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100E GEBOORTEDAG 
MAX VELTHUIJS

22/05/2023
Kikker ging zwemmen in de rivier.
Het water was helder en fris en kikker voelde zich 
helemaal gelukkig.
'O, wat is het leven mooi,' juichte hij.
'En kijk eens wat daar aankomt!'
Langzaam dreef er een groene fles naar kikker toe.
Hij sleepte de fles naar de kant en trok hem op  
de wal.
Er zat een briefje in...
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Voorbij de wolken
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PAUL VAN LOON  
AL 10 BOEKEN BEKROOND 
DOOR DE NEDERLANDSE 
KINDERJURY

ISBN 978 90 258 xxxxx | NUR 282

Sita, Wouter en de andere kinderen in de klas lachen. 
Leuke grap van de meester. Totdat hij op een dag de 

klas in komt met kroos in zijn haar. 
Zijn kleren zijn nat en gescheurd.  

De meester is aangevallen door een ooievaar, zegt hij...

Soms ben ik een 

Dat is mijn supergeheim. 
Niemand mag het weten, behalve jullie.

PAUL van LOON
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OMNIBUS 4-100 gebonden in half linnen band • prijs € 29,99 • formaat 21,3 x 28,7 cm 
• omvang 208 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8514 4 • verschijnt mei

MAX VELTHUIJS 

Is het leven niet prachtig!
Er waren eens...
Een Kikker die verliefd is, maar op wie?
Een jongen die de wereld over vliegt.
Een koning die schrikt van de vieze lucht in zijn land.
Een jager die niet meer jagen wil.
Een Klein-Mannetje dat een vriend helpt.
Een trouwe dienaar die alles doet om een brief te
bezorgen. Een Olifant die een bijzonder cadeau krijgt.
En een Kikker die blij is als het eindelijk voorjaar wordt!

Een prachtige bundeling van acht complete verhalen 
van meesterverteller en tekenaar Max Velthuijs, bekend 
als ‘de vader van Kikker’. 
Alle verhalen zijn voorzien van een inleiding met een 
inkijkje in het leven van  Velthuijs, verbonden met het 
verhaal. Een biografisch nawoord doet recht aan de bijzon-
dere persoonlijke ontdekkingstocht van Max Velthuijs.

8 complete verhalen 
in prachtige  
jubileumuitgave 

Campagne 100 jaar 
Max Velthuijs
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VIER DE VERJAARDAG 
VAN MAX VELTHUIJS!

Kikker in uw etalage? 
Neem contact op met 
promotie@wpgmedia.nl

Boekpresentatie in 
Kinderboeken museum

Grote etalageposters op 
maat beschikbaar via  
promotie@wpgmedia.nl

Persaandacht

Online campagne

Blow-up boek

Trailer

Aandacht in onze  
onderwijsnieuwsbrief  
(> 5.000 leerkrachten)

GROTE MARKETING- 
CAMPAGNE

In de Kikker-tentoonstelling in het Kinderboekenmuseum 
komen de boeken van Max Velthuijs tot leven en beleef je de  
avonturen van Kikker en zijn vriendjes.

KI
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LUCY COUSINS 

Muis houdt van jou
Zoveel manieren om aardig te zijn

LUCY COUSINS 

Welterusten, Kleine Vis
Muis is altijd aardig. Ze deelt haar speelgoed, en leest 
haar vriendjes voor. Ze geeft zelfgemaakte kaarten en 
knuffels. Ze zorgt voor de bloemen en de dieren. Ze 
wordt niet boos, maar zegt: ‘Geeft niks.’ Ze helpt waar  

nodig en speelt het liefst samen. Hoe komt het dat 
Muis zo aardig is? Haar vriendjes zijn het ook. 
Aardig zijn is fijn!

Kleine Vis woont in de grote zee. Voor hij gaat slapen, 
zwemt hij langs Rode en Gele vis, Oogvis, Wolkenvis, 
Slakvis, Onderstebovenvis, Tandenvis en nog veel meer 

vriendjes om ze een goede nacht te wensen. 
En daar is Mama Vis… Slaap lekker, Kleine Vis. 
Kusje!

PRENTENBOEK 3+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 27,5 x 28 cm • omvang 48 bladzijden 
• nur 271 • isbn 978 90 258 8521 2 • verschijnt augustus 

KARTONBOEK 1+ prijs € 10,99 • formaat 21 x 21 cm • omvang 12 bladzijden 
• nur 271 • isbn 978 90 258 8518 2 • verschijnt juli

Groot formaat
cadeauboek

Jong geleerd, 
oud gedaan

Perfect verhaaltje 
voor het slapen- 
gaan

Grappig, in felle 
kleuren voor de 
allerkleinsten

978 90 258 8120 7 • € 16,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 7516 9 • € 12,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

Staanders van Muis 
beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl
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PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden 
• nur 273 • isbn 978 90 258 8457 4 • omslagontwerp Tessa van der Waals • verschijnt augustus 
• www.annemarievanhaeringen.nl

ANNEMARIE VAN HAERINGEN 

Voorbij de wolken 
Aap heet Aap omdat ze heel goed kan klimmen. Ze zit zo 
boven in een boom. En nog hoger wil ze! Haar nieuwe 
vriendin Sneeuwwitje haalt een ladder. Aap klimt hoger 
en nog hoger, tot boven de wolken, op weg naar de  

Melkweg. En dan laat ze per ongeluk de ladder los… 
Ze zweeft in de ruimte, de oneindige ruimte. Wat ze 
daar allemaal ziet?! 
Het heelal lijkt oneindig... Bestaat dat?

978 90 258 6660 0 • € 16,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

‘Buitengewoon origineel en vooral heel  
grappig… emoties die ze met een paar  
pennenstreken perfect verbeeldt… de  
sprankelende tekst laat zich goed voorlezen…’
DE PERS OVER HET WERK VAN  
ANNEMARIE VAN HAERINGEN

Wonderschone  
tekeningen van  
drievoudig Gouden 
Penseel-winnares 

Grappig verhaal  
over het  
onvatbare

Samenwerking  
met bloggers

Social media- 
campagne

Aandacht in onze  
onderwijsnieuws-
brief (> 5.000  
leerkrachten)

EEN THUIS IN 
HET HEELAL

76



PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 48 bladzijden 
• nur 273 • isbn 978 90 258 8528 1 • verschijnt augustus 
• www.harmenvanstraaten.nl • ook verkrijgbaar als luisterboek

HARMEN VAN STRAATEN 

Spuit Elf telt tot tien… 11
Tien olifanten rijden naar een brand.
‘Opzij, opzij, aan de kant!’
Pas op, daar hangt een lange tak.
Krak! Een olifant vliegt van het dak.
De brandweerwagen scheurt door de regen.
En toen waren er nog maar negen…

Onderweg naar een brand verdwijnt de ene na de andere 
olifant. Maar Spuit Elf redt ze allemaal en brengt het 
aantal weer op tien, of nog beter, elf… 
Want Spuit Elf telt voor tien!

978 90 258 8157 3 • € 15,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 8375 1 • € 15,99

Social media- 
campagne

Aandacht in 
onderwijs-
nieuwsbrief  
(> 5000 leerkrachten)

Postermailing 
naar ruim 7500 
scholen

Spuit Elf POS-materialen via 
promotie@wpgmedia.nl

• SPUIT ELF STAANDER
• GROTE SPUIT ELF POP VOOR
 IN DE ETALAGE
• POSTERS, BOEKENLEGGERS EN   
 VLAGGENLIJN

De brandweerolifanten verzamelen voor een nieuwe dag 
blussen, redden, opruimen.
‘Mannen, zijn we compleet?’ roept de commandant.
‘Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, en mijzelf 
maakt tien!’
‘We staan klaar!’ roepen de olifanten.

‘En ELF...’ roept Spuit Elf.

GRAPPIG 
TEL- EN 
KIJKBOEK

98



SPROOKJES & LIEDJES 3+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 21 x 25 cm • omvang 72 bladzijden 
• nur 277 • isbn 978 90 258 8526 7 • omslag en illustraties Saskia Halfmouw • verschijnt september
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

HANNIE EN KEES BUENEN 

Zeg Roodkapje...
De mooiste sprookjes om voor te lezen en te zingen
Deze bundel brengt voor het eerst de beste sprookjes 
voor jonge kinderen om voor te lezen én te zingen. Kloek 
geïllustreerd, met een aantrekkelijke voorlees lengte en 
met vrolijke liedjes.
Roodkapje wordt al jaren, als enige, bezongen in Zeg 
Roodkapje, waar ga je heen? De auteurs maakten nieuwe 
liedjes bij Hans en Grietje, Sneeuwwitje, De wolf en de 

zeven geitjes, Assepoester, De kikkerprins, Klein Duimpje, 
Het lelijke jonge eendje, Doornroosje, De kleine zeemeer-
min, De dansende schoentjes en De nieuwe kleren van de 
keizer. 
Sprookjes klonken nog nooit zo leuk! 
Fantasievol geïllustreerd door Saskia Halfmouw.

SPROOKJES EN LIEDJES VOOR 
JONGE KINDEREN

Uniek: 12 sprookjes 
met een eigen liedje

Eenvoudig en vrolijk  
verteld voor peuters 
en kleuters

Nieuwe liedjes van  
schrijfster Kinderen 
voor Kinderen

Scan de QR-code en 
zing mee! 

Een nieuwe klassieker 
voor thuis en in de 
klas

De familie Buenen
Hannie Buenen, juf, voorlezende oma én  
schrijfster van liedjes voor Kinderen voor  
kinderen, ging aan de slag. Samen met man 
Kees  Buenen, toetsenist van band Bots, en 
vriend en muzikant Ben Verhagen. Dochter 
 Joany zong de liedjes in en dochter Wendy 
schreef de verhalen op aantrekkelijke voorlees-
lengte voor jonge kinderen. Allemaal naar een 
idee van de middelste drielingzus Eefje, die in 
sprookjes blijft geloven.

DE KIKKERPRINS

De prinses verliest haar bal
Kikker zegt: Ik geef m̌ al
Mag ik dan jouw vriendje zijn?
Ja, zegt ze, dat vind ik fijn
Maar als ze kikker ’s avonds ziet
Zegt ze toch: Ik wil jou niet

Mag ik van jouw bordje eten?
Nee kikker nee
Mag ik uit jouw beker drinken?
Nee kikker nee
Mag ik in jouw bedje slapen?
Nee kikker nee

De prinses is boos en zegt:
Papa stuur die kikker weg
Maar de koning schudt zijn hoofd:
Je moet doen wat je belooft
Ook al vind je het niet fijn
Je moet lief voor kikker zijn

Mag ik van jouw bordje eten?
Ja kikker ja
Mag ik uit jouw beker drinken?
Ja kikker ja
Mag ik in jouw bedje slapen?
Ja kikker ja

Mag ik ook een kus van jou?
Ja kikker ja kikker
Mag ik dan een kus van jou?
Ja kikkerPRINS!!!

De volgende dag was de prinses de kikker allang 
vergeten. Het eten werd net op tafel gezet toen op-
eens zacht op de deur van het kasteel werd geklopt. 
Een van de bedienden deed open en zei: ‘Prinses, 
er is bezoek voor u.’
De prinses liep naar de deur. Daar zat… de kikker! 
‘O!’ riep ze geschrokken.
‘Kwaak! Je hebt je niet aan de belofte gehouden, 
prinses,’ zei de kikker beledigd.
‘Wat krijgen we nu?’ riep de koning. ‘Wat voor be-
lofte?’
‘Ik haalde de gouden bal uit de vijver voor de prin-
ses,’ vertelde de kikker. ‘En in ruil werd ik haar 
vriend. En mocht ik van haar bord eten, uit haar 
beker drinken en in haar bed slapen.’
‘Is dat waar?’ vroeg de koning aan de prinses.
De prinses durfde de kikker niet aan te kijken toen 

ze knikte. ‘Het is waar… maar ik vind kikkers 
vies!’ 

De koning keek nog eens goed naar de 
kikker en toen naar de prinses. 

‘Dat kan wel zo zijn, maar beloofd is 
beloofd,’ zei hij streng. ‘Kom binnen, 

kikker.’ 

LUISTER DE
LIEDJES
OP SPOTIFY!
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FICTIE 4-6 JAAR • prijs € 14,99 • formaat 21 x 25 cm • omvang 64 bladzijden • nur 272 
• isbn 978 90 258 8516 8 • tekst Ellen Brudet • illustraties Maruga Koops • verschijnt augustus
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

ELLEN BRUDET & MARUGA KOOPS

Nine & Mella – Bij ons thuis 
Nine en Mella hebben een Nederlandse mama en een 
Surinaamse papa. De tweeling is supertrots op hun 
 Surinaamse én Nederlandse roots. En ze doen niets 
 liever dan spelen met de kinderen uit de buurt! 
Met Benthe bijvoorbeeld, die heel veel sproetjes heeft; 
met Lin, die van Aziatische afkomst is, en met Mike, die 

in een rolstoel zit. Nines allerbeste vriendinnetje is Romy. 
Zij heeft het syndroom van Down en samen hebben ze 
de grootste lol. 
Een vrolijk voorleesboek over kinderen die samen spelen 
in een buurt vol kleur en diversiteit, waarin een plekje is 
voor iedereen.

VROLIJKE EN HERKENBARE 
VOORLEESVERHALEN VOL 
KLEUR EN DIVERSITEIT

VERHALEN WAARIN 
IEDER KIND ZICH KAN 

HERKENNEN

Ambassadeurs:
O.a. Anouk, The Game, Nicolette en Bas van Dam,  
Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis, de familie Kluivert, 
fashion labels Patta &  Daily Paper, Adidas en Ajax

Awards & Nominaties:
Black Achievement Award (2017) / De Community 
Top 100 Award (2019) / Kleurrijke Top 100 Award (2019) / 
Vrouw in de Media Award / Nominatie Amsterdammer 
van het Jaar (2022) / MKB-Amsterdam 2022 /  
Documentaire najaar 2023

Ellen Brudet is oprichter 
van Colourful Goodies, 
een winkel vol speelgoed 
waar ieder kind zich in kan 
herkennen. Er zijn poppen 
in iedere huidskleur en met 
verschillende haartypes, 
maar bijvoorbeeld ook 
met vitiligo, het syndroom 
van Down of een lichame-
lijke beperking. Ellen is de 
dochter van een witte, 
Nederlandse moeder en 
een Surinaamse vader. Ze 
is geboren en getogen in 
Amsterdam-Noord. Voor 
de avonturen van Nine en 
Mella putte ze inspiratie 
uit haar eigen leven en 
omgeving. 

Maruga Koops vindt  
diversiteit in haar illustra-
ties erg belangrijk. Als 
kind was ze op zoek naar 
rolmodellen in speelgoed.

grote marketing- 
campagne 

Persaandacht

Samenwerking met  
inclusieve bloggers

Poster beschikbaar via  
promotie@wpgmedia.nl 

Boekpresentatie

Social media-campagne

Lesbrief beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

Aandacht in onze  
onderwijsnieuwsbrief 
(> 5.000 leerkrachten)

©
 JERO

M
E D

E LIN
T

©
 RO

B K
O

O
PS

1312 13



VRAAG ONZE 
 ACCOUNTMANAGER 
NAAR DE MOGELIJK-
HEDEN OP MAAT

ACTIE 
Gratis Bobba-knuffel 
bij De Gorgels display 
ter waarde van € 14,99

978 90 258 8149 8 • € 10,99

978 90 258 6789 8 • € 17,99

978 90 258 7535 0 • € 18,99

978 90 258 8420 8 • € 21,99

978 90 258 7141 3 • € 16,99

978 90 258 7894 8 • € 16,99
DE GORGELS DISPLAY GRATIS KNUFFEL

DISPLAY
inhoud 22 exemplaren
isbn 978 90 258 8545 8
prijs € 325,78
verschijnt juni

978 90 258 8091 0 • € 10,99

978 90 258 7312 7 • € 9,99

978 90 258 7947 1 • € 9,99

978 90 258 8336 2 • € 16,99

bobba knuffel 20 cm
978 90 258 7851 1 • € 14,99

JOEBELABAMBAM!

ZOMERACTIE 
Gratis kleurboek 
bij De Gorgels en  
de laatste kans!
(winkelwaarde € 5,99)

DE GORGELS EN DE LAATSTE 
KANS + KLEURBOEK
isbn 978 90 258 8544 1
prijs € 21,99
actieperiode 1 juni t/m 1 augustus

GRATIS KLEURBOEK BIJ DE GORGELS 
EN DE LAATSTE KANS

1514



978 90 258 7802 3 • € 15,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 7944 0 • € 15,99
978 90 258 8147 4 • € 15,99

978 90 258 8361 4 • € 15,99
978 90 258 8312 6 • € 15,99

978 90 258 8016 3 • € 15,99

Spannend en vrolijk 
nieuw avontuur 

Los van de andere  
boeken te lezen

Rijk en humoristisch 
geïllustreerd door  
Micky Dirkzwager

Het magische  
 zwem paradijs met de 
 verboden glijbaan op 
Tiplijst van de 
 Nederlandse  
Kinderjury 2023

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden 
• nur 283 • isbn 978 90 258 8532 8 • omslag en illustraties Micky Dirkzwager • omslagontwerp Nanja Toebak • 
verschijnt september • www.ilonadelange.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

ILONA DE LANGE 

Miljonairskind – De rampzalige ruimtereis
Zilver en Lennon kunnen het niet geloven: ze mogen 
met een raket naar de ruimte! Samen met een paar 
 miljonairs, wetenschappers en met een bekende vlogger 
die verslag doet van de ruimtereis. Het ruimteschip is te 
gek, al gebeuren er ook vreemde dingen aan boord… 

Plotseling verandert hun avontuur in een nachtmerrie: 
er blijkt iets mis met het ruimteschip en de bemanning 
is spoorloos verdwenen. Zilver en Lennon moeten alles op 
alles zetten om deze levensgevaarlijke reis te overleven 
en veilig terug te kunnen keren naar de aarde... 

‘Klaar voor de lancering?’ hoor ik door de luid -
sprekers in mijn helm. Lennon en ik zitten naast 
 elkaar, stevig vastgegespt in onze stoelen. ‘Wij zijn 
er klaar voor!’ zegt de kapitein. 
De stem in mijn helm, afkomstig van iemand in het 
controlecentrum, zegt: ‘We starten de motoren. 
Goede reis allemaal! Lancering in dertig, negenen-
twintig...’
Het zachte gebrom, dat ik al hoor sinds we aan 
boord zijn gegaan, zwelt aan. Ik voel hoe alles begint 
te trillen. Alles, inclusief ikzelf. Ik slik. Het gaat nu 
echt gebeuren. Er is geen weg meer terug…
 ‘Tien, negen…’ 
Gebeurt dit echt? Gaan we écht de ruimte in? 
‘...vier, drie...’ De kapitein drukt op een aantal 
knoppen. 
‘...twee, één…’ en op dat moment…

SPANNEND 
AVONTUUR

IN DE 
RUIMTE

HILARISCH & 
AVONTUURLIJK

Boekenleggers  
beschikbaar via  
promotie@wpgmedia.nl 

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

Social media-campagne

Advertenties

Over Ilona de Lange:
‘Fans van De waanzinnige 
boomhut opgelet!  
Hilarisch en avontuurlijk.’
BOEKHANDEL STEVENS

1716



FICTIE 8+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden 
• nur 282 • isbn 978 90 258 8536 6 • omslag en illustraties in kleur Hugo van Look 
• omslagontwerp Caren Limpens • verschijnt september • www.paulvanloon.nl
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

PAUL VAN LOON 

Meester Kikker
‘Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. 
Niemand mag het weten, behalve jullie.’
Sita, Wouter en de andere kinderen in de klas lachen. 
Leuke grap van de meester. Totdat hij op een dag de klas 
in komt met kroos in zijn haar. Zijn kleren zijn nat en 

gescheurd. De meester is aangevallen door een ooievaar, 
zegt hij… 
Hilarische klassieker van Paul van Loon over een heel 
ongewone meester. In een prachtige nieuwe uitgave 
waar de kleuren vanaf spatten.

Leopo
ld

PAUL 
van 

LOON

PAUL VAN LOON  
AL 10 BOEKEN BEKROOND 
DOOR DE NEDERLANDSE 
KINDERJURY

ISBN 978 90 258 xxxxx | NUR 282

Sita, Wouter en de andere kinderen in de klas lachen. 
Leuke grap van de meester. Totdat hij op een dag de 

klas in komt met kroos in zijn haar. 
Zijn kleren zijn nat en gescheurd.  

De meester is aangevallen door een ooievaar, zegt hij...

Soms ben ik een 

Dat is mijn supergeheim. 
Niemand mag het weten, behalve jullie.

PAUL van LOON

Meester Kikker  
nu in kleur

Geheel opnieuw  
geïllustreerd door 
Hugo van Look

Bekroond met de 
Prijs van de 
Nederlandse 
Kinderjury

 PRACHTIGE 
NIEUWE 

FULL COLOUR 
UITGAVE VAN 

MEESTER 
KIKKER

RUIM 
100.000 
EXEMPLAREN 

VERKOCHT

De pers over 
Meester Kikker:
‘Geweldig boek: geestig, leuk en 
ongewoon.’
HEBBAN

‘Meester Kikker is met recht mijn 
favoriete kinderboek aller tijden! 
Een kinderboek dat ik minstens 
één keer per jaar herlees en dat 
ik zeker weten later aan mijn 
 eigen kinderen zal voorlezen.’
LEZER OP GOODREADS

‘Prachtig en  humoristisch boek, 
 ideaal om zelf te lezen maar ook 
schitterend om voor te lezen. 
 Succes gegarandeerd. Een 
 tijdloze aanrader.’
PLUIZUIT

MEESTER KIKKER 
IN HET THEATER

Meester Kikker in  
het theater vanaf  
september 2023

Landelijke  
theater voorstelling

Ruim 75 voorstellingen in 
theaters én op scholen

Scenario van  
Mark Haayema

Theaterposter  
beschikbaar voor  
geïnteresseerde  
boekhandels

Populaire verfilming

19



Spannend avontuur 
voor de fans van 
De magische 
apotheek

Eerste deel in een  
trilogie

Binnenwerk ruim  
geïllustreerd

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 320 bladzijden • nur 283  
• isbn 978 90 258 8535 9 • omslagbelettering Nancy Koot • vertaling Ans van der Graaff • verschijnt juni 
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

BARBARA LABAN

Middernachtkatten –  
De strijd van de straatkatten
Nova en Henry denken dat ze op een supersaaie school 
terechtgekomen zijn, maar niets is minder waar. Het 
blijkt een school voor kinderen met een speciale gave: 
Nova en Henry zijn kattenfluisteraars! Ze kunnen katten 
verstaan en met ze praten. In het diepste geheim vragen de 

straatkatten hen om hulp. Gelukkig kan Nova meesterlijk 
goed sluipen en spioneren, en Henry heeft een ongeloof-
lijk goede neus. Kunnen ze de katten redden? 
Spannend avontuur voor alle magie- en dierenliefhebbers.

ADEMBENEMEND AVONTUUR 
MET LIEVELINGSBOEK- 
POTENTIE! 

‘Het is niet ver meer!’ riep Nova met een vertwijfelde 
blik op de plattegrond. Het water in de tunnel 
kwam nu al bijna tot haar knieën. Met haar linker-
hand, waarin ze ook de plattegrond vasthield, 
steunde ze tegen de wand terwijl ze stap voor stap 
langzaam verder liep. Achter haar droeg Henry 
drie katten in zijn armen, waardoor hij zich nergens 
aan vast kon houden.
 Het geruis van het water werd steeds luider en 
woester. Van het plafond regenden druppels omlaag. 
En toen gebeurde er iets verschrikkelijks.
 Nova zag het niet meteen. Ze hoorde alleen  Pablo’s 
kreet, toen hij in het water viel. Henry riep haar. Op 
dat moment schoot de kat al aan Nova voorbij. 
Zonder na te denken bukte ze zich. Pablo klampte 
zich aan haar rechterarm vast. De pijn trok als een 
bliksemschicht door haar lichaam. Met haar linker-
hand graaide ze naar Pablo. Ze kreeg hem bij zijn 
nekvel te pakken, maar daardoor viel de plattegrond 
uit haar hand. Het water trok steeds harder aan 
haar benen en ze verloor bijna haar evenwicht. Ze 
zag nog net hoe de plattegrond, hun enige kans om 
te ontsnappen uit de ondergrondse tunnels, in de 
afvoerbuis verdween. 

Lezers op Goodreads:

‘Superspannend verhaal vol tunnels, geheime 
gangen en natuurlijk katten! Samen met de 
katten vormen Nova en Henry een gouden 
team.’

‘Achter het betoverende omslag gaan talloze, 
prachtige illustraties schuil en een verhaal vol 
magie, fantasie en spanning. Het avontuur is 
adembenemend – een heerlijk boek om stiekem 
in bed te lezen!’

 DEEL 2 
VERSCHIJNT  
VOORJAAR 

2024

Backcard vanaf  
6 exemplaren

Boekenleggers  
beschikbaar via  
promotie@wpgmedia.nl 

Social media- 
campagne

Blog van ons  
kinderpanel

212120



FICTIE 7+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 120 bladzijden 
• nur 287 • isbn 978 90 258 8522 9 • omslag en illustraties in kleur Hélène Jorna • verschijnt augustus 
• www.rianvisser.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

RIAN VISSER & HÉLÈNE JORNA

Seef met de sjees
Seef houdt van het bos. Hij vliegt tussen de bomen als 
het hard gaat stormen. Hij botst tussen de takken. Zijn 
vleugels breken af. Hij krijgt zand in zijn ogen. Hij valt 
en valt…
Yasim loopt langs het strand. Daar vindt hij Seef. Hij 

neemt hem mee naar huis. Seef kan niet lopen. Yasim 
bouwt een sjees voor hem. Zo kan Seef naar school. En 
zo begint zijn nieuwe leven. Hij vindt een nieuwe vriend. 
En een oude vriendin. Kan hij kiezen tussen twee 
werelden?

AVI-lezen met  
Zilveren  
Griffel-winnares

Boekenleggers  
beschikbaar  
via promotie@wpgmedia.nl

Lesbrief beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

Samenwerking 
met jufbloggers

Seef vliegt door het bos.
De jongen flappert met zijn oren.
Hij houdt van het bos. 
Het is er prachtig.

De zon schijnt door de bomen.
Water bruist in een beekje.
Ratten scharrelen op de oever.
Tuut, doet een bloem.
Het is een mooi hoog geluid. 
Een vlinder vliegt erop af.
Een witte wolf slaapt in het gras.

In de verte klinkt geratel van wielen.
Een huifkar rijdt over het bospad.
Hij wordt getrokken door een wit paard.
Een meisje, rond als een appel, zit voorop.

De wind steekt op.
Planten ritselen.
Er trekt een rilling door de bodem.
Het begint te stormen.
Seef vliegt naar een boom.
Hij zoekt een dikke tak.
Iets stevigs om zich aan vast te houden.
De wind rukt aan zijn vleugels.
Zijn jurk wappert. 

Seef tolt door de lucht.
Hij fladdert met zijn armen.
Zijn vleugels zijn licht en dun.
Ze wegen haast niets.

978 90 258 8392 8 • € 9,99
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978 90 258 8225 9 • € 15,99
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SPANNEND EN 
ONTROEREND
VERHAAL OVER
ANDERS ZIJN

[...]
‘Dit is fantastisch,’ zegt Seef. 
Hij wijst een gele knop aan.
‘Waar is deze voor?’
‘Daar kun je mee vliegen,’ zegt Yasim.
Seef flappert met zijn oren.
‘Echt waar.
Kan ik weer vliegen?’

Seef kan het bijna niet geloven.
Hij drukt op de gele knop. 
Een stang schuift omhoog.
Er komt een propeller uit. 
Er klinkt een hard gebrom.

Langzaam stijgt de sjees op. 
Seef drukt tegen de hendel. 
De sjees vliegt naar voren.
Yasim roept. 
‘Kijk uit!
Ga niet te ver!’
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FICTIE 10+ gebonden • prijs € 19,99 • formaat 14,8 x 21,5 cm • omvang 304 bladzijden • nur 283  
• isbn 978 90 258 8531 1 • omslag en illustraties Efteling • omslagbelettering Caren Limpens
• verschijnt september • www.paulvanloon.nl • ook verkrijgbaar als luisterboek

PAUL VAN LOON 

Raveleijn 3 – Het bloed van de laatste draak
Thomas leeft in de wereld van Raveleijn, waar hij zal 
gaan trouwen met Samira. Samira wordt in haar wang 
gepikt door een slechtvalk. Daarna wordt ze ernstig ziek. 
Ze heeft een virus dat zich snel verspreidt door Raveleijn. 
Ook graaf Olaf wordt besmet. Er bestaat maar één middel 

tegen het virus: het bloed van een duizend jaar oude 
draak. Thomas moet de Vijf weer bij elkaar roepen.  
Samen moeten zij de Raveleijnsche Zee oversteken, naar 
het eiland waar de laatste draak leeft…

978 90 258 6763 8 • € 19,99
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978 90 258 6763 8 • € 19,99

SPANNENDE 

PARKSHOW  

RAVELEIJN IN 

DE EFTELING

Langverwacht: nieuw avontuur 
over de ruiters van Raveleijn

Los te lezen van de eerder  
verschenen boeken

Full colour illustraties

Perspresentatie in de Efteling               

Landelijke media-aandacht

Online campagne

Gratis backcard 
bij minimaal  
5 exemplaren

RAVELEIJN, 
WAAR RAVEN  
RUIJTERS 
ZULLEN ZEIJN…

DE LANGVERWACHTE 
NIEUWE RAVELEIJN!

 HET LANG-VERWACHTE DERDE BOEK

RAVELEIJN
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FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden 
• nur 283 • isbn 978 90 258 8529 8 • omslag en illustraties Geert Gratama • omslagontwerp Caren Limpens  
• verschijnt september • www.marenstoffels.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

MAREN STOFFELS & GEERT GRATAMA 

De Wisselaar – Oog in oog met een tijger
Anders draait zich met een ruk om. 
En dan is het net of zijn hart ontploft.
Achter hem staat de tijger…

Anders is een Wisselaar. Hij kan van leven wisselen met 
anderen die zijn hulp nodig hebben of die iets spannends 
moeten doen. Maar dan krijgt hij tijdens het Wisselaars-
kamp een levensgevaarlijke opdracht… 

Nieuw zelfstandig te  
lezen deel in dé nieuwe 
serie voor 9+

Boordevol avontuur  
en fantasie

Met humoristische  
illustraties van  
Geert Gratama

Auteur bezoekt ruim 
100 scholen per jaar

Anders opent de kooi en stapt naar binnen. De knuffel ligt vlak bij het 
hek. Anders ziet het jongetje met grote ogen naar hem staren.
‘Hier is hij!’ Anders raapt de knuffelhond van de grond en steekt hem in 
de lucht. ‘Zie je wel?’
‘Meneer…’ De vrouw kijkt hem met grote ogen aan. Ze wijst naar iets achter 
hem.
Anders draait zich met een ruk om. 
En dan is het net of zijn hart in één keer ontploft.
Achter hem staat de tijger.
Anders bevriest. Zijn blik schiet naar de uitgang, maar die lijkt ineens 
mijlenver. Hij kan niets anders dan  blijven staan. Zo stil mogelijk, in de 
hoop dat de tijger hem niet ziet.
Maar de tijger sluipt langzaam zijn kant op.
‘Nee…’ Anders’ hart bonkt zo snel dat het pijn doet. 
Hij doet een stap achteruit. Hij voelt de tralies in zijn rug.
Hij wil om hulp roepen, schreeuwen, maar zijn stem weigert. Hij kan 
 alleen maar toekijken hoe de tijger steeds dichterbij komt.

De pers over 
De Wisselaar:
‘Een gouden vondst.’
BAS MALIEPAARD IN 
TROUW

‘Dit spannende  
avontuur prikkelt je 
fantasie enorm. Wat 
zou jij de Wisselaar 
laten doen als je hem 
of haar kon inhuren?’
HEBBAN

‘Dit is echt mijn  
lievelingsboek!’
LOUISE (10 JAAR) UIT  
HET LEZERSPANEL

TIPLIJST 
NEDERLANDSE 

KINDERJURY 
2023

978 90 258 8315 7 • € 15,99
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HET SPANNENDSTE 
KAMP VAN JE LEVEN!

DISPLAY MET 6 EXX.
isbn 978 90 258 8546 5
prijs € 95,94
verschijnt september

Display met 6 exemplaren

Social media-campagne

Trailer

Ludieke online winactie

Blog van ons kinderpanel
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Prachtig kinderboeken-
debuut van literair talent

Actueel verhaal over  
opgroeien in armoede, 
over ongelijke kansen en 
over een vriendschap die 
alles verandert 

Ruim geïllustreerd  
binnenwerk met logboek 
van de hoofdpersoon

Eline keek naar het grote bord schuin boven Mila. 
BESCHERMD DUINGEBIED, VERBODEN 
TOEGANG stond erop.
‘H-hier mogen we niet in,’ mompelde Eline en ze 
frunnikte aan haar knotje.
‘Daarom juist,’ antwoordde Mila. 
Ze kroop onder het prikkeldraad door en keek naar 
Eline. ‘Ga je mee?’ 
Eline keek haar twijfelend aan. 
Langzaam ging ze door haar knieën. Mila probeerde 
het prikkeldraad een stukje hoger op te tillen, maar 
het was al te laat: de mouw van Elines bloesje bleef 
in het prikkeldraad hangen en scheurde. Snel trok 
ze zich terug naar het voetpad. ‘Shit,’ mompelde ze 
terwijl ze naar de scheur in haar mouw en toen naar 
de donkere zandplekken op haar broek keek. 
‘M-mijn ouders gaan me verm-moorden.’
Mila bekeek Eline van top tot teen. ‘Dure kleren?’ 
vroeg ze. 
Eline keek omlaag naar haar bloesje, strakke zwarte 
broek en de laarsjes daaronder. ‘Ralph Lauren,’ zei 
ze.
‘Wat?’ vroeg Mila.
‘Dat is de ontwerper,’ zei Eline. ‘Die houdt van geld 
verdienen.’
Mila schudde haar hoofd. ‘Dat doe je je kind toch 
niet aan, zo duur, dan kan die nooit eens wat geks 
doen.’
Ze kroop onder het prikkeldraad door, naar Eline. 
Aan de niet-verboden kant van de duinen stond ze 
op en ging naast Eline staan.
‘Tja, dat prikkeldraad, daar moet ik dan nog even 
aan werken,’ zei Mila. ‘En ik kan ook betere kleding 
voor je regelen.’ 

©
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FICTIE 10+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 14,8 x 21,5 cm • omvang 160 bladzijden 
• nur 283 • isbn 978 90 258 8530 4 • omslag en illustraties Sophie Pluim 
• verschijnt september • www.marjolein-visser.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

MARJOLEIN VISSER 

De Verboden Duinen
Vanaf het moment dat Eline bij Mila in de klas komt, 
heeft Mila één grote wens: beste vriendinnen worden. 
Mila is de enige bij wie Eline niet stottert. Samen 
 bedenken ze een Briljant Plan om Eline aan voldoendes 
te helpen – zodat ze samen overgaan en in de zomer-

vakantie stiekem kunnen kamperen in de Verboden 
Duinen. Maar alles loopt anders dan ze dachten… 
Uiteindelijk ziet Mila nog maar één oplossing: verdwij-
nen, naar die Verboden Duinen waar niemand haar ooit 
zal vinden. 

Marjolein Visser (1989) 
schrijft proza en non- 
fictie. Ze won Writing for 
Success en de VPRO 
 Bagagedrager en was 
tweemaal finalist van 
 Write Now!. Marjolein is 
oprichter van de Schrijf-
werkplaats voor Nieuw-
komers en werkte hierin 
met asielzoekers aan het 
boek Geen Plaats voor 
Steen. Haar debuut roman 
Restmens verscheen in 
2020 bij Uitgeverij 
 Podium. De Verboden 
 Duinen is haar eerste  
 kinderboek.

PRACHTIG DEBUUT
‘Had dit boek in mijn jeugd al bestaan, dan 
was ik meermaals naar de bibliotheek gehold 
om het nog eens te lenen. En nog eens. En nog 
eens. Hoofdpersonage Mila is lief, hard en 
complex, haar gedachten voelen ontzettend 
echt.  Marjolein Visser schuwt de grote  
onderwerpen die de wereld van een kind  
binnendringen niet. Ik heb hard gelachen en 
pijn gevoeld, zoals in het echte leven.’
LISA WEEDA
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EEN VERBODEN HUIS, 
EEN VERBORGEN  

VRIENDSCHAP, EEN  
LEVENSGEVAARLIJK  

GEHEIM

GENOMINEERD 
VOOR MOOISTE 
BOEKOMSLAG 

VAN 2022

978 90 258 8317 1 • € 17,99
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EFUA TRAORÉ 

De vloek van de schelpen
Kuki is net verhuisd. Ze voelt zich nog niet thuis in haar 
nieuwe huis en ook niet op school, waar de bazige Moji 
haar het leven zuur maakt. Ze ontdekt een verlaten 
strandhuis vol schaduwen en schelpen. Daar ontmoet ze 
Enilo, een meisje dat in het verlaten huis lijkt te wonen. 

Eindelijk een nieuwe vriendin! Maar is Enilo wel wie ze 
zegt dat ze is?
Opnieuw brengt Efua Traoré magie, legendes en werke-
lijkheid samen in een prachtig geschreven, eigentijds 
avontuur in Nigeria.

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 320 bladzijden 
• nur 283 • isbn 978 90 258 8524 3 • vertaling Sandra C. Hessels • omslag en illustraties Helen Crawford-White 
• omslagbelettering Caren Limpens • verschijnt augustus • ook verkrijgbaar als luisterboek

Actueel en ontroerend 
verhaal over  
vriendschap, pesten en 
opgroeien in een  
samengesteld gezin

Posters beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

Etalagepakket met grote 
poster en schelpen-
decoratie beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl 

Persaandacht

Blog van ons  
kinderpanel

De pers over 
Kinderen van het  
drijfzand:
‘Een onvergetelijk  
avontuur zoals je dat nog 
niet eerder hebt gelezen. 
Efua Traoré schreef met 
Kinderen van het  
drijfzand het boek dat 
ze miste, als een ode 
aan de verhalen uit 
haar kindertijd.  
Hartverwarmend en 
spannend. Met Traoré 
heeft de jeugdliteratuur 
een fantastische 
auteur erbij.’
BOEKBLAD

‘Kleurrijk, schitterend 
verhaal vol avontuur en 
magie over familie en 
vriendschap, moed en 
liefde.’
HEBBAN

Bekroond met de 
Best International  
Children’s Book 2022 
at the HapAwards  
(Hollywood and  
African Prestigious 
Awards)

Ze hapte naar adem. Ze stond voor een groot, roestig 
hek, begroeid met klimplanten. Een brede oprijlaan 
met palmbomen leidde naar een villa. Het huis zag 
er verlaten en verwaarloosd uit. Toch had het iets 
betoverends… Een van de spijlen van het hek  
ontbrak. Zonder verder na te denken glipte ze door 
de opening. Onmiddellijk voelde ze kippenvel over 
haar hele lichaam.
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DE 
LEUKSTE 

SERIE  
VOOR 8+

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 14 x 21,5 cm • omvang 240 bladzijden 
• nur 283 • isbn 978 90 258 8525 0 • vertaling Sanne van der Meij • omslagontwerp Nancy Koot  
• verschijnt juli

NATHALIE STRAGIER 

Het huis ontploft
Gabriël woont alleen sinds zijn ouders zijn overleden. 
Hij heeft één grote wens: in het vertrouwde appartement 
van zijn ouders blijven wonen. Noodgedwongen zoekt 
hij huisgenoten zodat ze samen de huur kunnen betalen. 

Maar samenwonen met mensen die je (nog) niet goed 
kent en die heel anders zijn dan jij blijkt een grote uit-
daging! Vrolijk avontuur over de rijkdom van verschillen 
en onverwachte vriendschappen.

ELLEN STOOP

Het geheim van het verdwenen paard
Op de manege waar Mira een baantje heeft, staat een 
prachtig paard: Texas. Hij staat helemaal achteraf en er 
mag niemand bij hem komen. Stiekem zoekt Mira hem 
toch op. Als ze maar niet betrapt wordt door Storm, de 

jongen die op Texas rijdt en die enge man die altijd in de 
buurt lijkt te zijn… Maar dan ontdekt Mira iets over 
Texas, iets gevaarlijks. Ze moet hem redden!

Het geheim van:  
al 20 jaar spannende 
avonturen voor  
jongens en meisjes

Ruim geïllustreerd

FICTIE 8-10 gebonden • prijs € 13,99 • formaat 14,5 x 21,5 cm • omvang 112 bladzijden • nur 282 • isbn 978 90 258 8534 2 • 
omslagillustratie Saskia Halfmouw • binnenwerkillustraties ivan & ilia • omslagontwerp Buro Blikgoed 
• verschijnt juni • www.ellenstoop.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

ALS JE HUIS-
GENOTEN 

TOTAAL  
ANDERS  

ZIJN  
DAN JIJ

Origineel en verrassend 
verhaal dat perfect 
 aansluit bij het thema 
van de Kinderboeken-
week 2023

Eerste deel in een reeks
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RECEPT
voor een regelrechte

RAMP

Linda van de Pol
Leopold

LINDA VAN DE POL

Recept voor een regelrechte ramp
Guusje heeft een grote passie voor bakken, én ze heeft 
talent. Door haar concentratieproblemen gaat het niet 
zo goed op school. Op schoolreis glipt ze stiekem weg 
van het survivalkamp om mee te doen aan een bak-

wedstrijd. Als haar grootste concurrent haar recepten 
gestolen blijkt te hebben, moet ze ter plekke improviseren 
om haar eigen allerbeste recept te overtreffen.

Hilarisch  
meidenboek van  
Nederlandse bodem

Bakken is een trend 
onder jongeren

Aandacht in  
MeidenMagazine  
Zomerboek

FICTIE 13+ paperback • prijs € 15,99 • formaat 14 x 21,5 cm • omvang 144 bladzijden 
• nur 284 • isbn 978 90 258 8314 0 • omslagontwerp Caren Limpens • verschijnt juli 
• www.lindavandepol.nl •ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

978 90 258 8151 1 • € 14,99
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De pers over (Not) so perfect:
‘Het is een erg vermakelijk boek. 
Ik heb zelfs zo hard moeten  
lachen dat de tranen over mijn 
wangen liepen.’
LEZERS OP HEBBAN

De pers over Recept voor een 
regelrechte ramp:
‘Heerlijk en herkenbaar  
meidenboek voor iedereen met 
een passie of een droom.’
MEIDENMAGAZINE
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MARTINE LETTERIE & SASKIA HALFMOUW 

Kinderen van ver
Samuel slaat zijn armen om opa’s middel.
‘Waarom ga je niet mee, opa?’
Opa geeft Samuel een kus. ‘Ga nu maar.’
Samuel kijkt nog een keer om naar opa.
Hij drukt zijn beer stevig tegen zich aan.

Samuel, Tamar, Azad en Fatima zijn doodgewone  
kinderen. Tot er oorlog uitbreekt en ze alles en iedereen 

die ze kennen moeten achterlaten. Op zoek naar een 
plek waar ze veilig zijn. In dit (voorlees)boek beschrijft 
Martine Letterie het leven van vier kinderen die met 
hun familie moesten vluchten voor oorlog en geweld. Ze 
baseerde de verhalen op gesprekken met kinderen uit 
Syrië en Afghanistan. Met prachtige full colour illustraties 
van Saskia Halfmouw.

FICTIE 6+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 17 x 24 cm • omvang 144 bladzijden 
• nur 282 • isbn 978 90 258 8414 7 • omslag- en illustraties in kleur Saskia Halfmouw • 
omslagontwerp Nancy Koot • reeds leverbaar • www.martineletterie.nl •  
ook verkrijgbaar als e-book

KINDERBOEKENWEEK 2023 
TIPTITELS

THEMA
BIJ ONS THUIS

978 90 258 8308 9 • € 13,99 

groep 
5-6

Riff moet vaak  
thuisblijven om voor  
zijn gehandicapte zusje te 
zorgen of mee te helpen in 
huis.

978 90 258 8418 5 • € 21,99
groep 

7-8
Milo is geadopteerd en  
worstelt ermee dat hij niets weet 
over zijn geboortefamilie. Hij 
woont met zijn adoptieouders in 
een hotel waar vreemde dingen 
gebeuren.

Muis en Beer spelen graag 
in en om het huis. 

978 94 92901 88 0 • € 14,99

groep 
1-2

Top Bob bewaakt 
het huis van zijn 
baasjes – en van  
de hele buurt.

978 90 258 7753 8 • € 11,99

groep 
3-4

Spannend avontuur 
over een geheime
ondergrondse villa.

978 90 258 7802 3 • € 15,99

groep 
7-8

THEMATITEL 
KINDER-BOEKENWEEK  2023

groep 
5-6

De pers over
Kinderen van ver:
‘Ik durf met zekerheid te 
zeggen dat ik nog nooit 
een jeugdboek heb 
 gelezen dat meer indruk 
op me gemaakt heeft.  
Dit boek is voor ouders 
en leerkrachten een 
MUST om voor te lezen 
voor alle kinderen vanaf 
de basisschool.’
INEKE VAN NISPEN OP  
LIBRIS.NL

‘Dit boek mag niet 
 ontbreken in je 
 klaslokaal.’ 
HEBBAN
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SET
€ 81,95

SET
€ 100,95

SET
€ 62,96

JUBILEUM ASSORTIMENT 100 JAAR LEOPOLD

978 90 258 7807 8

JULI – AVONTUUR

978 90 258 8312 6

978 90 258 8099 6

978 90 258 6887 1

978 90 258 8156 6

978 90 258 8412 3

SEPTEMBER – KINDERBOEKENWEEK

6 BOEKEN 
VOOR DE 
PRIJS VAN 5

6 BOEKEN 
VOOR DE 
PRIJS VAN 5

5 BOEKEN 
VOOR DE 
PRIJS VAN 4

AUGUSTUS – KLASSIEKERS 

978 90 258 6844 4
978 90 258 8150 4

978 90 258 7394 3
978 90 258 8219 8

978 90 258 8509 0
978 90 258 8376 8

978 90 258 6204 6
978 90 258 7384 4

978 90 258 7379 0
978 90 258 8087 3

978 90 258 7296 0

pakket isbn 978 90 258 8541 0
pakket isbn 978 90 258 8542 7

pakket isbn 978 90 258 8543 4

Vraag uw vertegenwoordiger naar de extra feestelijke voorwaarden.  
Deze actievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor de retail.


