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het feestelijke nijntje kookboek met 20 recepten van Samuel Levie
en twee nijntje-verhalen

Samuel Levie
• Columnist bij Het Parool
• Chef-kok bij RTL Live
• Voedselondernemer:
– Brandt & Levie worst
– Food Cabinet
• Auteur van kookboeken:
– We Eten Thuis
– De Worst Story
– Power to de pieper
2

formaat 190 x 220 mm (staand)
omvang 92 pagina’s
bindwijze gebonden met leeslint
gefotografeerd en geïllustreerd
NUR 270/440
ISBN 978-90-5647-862-9
verschijnt september 2020
boeknummer B223
prijs € 12,95

eten met nijntje D trakteren
Hoera! Nijntje is jarig en dat wordt gevierd! In twee nijntje-verhalen volgen we nijntje
die op school mag trakteren en thuis haar feestje viert.
Speciaal voor nijntjes 65e verjaardag creëerde chef-kok en vader Samuel Levie 20
feestelijke én eenvoudige recepten om te trakteren en om een spetterend verjaarspartijtje thuis te vieren. Een feestelijk lees- en kookboek voor het hele gezin.
Na het succes van ‘eten met nijntje’ is dit het tweede nijntje-boek van Samuel Levie
met lekkere en gezonde recepten voor de allerkleinsten.
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nijntje houdt veel van

het grote nijntje flapjesboek

wie danst er mee met nijntje?

tante trijn

muziek maken

zingen

aan tafel!

betje big

wat vindt nijntje lekker?
servet

dick bruna

pan

formaat 250 x 250 mm
omvang 24 pagina’s exclusief omslag
bindwijze kartonboek met flapjes
geheel geïllustreerd
beker

vork mes lepel

NUR 270
ISBN 978-90-5647-853-7
Verschijnt september 2020
boeknummer B224
prijs € 16,50
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kartonboek D het grote nijntje flapjesboek
Alles wat dreumesen en peuters bezighoudt, vind je terug in dit boek. Nijntje ontdekt
de wereld om haar heen.Ze gaat naar school en naar de boerderij, samen met nina
logeert ze bij opa en oma en ze is jarig. Ga je mee metnijntje op ontdekkingstocht?
Kijk achter de flapjes en ontdek wat nijntje nog meer doet en ziet.
Een feestelijk dik boek met meer dan 40 flapjes om in te blijven bladeren, kijken,
benoemen en ontdekken.
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dick bruna

nijntje
kijkt

formaat 175 x 175 mm
omvang 10 pagina’s exclusief omslag
bindwijze kartonboek met stansvormen
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-860-5
verschijnt augustus 2020
boeknummer B225
prijs € 9,95
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kartonboek D nijntje kijkt
Nijntje kijkt om zich heen. Kijk je mee? Wat zie je in huis? En welke dieren zie je?
Op elke pagina in het boek zitten stansvormen in verschillende groottes en vormen
die de motoriek van jonge kinderen stimuleren. Leuk om aan te wijzen en woordjes te
leren.
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daar is nijntje!

op de berg staat een huis
waar is nijntje?

dick bruna

daar is nijntje!

formaat 170 x 150 mm (staand)
omvang 12 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met vilten tab-flapje
geheel geïllustreerd

op de berg staat een huis
waar is nijntje?

8

NUR 270
ISBN 978-90-5647-869-8
verschijnt oktober 2020
boeknummer B226
prijs € 11,50

kartonboek met vilten tab-flapje D waar is nijntje? daar is nijntje!
Kijk achter de vilten flap om te zien waar nijntje zich verstopt heeft. Ondertussen
verandert het weer, regent het of schijnt de zon?
Een stevig kartonboek met zachte, vilten flappen.
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het kasteel van de koning

het kasteel van de koning

als het feest is,
nodigt de koning al zijn vrienden uit

er wordt mooie muziek gemaakt
iedereen danst en zingt mee

dag koning en koningin!

mercis

dick bruna

als het feest is,
nodigt de koning al zijn vrienden uit

er wordt mooie muziek gemaakt
iedereen danst en zingt mee
dag koning en koningin!
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formaat 185 x 185 mm
omvang 40 pagina’s met losse schutbladen
bindwijze gebonden
geheel geïllustreerd
NUR 270
verschijnt direct leverbaar
prijs € 12,95
nijntje x rembrandt
ISBN 978-90-5647-796-7
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miffy x rembrandt
ISBN 978-90-5647-797-4

kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek staan onder het motto ‘En toen?’ boeken over
geschiedenis centraal.
Heb je wel eens goed gekeken naar het werk van Rembrandt? Het ziet er heel anders
uit dan wat Dick Bruna maakte. Maar let op: er zijn meer overeenkomsten dan je
denkt! In dit boek laten we het je zien. Kijk maar mee!

formaat 200 x 200 mm
omvang 12 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met flapjes
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-849-0
verschijnt direct leverbaar
boeknummer B220
prijs € 8,50

kartonboek D het kasteel van de koning
Wie wonen er in een kasteel? De ridders van de koning houden de wacht. Weet je
ook wat een ridder draagt? Kijk achter de flapjes en ontdek nog meer over het leven
op een kasteel.
Een kartonboek met flapjes met sprookjesachtige illustraties van Dick Bruna.
Het onderwerp sluit goed aan bij het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen?’.

Dit boek is verkrijgbaar in het Nederlands én in het Engels.
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nijntje
zingt voor
sinterklaas
sinterklaas omdraaiboek

马菲认识生活 咭书封面

Die_Cut

20 x 20 cm

nijntje zet
haar schoen
sinterklaas omdraaiboek
NUR 270
ISBN 978-90-5647-778-3
verschijnt direct leverbaar
boeknummer B196
prijs € 7,50

荷兰版

nijntje sinterklaas omdraaiboek

dick bruna

formaat 200 x 200 mm
omvang 30 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek
geheel geïllustreerd
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kartonboek D nijntje – sinterklaas omdraaiboek
Ook dit najaar is het dubbeldikke sinterklaas omdraaiboek van nijntje weer leverbaar!
Door de vriendelijke prijs is dit een fijn schoencadeau voor iedereen. Bestel op tijd
want op = op!
In ‘nijntje zet haar schoen’ lees je over het sinterklaasfeest. In het andere boek staan
bekende sinterklaasliedjes die nijntje en haar vriendjes zingen: van ‘zie ginds komt
de stoomboot’ en ‘o, kom er eens kijken’ tot ‘dag sinterklaasje’. Zing je mee?
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Illustraties Dick Bruna

nijntje kerstboom vilt
formaat doos (bxhxd) 305 x 320 x 70 mm
formaat kerstboom 110 x 80 cm staand
inhoud vilten kerstoom met 21 vilten figuren
EAN 8-714274-170179
verschijnt september 2020
prijs € 19,95
houten kerststal
formaat doos (bxhxd) 155 x 285 x 45 mm
inhoud houten kerststal met 22 houten figuren
ISBN 978-90-5647-037-1
verschijnt direct leverbaar
prijs € 19,95
nijntje-kerstknuffeldisplay
formaat display 420 x 320 x 290 mm
inhoud
6 x nijntje-kerstknuffel 24 cm à € 15,95
6 x nijntje-winterknuffel 24 cm à € 15,95
ISBN 978-90-5647-963-3
verschijnt direct leverbaar
consumentenwaarde inhoud € 191,40
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21% BTW

nijntje kerstboom vilt
Versier je eigen vilten nijntje kerstboom. De losse, vilten figuren (nijntje, engeltje,
sterren, kaarsjes en ballen) zijn voorzien van klittenband waardoor ze goed op de
boom blijven hangen. Verpakt in een kartonnen koffertje met handvat zodat het
artikel elk jaar weer ingepakt en opgeruimd kan worden.

houten kerststal
De houten kerststal met figuren uit het kerstverhaal mag natuurlijk niet ontbreken
deze kerst! De 22 stevige houten figuren en de kerststal zijn gewikkeld in zijdepapier
en verpakt in een stevig kartonnen doosje met een uitschuifbaar hengsel. Een
bijzonder cadeau voor onder de kerstboom!

nijntje-kerstknuffeldisplay
De display op deze pagina is exclusief voor de boekhandel geproduceerd en
bestaat uit totaal twaalf zachte nijntje knuffels passend bij het seizoen.
Deze producten zijn rechtsreeks via ons te bestellen met de standaard boekhandelskorting van 40% op de vermelde adviesverkoopprijs.

kerstmis met gratis stickers
ISBN 978-90-73991-91-0
verschijnt augustus 2020
prijs € 12,50

© copyright Mercis bv,

1963

‘kerstmis’ ISBN 978-90-73

991-91-0

kerstmis met gratis stickers
De klassieker van Dick Bruna is al meer dan een halve eeuw in druk en nog altijd
onverminderd populair. Dit jaar zit er iets extra’s in het gebonden boek voor de
consument: een stickervel met kerstengeltjes.

mijn eerste kerstmis
ISBN 978-90-5647-813-1
verschijnt direct leverbaar
prijs € 9,95

mijn eerste kerstmis

nijntjes kerstboom
ISBN 978-90-5647-776-9
verschijnt direct leverbaar
prijs € 6,95

nijntjes kerstboom

Dit kartonboek met doorkijkjes is speciaal voor de allerkleinsten, die zo kunnen
kennismaken met het kerstverhaal.

Vier kerst met ‘nijntjes kerstboom’. Een stevige kartonboekje in de vorm van een
kerstboom. Als je het boek openvouwt blijft het als een echte kerstboom overeind
staan. Gezellig om samen te lezen en naar de plaatjes te kijken maar ook leuk ter
decoratie.
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dick bruna

2 spreads ‘nijntje en nina, beste vriendjes’ volgt

mercis

knuffel nijntje met maan
EAN 8-713291-181342
knuffel nina met maan
EAN 8-713291-181359
formaat 25 cm
verschijnt direct leverbaar
prijs € 9,95 per stuk
21% BTW

voor het sikkelcelfonds D nijntje en nina knuffel
Sikkelcelziekte is de meest voorkomende erfelijke bloedziekte ter wereld. Het gaat
gepaard met hevige pijnaanvallen. Zonder behandeling wordt 75% van de kinderen niet
ouder dan 5 jaar. Toch is deze ziekte bij veel mensen onbekend.
Daarom is nijntje ambassadeur van het Sikkelcelfonds geworden, met als doel meer
aandacht voor deze ziekte te krijgen en geld op te halen voor onderzoek naar de
behandeling ervan. Want sikkelcelziekte is te pijnlijk om niet te kennen.
De opbrengst van de verkoop van deze speciale knuffels en het boekje over
vriendschap gaat naar het Sikkelcelfonds. Kijk voor meer informatie op sikkelcelfonds.nl
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De knuffels zijn rechtstreeks via ons te bestellen met de standaard boekhandelskorting
van 40% korting op de vermelde adviesverkoopprijs.
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formaat display (bxhxd) 114 x 114 x 100 mm
inhoud display 10 exemplaren
formaat boek 112 x 122 mm
omvang boek 16 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-863-6
verschijnt direct leverbaar
boeknummer B221
prijs boekje € 5,95
consumentenwaarde display € 59,50

voor het sikkelcelfonds D nijntje en nina kartonboek
Nijntje en nina spelen graag samen. Ze houden allebei van knutselen en vinden het
leuk om bij elkaar te logeren. Zelfs in hun dromen komen ze elkaar tegen! Ze zijn
beste vriendjes voor altijd.
Een lief verhaaltje over vriendschap.
Met de opbrengst van de verkoop van dit boek steunt nijntje onderzoek naar de
behandeling van sikkelcelziekte.
Naast de verkoop van deze speciale producten is er ook een grote mediacampagne.
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actie

vloerdisplay ‘nijntje op de maan’
inhoud 65 boeken en pos-pakket
formaat display (bxhxd) 780 x 520 x 520 mm
ISBN 978-90-5647-830-8
consumentenwaarde inhoud € 581,05
tafeldisplay ‘nijntjes verjaardagstaart’
inhoud 48 boeken en pos-pakket
formaat display (bxhxd) 400 x 200 x 400 mm
ISBN 978-90-5647-832-2
consumentenwaarde inhoud € 333,60
verschijnt direct leverbaar
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displays ‘nijntje op de maan’ en ‘nijntjes verjaardagstaart’
Deze nieuwe nijntje displays zijn stevig, milieuvriendelijk en duurzaam. Bij aankoop
van de inhoud wordt de praktische display gratis meegeleverd.
Speciaal voor het jubileumjaar leveren we bij de displays een gratis nijntje 65
pos-pakket mee. Het pakket bestaat uit een plafondhanger, vlaggenlijn en twee
soorten ansichtkaarten à 30 stuks om in te kleuren. Zie de afbeelding op de flap
voor in onze brochure.

nijntje navulpakket
inhoud 48 boeken, topkaart en pos-pakket
ISBN 978-90-5647-835-3
consumentenwaarde inhoud € 430,00
dick bruna toptitels pakket
inhoud 16 boeken, topkaart en pos-pakket
ISBN 978-90-5647-644-1
consumentenwaarde pakket € 111,20
verschijnt direct leverbaar

nijntje navulpakket en dick bruna toptitels pakket
Met deze pakketten heeft u onze boeken in één keer weer aangevuld!
In het ‘dick bruna toptitels’ pakket zit één exemplaar van de 16 klassieke boeken
die hierboven staan afgebeeld. Het ‘nijntje navulpakket’ bestaat uit 48 boeken met
29 verschillende titels.
Speciaal voor het jubileumjaar leveren we bij dit pakket een gratis nijntje 65
pos-pakket mee. Het pakket bestaat uit een plafondhanger, vlaggenlijn en twee
soorten ansichtkaarten à 30 stuks om in te kleuren. Zie de afbeelding op de flap
voor in onze brochure.
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dick bruna

nijntjes voorleesfeest
ISBN 978-090-5647-819-3
prijs € 15,95
nijntjes verjaardag
ISBN 978-90-5647-844-5
prijs € 12,50
nijntje opstuurboekje, feest!
ISBN 978-090-5647-809-4
prijs € 6,95
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nijntjes kleurenfeest
ISBN 978-090-5647-679-3
actieprijs € 10,95

nijntje 65 jaar D feestelijke titels
Hoera het is feest! Het is dit jaar 65 jaar geleden dat het eerste boek over nijntje
verscheen. Deze speciale gelegenheid vieren wij met feestelijke boeken en acties.
De boeken op deze pagina zijn direct leverbaar.

nijntje-inpakpapier toonbankrol
breedte 30 cm
lengte 200 m
ISBN 978-90-5647-964-0
inkoopprijs € 45,00 excl. BTW
nijntje en nina handpoppenset
inhoud 2 stuks
formaat 270 x 270 x 80 mm
ISBN 978-90-5647-965-7
prijs € 12,95
mepal campus display, nijntje confetti
formaat display (bxhxd) 385 x 292 x 342 mm
EAN 8-711269-987026
consumentenwaarde inhoud € 129,86
verschijnt direct leverbaar
21% BTW

speciaal voor de boekhandel D nijntje non-books
De handpoppenset en mepal display zijn eenmalig rechtsreeks via ons te bestellen
met de standaard boekhandelskorting van 40% op de vermelde adviesverkoopprijs.
Nu ook speciaal voor de boekhandel inpakpapier van nijntje op toonbankrol om alle
kindercadeautjes een extra vrolijk tintje te geven.
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16
nijntje

17
nijntje in de dierentuin

9789073991927
€ 6,95

9789073991835
€ 6,95

18
nijntje in de sneeuw

19
nijntje aan zee

33
nijntje vliegt

9789073991842
€ 6,95

9789073991347
€ 6,95

9789073991859
€ 6,95

34
het feest van nijntje

41
nijntje in de speeltuin

42
nijntje in het ziekenhuis

9789073991149
€ 6,95

9789073991200
€ 6,95

9789073991873
€ 6,95

49
nijntjes droom

59
nijntje op de fiets

62
nijntje op school

9789056471415
€ 6,95

9789073991354
€ 6,95

9789073991897
€ 6,95

69
nijntje gaat logeren

70
opa en oma pluis

78
nijntje huilt

9789073991170
€ 6,95

9789073991903
€ 6,95

9789073991262
€ 6,95

79
het huis van nijntje

80
het feest van tante trijn

86
nijntje in de tent

9789056472115
€ 6,95

9789056471316
€ 6,95

9789073991064
€ 6,95

nijntje

leverbare titels

22

23

90
lieve oma pluis

92
nijntje in het museum

96
nijntje en nina

9789056471712
€ 6,95

9789056474317
€ 6,95

9789056473624
€ 6,95

100
het spook nijntje

101
nijntje de toverfee

102
nijntje danst

103
boris de piloot

9789056474836
€ 6,95

9789056474935
€ 6,95

9789056471644
€ 6,95

9789056472948
€ 6,95

106
de brief van nijntje

107
kleine pluis

109
de tuin van nijntje

94
de winkel van betje big

123
knorretje en de oren van nijntje

9789056470159
€ 6,95

9789056470258
€ 6,95

9789056474966
€ 6,95

9789056470920
€ 6,95

9789056474881
€ 6,95

112
nijntje in luilekkerland

114
een fluit voor nijntje

116
hangoor

8
de appel

9
het vogeltje

10
poesje nel

9789056473372
€ 6,95

9789056473877
€ 6,95

9789056471989
€ 6,95

9789073991378
€ 6,95

9789056471910
€ 6,95

9789056473716
€ 6,95

117
koningin nijntje

119
nijntje is stout

120
een cadeau voor opa pluis

11
fien en pien

12
het ei

13
de koning

9789056470401
€ 6,95

9789056471897
€ 6,95

9789056472900
€ 6,95

9789056473518
€ 6,95

9789073991811
€ 6,95

9789073991828
€ 6,95

31
snuffie

118
een maatje voor snuffie

14
circus

15
de vis

21
de matroos

9789056471118
€ 6,95

9789056471194
€ 6,95

9789073991361
€ 6,95

9789056471811
€ 6,95

9789056473617
€ 6,95

snufﬁe

24

boris en barbara

73
boris beer

74
boris en barbara

9789056471019
€ 6,95

9789056472214
€ 6,95

46
betje big

betje big

9789073991118
€ 6,95

diversen

25

24
assepoester

25
klein duimpje

26
roodkapje

122
op de step

124
ezelsoor

9789056470913
€ 6,95

9789056470814
€ 6,95

9789056470616
€ 6,95

9789056474287
€ 6,95

9789056475468
€ 6,95

27
sneeuwwitje

28
b is een beer

37a
dieren uit ons land

B2
flipboek
nijntje en de bal

B54
kiekeboe! wie is daar, nijntje?

B55
kiekeboe! wie zit daar, nijntje?

9789056470715
€ 6,95

9789056476168
€ 6,95

9789056476175
€ 6,95

9789056470074
€ 5,95

9789056470173
€ 5,95

37b
dieren uit andere landen

40
bloemenboek

B92
verrassingsboekje
hier ben ik het liefst

B96
voel- en flapboek
nijntje op de boerderij

9789056476182
€ 6,95

9789056472412
€ 6,95

9789056473594
€ 7,95

9789056474294
€ 13,50

B116
nijntje schuifboekje
open of dicht?

B135
nijntje foamboekje
spelen

B144
nijntje uitdeelboekjes
2 x 5 ex. in doosje

9789056475192
€ 8,95

9789056475864
€ 6,95

9789056476120
€ 9,95

B160
tabboek met schuifjes
nijntje speelt verstoppertje

B161
nijntjes woordenboek

61
wij hebben een orkest

9789056473815
€ 6,95

9789073991880
€ 6,95

9789073991934
€ 6,95

63
sportboek

71
stoeprand…stop!

77
lotje

9789056475789
€ 6,95

9789073991958
€ 6,95

9789073991941
€ 6,95

85
boe zegt de koe

87
wat wij later worden

9789073991057
€ 6,95

9789056475604
€ 6,95

dick bruna

9789056473501
€ 7,95
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B146
nijntjes geluidenboek
wat hoor je nijntje?

ISBN 978-90-5647-359-4

dick bruna

SP4
dick bruna

nijntjes woordenboek

60
de redding

ISBN 978-90-5647-350-1

hier ben ik het liefst

mercis

58
jan
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Waar ben jij het liefst?
Kleine pluis ligt het liefst bij nijntje op schoot.
De koeien staan het liefst samen in de wei.

hier ben ik het liefst
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B91
verrassingsboekje
nijntje kleedt zich aan

dick bruna

1963
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9789073991910
€ 12,50

nijntje kleedt zich aan

nijntje kleedt zich aan

voor

voor

voor

voor

voor

voor

Wat doet nijntje aan als het feest is?
En wanneer heeft ze een tuinbroek aan?
Kijk en raad mee wat nijntje aantrekt.

dick bruna

voor

voor

voor

voor

voor

voor
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nu met
gratis
stickervel

9789073991682
€ 6,95

kartonboeken

9789056476410
€ 7,95

9789056476113
€ 15,95

9789056476489
€ 11,50

95
ruben en de ark van noach

B163
nijntje aanwijsboek

B172
nijntjes eerste telboek
engels-nederlands

B174
stickerboek
welke dieren zijn dat, nijntje?

9789056476090
€ 14,95

9789056476540
€ 12,95

9789056476557
€ 6,95

9789056476724
€ 7,95
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9789056476885
€ 14,95

B184
tellen met nijntje
1, 2, tel je mee

B185
flapjesboek
opstaan met nijntje

B186
flapjesboek
naar bed met nijntje

9789056476977
€ 9,95

9789056477547
€ 6,95

9789056477554
€ 6,95

B187
nijntje schuifboekje
wie woont hier?

B188
puzzelboek
nijntje logeert bij opa en oma

B189
mini-vensterboekje
knippen met een schaar

9789056476960
€ 8,95

9789056477592
€ 12,50

9789056477561
€ 4,95

B191
mini-vensterboekje
wat is rond?

B195
lichtgewicht kartonboek
de lievelingsdieren van nijntje

B199
nijntjes voertuigen

9789056477585
€ 4,95

9789056477776
€ 11,95

B200
nijntjes vriendjes

B201
nijntje schuifboekje
groot en klein

9789056477905
€ 7,95

B207
nijntje opstuurboekje
feest!
9789056478094
€ 6,95

28

9789056477875
€ 8,95
B210
nijntje zoekt de dieren
9789056478179
€ 15,95

nĳntjes treinreis
dick bruna

B206
de lievelingskleuren van nijntje
9789056478087
€ 13,95

B212
nijntje schuifboekje
boven of beneden?
9789056478162
€ 10,95

wat
zie je,
nĳntje?

B218
wat zie je, nijntje?
9789056478452
€ 11,50

dick bruna

dick bruna

nijntje
kijkt

B217
lichtgewicht
klik-klak schuifboek
nijntjes verjaardag
9789056478445
€ 12,50

B216
lichtgewicht kartonboek
nijntje speelt

9789056478285
€ 7,95

9789056476861
€ 10,95

9789056477936
€ 7,95

B215
nijntjes treinreis

9789056478278
€ 11,50

mercis

9789056476731
€ 7,95

B181
nijntjes krijtboek

het kasteel van de koning

het kasteel van de koning

B180
nijntje eerste woordjes
4 kartonboekjes in cadeaubox

dick bruna

B175
stickerboek
nijntje in het verkeer

dick bruna

B225
nijntje kijkt
9789056478605
€ 9,95
dick bruna

B220
flapboek
het kasteel van de koning
9789056478490
€ 8,50

B226
waar is nijntje?
daar is nijntje!
9056478698
€ 11,50

het grote nijntje flapjesboek

dick bruna

B224
het grote nijntje
flapjesboek
9789056478537
€ 16,50

serie nijntje oefent

B142
nijntje oefent
korte woordjes

B143
oefenkaartjes
nijntje oefent korte woordjes

9789056476045
€ 8,50

9789056476052
€ 19,95

B164
nijntje oefent
moeilijke woorden

B165
oefenkaartjes
nijntje oefent moeilijke woorden
en werkwoorden
9789056476380
€ 19,95

B182
nijntje oefent werkwoorden

B8
nijntje speelt met water

B140
in bad met nijntje

9789056473112
€ 7,95

9789056475956
€ 7,95

9789056476373
actieprijs € 8,50

badboeken

B154
nijntje oefent woorden
9789056476281
€ 8,50

9789056476878
actieprijs € 8,50

29

B103
nijntje gaat naar zee

B104
dieren in het water

9789056474485
€ 7,95

9789056474492
€ 7,95

B205
zing mee met nijntje
9789056478063
€ 9,95

stoffen boeken

9789056476984
€ 8,95

B204
miffy x rembrandt
9789056477974
€ 12,95

nijntjes
voorleesfeest

dick bruna

B214
verzamelbundel
nijntjes voorleesfeest

B222
The Illustrators
Dick Bruna

9789056478193
€ 15,95

9789056478438
€ 19,95

B38
knisperboekje
nijntje speelt buiten

B209
het grote nijntje kookboek
eten met nijntje

B223
eten met nijntje
trakteren

9789056472344
€ 7,95

9789056478148
€ 19,95

9789056478629
€ 12,95

B74
knisperboekje
dag dieren!

B111
pop-up boek
nijntje en de wilde dieren

B152
nijntje stoffen labelboek
wie ben jij?

vloerdisplay
nijntje op de maan
inhoud 65 ex.

tafeldisplay
nijntjes verjaardagstaart
inhoud 48 ex.

9789056470890
€ 7,95

9789056475147
€ 12,95

9789056476274
€ 12,95

9789056478308
€ 581,05

9789056478322
€ 333,60

B82
nijntje wordt kunstenaar

dick bruna toptitels pakket
inhoud 16 x 1 ex.

display nijntje cadeauboekjes
inhoud 3 x 5 ex.

9789056471804
€ 7,95

9789056476441
€ 111,20

9789056476571
€ 59,25

B219
display
een verrassing voor vader pluis
inhoud 10 ex.
9789056478476
€ 59,50

B221
display
nijntje en nina, beste vriendjes
inhoud 10 ex.
9789056478636
€ 59,50

B211
nijntje aankleedboek
9789056478155
€ 14,95

speciale uitgaven

B147
nijntje in nederland

B148
miffy in the netherlands

nijntje art parade
miffy art parade

9789056476137
€ 12,50

9789056476144
€ 12,50

9789056476267
€ 14,95

B173
nijntjes kleurenfeest
5 boekjes en 5 stapelkubussen

B208
XL editie nijntje op de fiets

B203
nijntje x rembrandt

knuffel
nijntje met maan

knuffel
nina met maan

9789056478070
€ 8,95

9789056477967
€ 12,95

8713291181342
€ 9,95

8713291181359
€ 9,95

9789056476793
actieprijs € 10,95
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B183
nijntje tovert kleuren
een magisch badboek

displays en pakketten

nijntje navulpakket
inhoud 48 ex.
9789056478353
€ 430,00

B198
display
bloemen voor moeder pluis
inhoud 10 ex.
9789056477882
€ 59,50

non-books

nijntje en nina
handpoppenset
inhoud 2 stuks
9789056479657
€ 12,95

31

mepal campus display
nijntje confetti

nijntje - inpakpapier toonbankrol
breedte 30 cm
lengte 200 m

8711269987026
€ 129,86

B196
nijntje - sinterklaas
omdraaiboek
9789056477783
€ 7,50

B197
nijntjes kerstboom
9789056477769
€ 6,95

nijntje-kerstboom vilt
8714274170179
€ 12,95

32

sint en kerst

9789056479640
inkoopprijs € 45,00 excl. BTW
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B213
mijn eerste kerstmis

9789073991910
€ 12,50

9789056478131
€ 9,95

houten kerststal

nijntje-kerstknuffeldisplay

9789056470371
€ 19,95

9789056479633
€ 191,40
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