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TO PPER

VOORLEESBOEK

Herkenbare voorleesverhaaltjes
met muziekakkoorden

Annie Pannie
Ann Van den Broeck,
met illustraties van Annelies Vandenbosch
In Annie Pannie beleven Pepper, Billie en hun pop Annie Pannie heel wat
avonturen op kleutermaat. Ze redden een vogeltje dat tegen het raam
vloog, bakken een overheerlijke appeltaart, ruimen als stoere piraten hun
kamer op, gaan kamperen en zo veel meer. Kortom: herkenbare situaties
voor kleuters. De verhaaltjes zijn kort genoeg om voor te lezen voor het
slapengaan. Bij elk verhaal hoort een liedje dat je kan beluisteren via een
QR-code in het boek.
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» Acht verhaaltjes met evenveel liedjes
» Muziek te beluisteren via een QR-code
» Voorleesverhaaltjes over alledaagse dingen
» Met akkoorden voor gitaar, piano en ukelele

Ann Van den Broeck
Ann Van den Broeck is een Vlaamse (musical)actrice en zangeres. Ze viel
meermaals in de prijzen voor haar vertolkingen. In de zomer van 2022
kreeg ze de diagnose borstkanker. Niettemin blijft ze de pannen van het dak
zingen en schreef ze intussen haar eerste kinderboek.
Annelies Vandenbosch
Annelies Vandenbosch tekent dat het een lieve lust is. En dat doet ze
goed. Met humor en positiviteit maakt ze al illustrerend van de wereld een
mooiere plek.

Vanaf 5 jaar
28 MAART 2023
Hardcover
80 blz.
21 x 21 cm
€ 24,99
NUR 281
5AF, YBLM, YNMP
ISBN 978 90 02 27818 1

9 789002 278181
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NON-FICTIE

Speelboek met magnetische pagina’s

Magneetboek: de oceaan
Inès Adams,
met illustraties van Olivier Latyk
Verken de (onder)waterwereld, van het wateroppervlak tot de bodem van
het koraalrif.
Laat kinderen spelen op het strand, boten varen in de haven, zeedieren
zwemmen onder water... en verzin je eigen verhalen!
Een leuk boek om de wereld van oceanen te ontdekken en je verbeelding
te prikkelen.
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IN DEZELFDE REEKS

» Met 45 magneten en heel wat
onderwaterweetjes
» Met handige enveloppe om de
magneten te bewaren
Mijn magneetboek:
ik en de wereld
978 90 02 27710 8
€ 18,99

Magneetboek
Dinosaurussen
978 90 02 27613 2
€ 18,50

Bekijk een demofilmpje:

Vanaf 3 jaar
14 FEBRUARI 2023
Hardcover met
magnetische pagina’s
12 blz.
23,8 x 31,7 cm
€ 18,99
NUR 223, 228
YBGH, YNNJ1, YNNS, 5AC
ISBN 978 90 02 27776 4

TO PPER

PRENTENBOEK

Vier de vriendschap

Vrienden
Daniela Sosa
Vrienden, wie kan er zonder?
Er zijn vele soorten vrienden - oude vrienden, nieuwe vrienden, vrienden die
een leven lang meegaan. Dit verhaal viert ze allemaal: wie ze zijn, waar we ze
vinden en waarvoor we op ze kunnen rekenen.
Vier het wonder van vriendschap in dit vrolijke prentenboek.
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» Om cadeau te geven aan je vrienden
» Voor jong en oud(er)

Daniela Sosa
Daniela Sosa debuteerde met Vrienden. Ze komt oorspronkelijk uit
Roemenië en woont nu in Cambridge, Engeland. Ze is master in de
kinderboekillustraties aan de Cambridge School of Art. Als ze niet
tekent, wandelt ze in de natuur of knutselt ze.

Vanaf 4 jaar
20 JUNI 2023
Hardcover
40 blz.
21,6 x 28,7 cm
€ 14,99
NUR 274
5AD, YXHB
ISBN 978 90 02 27809 9
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NON-FICTIE

Ontdek onze geweldige planeet

Mijn eerste boek over de aarde
Hannah Alice
Dit boek gaat over de aarde en de ongelooflijke dingen die er op onze planeet
gebeuren: van ver in de ruimte tot diep onder de grond. De aarde is onze thuis.
In en rond die aarde gebeurt zoveel meer dan de grond onder je voeten je doet
vermoeden.
Het is belangrijk dat we goed voor onze aarde zorgen, zodat mensen en dieren er
veilig en gezond kunnen leven. De aarde zorgt op heel veel manieren voor ons,
maar wij moeten ook zorg dragen voor de aarde.
Ontdek hoe de verschillende delen van de aarde samenwerken zodat de wereld
voor ons leefbaar is.
Duik in de aarde en neem zelf een kijkje. Met doorkijkpagina’s.
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IN DEZELFDE REEKS

» Leer alles over de aarde
» Veel interessante feitjes en duidelijke tekeningen
» De transparante pagina’s laten je in de aarde kijken

Hannah Alice
Hannah is een Londense freelance illustrator en ontwerper. Ze
maakte illustraties voor verschillende internationale klanten, van
communicatie en educatieve hulpmiddelen, openbare ruimtes,
producten en patronen tot platenhoezen en kinderboeken. Haar
inspiratie haalt ze uit de natuur, muziek, speelgoed, documentaires
en fotografie, maar ook uit alledaagse voorwerpen en lokale
gemeenschappen.

Vanaf 5 jaar
14 FEBRUARI 2023
Hardcover
18 blz.
24,5 x 25 cm
€ 14,99
NUR 232
YNG, YNN? 5AF, 1ZMCE
ISBN 978 90 02 27797 9

TO PPER

KOOKBOEK

Koken met Pettson en Findus

Kookboek van Pettson & Findus

Sven Nordqvist
Ontdek de lekkerste recepten van Pettson en Findus met smakelijke tekeningen
van Sven Nordqvist!
Findus zou het liefst elke dag gehaktballen eten. Maar hij houdt ook van
pannenkoekentaart, kaneelbroodjes, erwtensoep, havermoutpap of heerlijke
ribbetjes. Zelfs de gekookte snoek van Pettson is niet te versmaden!
Van deze 29 favoriete recepten van Pettson en Findus kan je het hele jaar door
smullen: brandnetelsoep in de lente, blauwebessencake in de zomer, een worstenstoofpotje in de herfst en punch en gemberkoekjes met Kerstmis. Een kookboek
voor de hele familie. Met fragmenten uit de prentenboeken van dit olijke duo.

» Een kookboek op kindermaat
» 29 recepten om het hele jaar lang te smullen
» Leuke verhaalfragmenten uit de welbekende
prentenboeken
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Vanaf 5 jaar
1 FEBRUARI 2023
Hardcover
64 blz.
21 x 29,7 cm
€ 16,99
NUR 216
5AF, YNPC
ISBN 978 90 02 27765 8
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Sven Nordqvist
De Zweedse Sven Nordqvist won in 1983 een wedstrijd voor
prentenboeken. Maar zijn grote doorbraak kwam er twee jaar later.
Toen verscheen Pannenkoekentaart, het eerste boek rond opa
Pettson en zijn kat Findus.
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MEER VAN PETTSON EN FINDUS
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De poes Findus houdt van knutselen, fiksen, bouwen, onderzoeken en
ontdekken. Daarbij krijgt hij vaak hulp van de vindingrijke Pettson.
Elke maand maken ze iets nieuws met wat er in huis en in de tuin te
vinden is. Omdat ze allebei supernieuwsgierig zijn, wagen ze zich ook
aan kleine experimenten. Zo leren ze de natuur pas goed kennen.
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Sven nordqviSt tekent hoe Findus en Pettson elke maand iets
vernuftigs bedenken. Dankzij de eenvoudige teksten en de duidelijke
tekeningen zijn al hun knutselwerkjes en experimenten makkelijk uit
te voeren. Voor iedereen die, net als Pettson en Findus, graag tovert
met doodgewone materialen.
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en ‘kwakquarium’ maken. Een geurengeheugenspel spelen. Van
een melkdoos een vogelzaadautomaat maken. Een kruidentuin
aanleggen. Een bessentaart bakken. Verven met uienschillen. Hoe doe
je dat?
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Pettson
& Findus E

Sven nordqviSt • eva-Lena LarSSon • Kennert danieLSSon

Pettson
& Findus

HET KNUTSELBOEK VOOR BINNEN EN BUITEN

Ken jij Pettson & Findus
978 90 02 27723 8
€ 12,99

Pettson & Findus Spelletjes met cijfers en
vormen
978 90 02 27702 3
€ 11,99

Pettson & FindusSpelletjes met letters en
woorden
978 90 02 27703 0
€ 11,99
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VOOR BINNEN EN BUITEN
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Sven Nordqvist
Eva-Lena Larsson
Kennert Danielsson
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Aan de slag met Findus
978 90 5908 870 2
€ 16,99

Pettson en Findus
bouwen een auto
978 90 02 27317 9
€ 14,99

Kun jij dat, Pettson?
978 90 02 26896 0
€ 14,99

Gekakel in de
moestuin
978 90 6565 378 9
€ 15,99

Pettson gaat
kamperen
978 90 5908 168 0
€ 15,99

Een Kerstman voor
Findus
978 90 5908 857 3
€ 18,99

Pettson viert Kerstmis
978 90 5908 167 3
€ 15,99

HERAANBIEDING

Breng je hoofd, hart en buik in balans

Helemaal jij... samen wij
Anne-Marie Van Herck, met illustraties van Sassafras De Bruyn
Hallo, hier ben ik!

Ik ben gelukkig.

Een kind net als jij.

Wil jij weten hoe dat komt?

Ik hou van mensen, dieren en planten.

Luister goed, dan verklap ik jou mijn geheim.

Ik hou van sneeuw, regen en wind.

Ik heb superkrachten.

Ik hou van de zon, de maan en de zee.

Geloof me maar.

Ik hou van alles wat ik zie, voel, hoor,

Ik heb superkrachten, maar jij ook.

ruik en proef.

Ken jij je superkrachten nog?

Ik zit vol liefde.

Ben je ze vergeten?

Liefde die elke dag groeit.

Zullen we ze samen ontdekken?

Meditatief prentenboekverhaal uit drie delen om je hoofd (denken), hart (voelen)
en buik (doen) in balans te brengen. Want zo sta je veerkrachtiger en evenwichtig in
het leven.
Het verhaal wordt gevolgd door enkele meditatie-oefeningen die de jonge lezers
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samen met een volwassene of alleen kunnen uitvoeren. Zo zetten ze de verhalen
om in de praktijk. De oefeningen zijn er in drie moeilijkheidsniveaus.

» Prentenboekverhaal + meditatieve oefeningen
» Leer jezelf echt kennen door meditatie
» Zelfhulpboek voor jonge lezers

Vanaf 6 jaar
JANUARI 2023
Prentenboek
ca. 80 blz.
25 x 19,5 cm
€ 24,99
ISBN 978-90-02-27567-8
NUR 274
5AG, VXM, YXAD
ISBN 978 90 02 27567 8

Anne-Marie Van Herck
Anne-Marie Van Herck woont in Oostende. Zij begeleidt kinderen en
jongeren om via hun intuïtieve vaardigheden op te groeien tot de
volwassenen die ze echt willen zijn.
Sassafras De Bruyn
Sassafras De Bruyn wist als kind al dat ze later elke dag wilde tekenen.
Dus was een carrière als illustratrice niet meer dan logisch. Een droom
die in vervulling ging. In Vlaanderen is ze wereldberoemd sinds ‘De
mooiste herinnering’ in het programma ‘Iedereen beroemd’. Haar
tekeningen zijn poëtisch en mysterieus.

9

789002 275678
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NON-FICTIE

Leer alles over voertuigen in dit coole pop-upboek

Het grote boek over voertuigen
Anne-Sophie Baumann,
met illustraties van Didier Balicevic
Te land, ter zee en in de lucht!
Hoe werken bulldozers en kraanmachines?
Wat vervoeren al die grote vrachtwagens die je onderweg ziet?
Wat vind je allemaal op een cruiseschip?
En welke ruimtevoertuigen zijn er allemaal?
In dit boek kijk je je ogen uit! Je vindt er alle voertuigen in terug die rijden,
varen en vliegen. Til de flappen op en ontdek hoe een boot, een maaidorser
of een vliegtuig er vanbinnen uitzien. Speel met de talloze bewegende
elementen om te zien hoe bepaalde machines werken. En droom je ervan
brandweerman of politieman te worden? Kijk dan mee hoe het er bij hen aan
toe gaat!
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Ontdek alles over voertuigen in dit interactieve boek vol kartonnen pop-ups.

IN DEZELFDE REEKS

» Meer dan 60 bewegende elementen
» Uitleg over voertuigen op
kindermaat
Het grote boek
over water
978 90 02 27561 6
€ 20

Het grote boek
over dieren
978 90 02 27284 4
€ 20

Bekijk een demofilmpje:

Vanaf 6 jaar
7 FEBRUARI 2023
Hardcover
22 blz.
25,7 x 33,8 cm
€ 20
NUR 228
YNG, YNTR, 5AG
ISBN 978 90 02 27780 1
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ZOEKBOEK

Een ongelofelijk zoek- en vindavontuur

Reis door de ruimte
John Townsend,
met illustraties van Andres Lozano
Houston, we hebben een nieuw buitenaards zoekboek ontdekt!
Trek je ruimtepak aan, want we gaan op ruimtemissie naar het ISS. Volg eerst
een opleiding tot astronaut en ontdek welke oefeningen je tot een goed
einde moet brengen voordat je op ruimtereis mag. Leer vervolgens hoe de
controlekamer de reis in goede banen zal leiden.
Klaar voor vertrek? Dan zetten we koers naar het ISS. Een ruimtewandeling en
een uitje naar de maan voor een moon walk staan ook op het programma.
Wanneer je weer met beide voetjes op de aardse grond staat, krijg je enkele
zoekopdrachten om je astronautenskills te testen.
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Fantastisch interactief zoekboek voor ruimtevaarders in wording.

» Met meer dan 20 flapjes en
schuifjes bomvol weetjes
» Met oplossingen achteraan

Bekijk een demofilmpje:

Vanaf 7 jaar
23 MEI 2023
Hardcover
14 blz.
24 x 30 cm
€ 17,99
NUR 225
5AH, YBGH, YNNZ
ISBN 978 90 02 27725 2

LUISTERBOEK

Nieuw deel in een hilarische luisterboekreeks

De sprookjeshuwelijken 3: Pinokkio &
de nieuwe kleren van de keizer
Philip Maes,
met illustraties van Eric Bouwens
Dit sprookjeshuwelijk begint in een prachtig bos met slanke dennenbomen en
reusachtige eiken, vrolijk ritselend met hun bladeren. Een bos met kleurrijke
paddenstoelen en dicht struikgewas. Met paadjes waarlangs reeën en
everzwijnen naar het beekje wandelen om gezellig iets te drinken.
Wat gebeurt er als twee sprookjesfiguren in hetzelfde boek verzeild raken?
En als een schrijfgrage auteur er een vleugje creativiteit bij gooit? Dat leidt
tot een sprookjeshuwelijk, geschreven en verteld door Philip Maes. Deze keer
aan het altaar: Pinokkio en een keizer met nieuwe kleren. Deze hilarische mix
van twee originele sprookjes leest als een verrassend resultaat.
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» QR-code met luisterverhaal
» Meer romantiek op sprookjeshuwelijken.be
» Luisterboek als ondersteuning voor
moeilijke lezers
» Dyslexie-vriendelijke vormgeving

MEER ROMANTIEK

Philip Maes
Philip Maes is verliefd op radio en houdt enorm van verhalen. Uit die
verhouding toverde hij onder andere Kabouter Korsakov. En om in thema
te blijven, huwt hij nu ook jouw favoriete sprookjes in de hilarische
luisterreeks De sprookjeshuwelijken.

De Sprookjeshuwelijken 1:
Buffalo Bill en de kleine
zeemeermin
978 90 02 26976 9
€ 20

De Sprookjeshuwelijken 2:
Ali Baba en de zeven dwergen
978 90 5908 957 0
€ 20

Eric Bouwens
Eric Bouwens kon als verwoed tekenaar van zijn hobby zijn beroep
maken. Dus zocht hij een nieuwe hobby en dat is muziek maken en
beluisteren.

Vanaf 6 jaar
16 APRIL 2023
Hardcover met luisterboek
48 blz.
18,7 x 25,7 cm
€ 20
NUR 277
5AG, YFM, YFA, FNF, ATL
ISBN 978 90 02 26977 6

9 789002 269776

LEESBOEK

Nieuw deel in de reeks Regenboog Rea

Regenboog Rea 2:
In het oog van de storm
Laura Ellen Anderson
Rea Grauw is er intussen aan gewend geraakt dat ze Regenboog Rea is
geworden. Ze beschikt nu over alle magische weerkrachten, maar ze moet
wel nog wat oefenen om die volledig te beheersen.
Wanneer de wolkenwezens opeens een voor een verdwijnen - ook Rea’s
eigen wolkenkat Nim - besluiten Rea en haar vrienden om het mysterie op te
lossen. Rea is er zeker van dat er donkere magie in het spel is. Zal ze ervoor
kunnen zorgen dat de wolkenmagie blijft bestaan en dat de aarde gered
wordt van een allesvernietigende storm?
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» Nieuw deel in de magische reeks van de auteur
van Emilia Hoektand
» Rijkelijk geïllustreerd
» Een fantasierijk verhaal, boordevol leuke
woordspelingen en -grapjes

IN DEZELFDE REEKS

Regenboog Rea
978 90 02 27590 6
€ 16,99

COVER

E MAAK
NOG IN D

Laura Ellen Anderson
Laura Ellen Anderson is een Londense illustratrice. Je kent haar wellicht
van de reeks Emilia Hoektand. Ze houdt van de herfst, pompoenkruid, de
geur van houtrook en grote wollen truien. Als het aan haar lag, mogen er
meer boeken, cakes, pompoenen en wolkenkatten zijn.

Vanaf 8 jaar
2 MEI 2023
Hardcover
304 blz.
15 x 19 cm
€ 16,99
NUR 282, 283
5AJ, YFH, YFA, YFB
ISBN 978 90 02 27721 4

TO PPER

GRAPHIC NOVEL

Bekroonde graphic novel over genderidentiteit

Gender Queer
Maia Kobabe
Gender Queer, Maia’s intens cathartische autobiografie, brengt een reis naar
zelfidentiteit in kaart. Je leest over de vernedering en verwarring van puberale
verliefdheden, worstelen met je outing tegenover familie en de maatschappij,
een band opbouwen met vrienden, erotische lgbtq+ fanfictie, …
Gender Queer is begonnen als een manier om familie uit te leggen wat het
betekent om non-binair of aseksueel te zijn. Het is meer dan een persoonlijk
verhaal: het is een nuttige en ontroerende gids over genderidentiteit - wat het
betekent en hoe je erover moet denken - voor voorstanders, vrienden, eigenlijk
voor iedereen.

24 24
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» Meermaals bekroond
» Ontroerende gids over genderidentiteit
Maia Kobabe
Maia Kobabe, die genderneutrale voornaamwoorden gebruikt,
studeerde af met een MFA in Comics aan het California College of the
Arts. De thema’s identiteit, seksualiteit, antifascisme, sprookjes en
heimwee komen vaak terug in hun werk.

Vanaf 14 jaar
4 APRIL 2023
Paperback
240 blz.
20,8 x 14,2 cm
€ 24,99
NUR 248, 255
5AQ, YXBD, YXC
ISBN 978 90 02 27798 6
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YOUNG ADULT

Spannende en vermakelijke detective
voor young adults

Arendsoog
Thomas Desmet
De zeventienjarige Anton Arend droomde er ooit van om journalist te worden.
Of profvoetballer. Of iets anders. Nu heeft hij enkel nachtmerries over een
verdacht ongeval waarbij zijn moeder betrokken was. Zijn oude leven is
sindsdien ingestort, zijn gezin is uit elkaar gevallen en de enige reden waarom
zijn klasgenoten nog met hem praten, is om mysteries op te lossen. Hij blijkt
immers een steengoede detective. Kan Anton het juiste spoor volgen in zijn
zoektocht naar zichzelf en de waarheid?
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» Debuut van Thomas Desmet
» Voor de fans van Veronica Mars
» Pageturner door zijn hapklare minimysteries
mét een overkoepelende zaak

Thomas Desmet
Thomas Desmet (1988) studeerde handelswetenschappen en is als
lector financieel management verbonden aan de HOGENT. Daar vertelt
hij fascinerende verhalen over ondernemingen op basis van hun cijfers.
In zijn vrije tijd werd het tijd om de vele YA-verhalen in zijn hoofd
eindelijk om te vormen tot een manuscript.

Vanaf 15 jaar
21 MAART 2023
Paperback
176 blz.
14 x 21,5 cm
€ 16,99
NUR 285
5AS
ISBN 978 90 02 27750 4

YOUNG ADULT

Beklijvende young adult-roman

Onderstroom
Goedele Ghijsen
Drie zomers geleden haalde de komst van Kyra het leven van Aylins
groep vrienden overhoop. Na haar laatste angstaanval beseft Aylin dat de
nachtmerrie verdringen helemaal niet lukt. Ze moet terug naar haar oude
dorp om in het reine te komen met wat er gebeurde. Lukt het haar om weer
een balans te vinden in een wereld die op zijn kop staat?
Onderstroom is een coming-of-ageverhaal over erbij willen horen en over
anders zijn, over grenzen aftasten en overschrijden, over vergelding en
vergeving.
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» Coming-of-ageverhaal
» De eerste YA-roman van Goedele Ghijsen,
Vluchtweg, is genomineerd voor De Leesjury
en is opgenomen in de selectie van de White
Ravens 2022
MEER VAN GOEDELE GHIJSEN

2DE
DRUK

Vluchtweg
979 90 02 27369 8
€ 16,99

Mijn eerste Survivalgroeiboek-in het bos
978 90 02 27261 5
€ 20,99

Goedele Ghijsen
Goedele Ghijsen leeft van taal. Als kind kroop ze in de kruin van
een appelboom om daar ongestoord te kunnen lezen. Ze was
20 jaar leerkracht Nederlands en de stapel boeken in huis is
niet meer te overzien. Sinds een schrijfopleiding kruipt ze zelf
in haar pen en geeft ze schrijfles.

Vanaf 14 jaar
11 APRIL 2023
Paperback
144 blz.
14 x 21,5 cm
€ 16,99
NUR 284
5AQ, 5LKE, YXQF, YFS
ISBN 978 90 02 27783 2

Herdrukken
Pettson
en Findus

Bestelinformatie

receptenboek

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
3DE
DRUK

3
DRUK
DE

Op avontuur met
Pettson en Findus
978 90 02 27403 9
€ 25,99

Een huis vol lekkers
978 90 02 27123 6
€ 17,99

Prentenboeken

2DE
DRUK

3
DRUK

New Book Collective
Niasstraat 6D
3531 WP Utrecht
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

DE
LEESJURY

4
De kindervleesfabriek
978 90 5908 887 0
€ 17,99

Leesboek

De tandenslager
978 90 02 27114 4
€ 16,99

2DE
DRUK

Poëzie

genomineerd
voor

Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
twijfel contact op te nemen met onze
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw vragen.

3DE
DRUK

DE
LEESJURY
Een stukje van de regenboog
978 90 02 27124 3
€ 29,99

Pinguïnpost
978 90 02 27293 6
€ 16,99

Hey Baby
3DE
DRUK

12
DRUK
DE

Hey baby
van nul tot één jaar
978 90 5908 838 2
€ 22,5

Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T +32 3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be
Volg Kinderboeken zijn zalig ook online op
www.standaarduitgeverij.be/kinderboeken-zijn-zalig of scan de QR.

NEDERLAND

genomineerd
voor

DE

BELGIË

Hey baby 2
van één tot twee jaar
978 90 5908 994 5
€ 22,5

5
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