut hoog durven klimmen? Goed kunnen 
sporten? André de kleine astronaut neemt hem mee 
naar een bijzondere plek en verklapt daar een geheim.

Hoe word je astronaut? is de vraag die André Kuipers 
het meest wordt gesteld. In dit prentenboek geeft hij 
op speelse wijze antwoord op die vraag.
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REGENBOOGKLEUREN
VROLIJK VOEL- EN AANWIJSBOEK

KARTONBOEK MET STOFFEN TABS 0+ gebonden    prijs € 10,99    formaat 17,6 x 21 cm    omvang 16 bladzijden    nur 271
isbn 978 94 9323 649 3    illustraties beverly hopwood    verschijnt november

KLEURRIJK VOEL- EN AANWIJSBOEK OP RIJM GROOT ZOEKBOEK MET FLAPJES

Voel en ontdek  
alle kleuren van  
de regenboog!

Leer de kleuren van de regenboog met dit vrolijke voel- en aan-
wijsboek. Benoem de kleuren en voorwerpen op elke pagina. 
Een rode raket, een groene krokodil, een paars drumstel en een 
grote roze milkshake! 
Een vrolijk en leerzaam kartonboek met kleurige tabs dat niet 
alleen goed is voor de woordenschat, maar vooral voor einde-
loos veel kijk- en voelplezier!
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    Inclusief vrolijke stoffen 
tabs

    Kartonboek op rijm

MET MEER 
DAN 20 
FLAPJES



EERDER 
VERSCHENEN

NIEUW: MIKE & MOLLY  
MERCHANDISE  

Meer info + bestellingen via 
www.vanhoorne.com/webshop

MIKE EN MOLLY
VERSTOPPERTJE     

KARTONBOEK MET FLAPJES  2+ gebonden    prijs € 16,99    formaat 26 x 26 cm    omvang 10 bladzijden    nur 271
isbn 978 94 93236 28 8    omslag en illustraties ANET VAN DE VORST    verschijnt november

GROOT ZOEKBOEK MET FLAPJES

Mike en Molly doen verstoppertje op de boerderij. 
‘3, 2, 1... Ik kom!’ Molly gaat op zoek naar Mike. 
Zoek je mee?
Loop over de paadjes en kijk achter de flapjes om 
Mike te vinden. Zie jij zijn staartje? 

Vrolijk en speels flapjesboek voor eindeloos  
lees-, kijk- en speelplezier.

978 94 93236 27 1
€ 9,99
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    Social media campagne

    Kleurplaten en posters voor  
de boekhandel via  
promotie@wpgmedia.nl

    Bekend als dierenvriendjes van 
Fien en Teun (serie en bioscoop-
film)

MET MEER 
DAN 20 
FLAPJES

BEZOEK MIKE & MOLLY LAND BIJ 
AVONTURENBOERDERIJ MOLENWAARD



Vier kerst met de vriendjes Muis en Beer. Ze maken een sneeuwpop 
en versieren de kerstboom op een heel bijzondere manier.

Het is winter. Beer en Muis gaan schaatsen en spelen in de 
sneeuw. En als ze het koud krijgen, kruipen ze samen onder 
een warm dekentje.

KARTONBOEK 2+ met gebonden band    prijs € 14,99    formaat 21 x 21 cm    omvang winter 32 bladzijden / kerst 64 bladzijden    nur 271/275  
isbn winter 978 94 932 3607 3    isbn kerst 978 94 932 3612 7    reeds verschenen    www.paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.nl

    Ansichtkaarten en boekenleggers 
beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl  

    Heel veel andere Muis-producten 
beschikbaar op www.thuisbijmuis.nl

VERHAALTJES MET MUIS
PAULINE BAARTMANS

EERDER 
VERSCHENEN

978 94 932 3603 5
€ 11,99

978 94 92 90188 0
€ 14,99

978 94 932 3633 2
€ 14,99

978 94 92 90184 2
€ 7,99

Knusse en herkenbare 
verhaaltjes op rijm

KERST- EN WINTERPRET MET MUIS
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WEER
LEVERBAAR!



HET ULTIEME BOEK VOOR ECHTE GRAPPENMAKERS

EERDER 
VERSCHENEN

VERHAALTJES MET MUIS
PAULINE BAARTMANS

Met 101 hilarische grappen, en alle mogelijke tips en tricks om ze zelf te bedenken!

Welkom bij de Prank Academie, waar je leert hoe je de leukste pranks en grappen kunt bedenken 
én uitvoeren. Doe alsof je vinger is afgebroken, laat een taart exploderen, vul ongezien koekjes 
met tandpasta en nog veel meer! Ontdek 101 hilarische grappen die jij zelf kunt uitvoeren en 
handige trucs en aanwijzingen om je eigen pranks te bedenken. Zo word jij een pro in: maffe 
gezichten, gekke stemmetjes, super slapsticks en nog veel meer!

PAPERBACK 9+    prijs € 12,99    formaat 14 x 21,5 cm    omvang 224 bladzijden    nur 283    isbn 978 94 932 3642 4 
vertaling marjolein algera    omslag en illustraties pat lewis    verschijnt januari

    Gegarandeerd lachen

    Aandacht in Kidsweek

    Vertaald door Marjolein Algera, 
vertaalster van Kapitein 
Onderbroek

    Boordevol grappige illustraties

Word een 
PRANKSTER 
KAMPIOEN!

THERESA JULIAN

101 GEWELDIGE PRANKS 
(DIE JE OVERAL KUNT UITHALEN)

978 94 929 0176 7
€ 12,99

‘Handig voor jonge cabaretiers!’ 
- Stoer Leesvoer
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                  IK DOE OOK MAAR WAT! – VADER VAN ZEVEN KINDEREN

PAPA!
IVEN CUDOGHAM

Jazz

Twiggy

Pixie-Lien

Cynthia

Kik Oos
 Iven

Seven

Loïs

‘Papa?’
‘Ja, lieverd?’
‘Waarom mag ik je geen “Iven” noemen?’ vraagt mijn dochter. ‘Dat is toch gewoon jouw naam?’‘Kijk, lieverd. Voor iedereen ben ik heel normaal “Iven”. Maar voor jullie en alléén voor jullie, ben ik papa. Als jullie blij zijn en op me af stormen is het een papa vol enthousiasme, ben je bang is het een papa bij wie je je veilig voelt, soms is het een papa voor wie je je schaamt of een papa op wie je trots bent, of een papa met wie je kunt lachen. Maar wat ik het meest bijzonder vind, is dat er zeven mensen op deze wereld zijn die mij papa noemen. Dat is voor mij het allermooiste woord om te horen. Dáárom, lieverd.’

En daarom is de titel van mijn boek ‘Papa!’, het mooiste woord dat je als vader kunt horen.Dit boek is voor alle papa’s (en mama’s) die zich laten leiden door de twee belangrijkste dingen in de opvoeding: liefde en de beste intenties.
So so lobi!

Iven
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    Bekend van tv

    Landelijke persaandacht 

    Boekhandelstournee 

    Social media campagne

    Samenwerking met bekende 
Mommybloggers

VADERVERHALEN gebonden    prijs € 12,50    formaat 14,3 x 22 cm    omvang 112 bladzijden    nur 850    isbn 978 94 932 3647 9 
vormgeving omslag nanja toebak    verschijnt november    ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

                  IK DOE OOK MAAR WAT! – VADER VAN ZEVEN KINDEREN

Een groot gezin! Met zeven kinderen wonen Iven en zijn vrouw Cynthia op 100m2 in Amsterdam. In het  
appartement is het altijd gezellig druk. 
In Papa! beschrijft Iven op een luchtige en vrolijke manier de hectiek van het dagelijks leven van het gezin. 
De lezer krijgt een inkijkje in hun leven. Met de ups en de downs! Want hoe verzin je zeven namen? Hoeveel  
pakken melk gaan er per week doorheen en wat zijn de leukste misvattingen over het hebben van 7 kinderen?

Met veel humor en gouden tips van 
Iven is dit een must-have voor elke 

papa (en mama)

Iven Cudogham (1977) is vader van zeven kinderen 
en woont met zijn gezin in hartje Amsterdam. Hij is 
in Paramaribo geboren en verhuisde toen hij drie 
was met zijn moeder en broer naar Nederland. Iven 
presenteerde programma’s bij onder andere AT5, 
RTL en SBS. Daarnaast is zijn grote gezin op tv te 
volgen. Iven is ondernemer, kinderboekenschrijver 
en verbinder in hart en nieren. Maar hij is vooral 
vader, van wel zeven kinderen.

PAPA!
IVEN CUDOGHAM
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