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Mijn eerste voelboek

Tweede druk

Xavier Deneux
Met dit prachtige voelboek zorgt Xavier Deneux voor de perfecte
leesbeleving. Mijn eerste voelboek is ingedeeld volgens de favoriete
thema’s van de allerkleinsten: dieren, voertuigen, bed- en badtijd...
Bovendien stimuleert dit boek hun observatievermogen en tastzin:
naar de kleurrijke tekeningen kijken, voelen aan de 30 verschillende
voelelementen en eerste woordjes leren. Ideaal voor baby’s en peuters
die op ontdekking gaan!
DIEREN MET EEN DUN

NE VACHT
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de aap

de zebra

de muis

hier zit een lekker
zacht pelsje

» 150 woordjes
» 30 voelelementen
» ingedeeld volgens de favoriete thema’s van de
allerkleinsten: dieren, voertuigen, bed- en badtijd...
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MEER VAN XAVIER DENEUX

de auto
de ziekenwagen
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Vanaf 1 jaar
16 MAART 2021
Kartonboek
het spoor
22 blz.
24,5 x 24,5 cm
€ 19,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27286 8
29/10/20 19:16

grootVoelboek_int.indd

Mijn speelgoed
978 90 02 27075 8
€ 13,99

Ik voel me…
978 90 02 26852 6
€ 13,99

Een boek vol puntjes
978 90 02 26604 1
€ 19,99

12-13

Xavier Deneux
Xavier Deneux is een graag geziene illustrator in
het Oogappelfonds: zijn originele concepten en
warme kleurgebruik zorgen voor vele fans onder
peuters en ouders.

Bekijk een demofilmpje
van het boek

9 789002 272868

In het bos daar staat een huisje

Liedje in boekvorm

Xavier Deneux
In het bos daar staat een huisje… kan je intussen wellicht vrolijk meezingen.
Nog leuker wordt het als je tegelijkertijd ook in dit boek bladert.
Zingen en voorlezen versterken de emotionele band met je baby. Je kindje
kan zich beter hechten én voelt zich veilig. Kijk en zing je mee?
Na de sprookjeskartonboeken een leuk nieuw concept van Xavier Deneux.
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» Speels kartonboekje in reliëfkarton
» Zingen en lezen versterkt de emotionele band met je peuter
Vanaf 1 jaar
5 FEBRUARI 2021
Kartonboek met reliëf
18 blz
20 x 18 cm
ISBN 978-90-02-27236-3
€ 14,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27236 3

ONTDEK DE SPROOKJES VAN XAVIER DENEUX

3DE
DRUK

Hans en Grietje
978 90 02 26842 7
€ 13,99

Roodkapje
978 90 02 25880 0
€ 13,99

3DE
DRUK

De drie biggetjes
978 90 02 25879 4
€ 13,99

3DE
DRUK

De gelaarsde kat
978 90 02 26202 9
€ 13,99

2DE
DRUK

Sneeuwwitje
978 90 02 25687 5
€ 13,99

2DE
DRUK

Goudlokje
978 90 02 26203 6
€ 13,99

9

789002 272363

TO PPER

Ontdek wie er in het ei zit

Krak-krak, wie is daar?
Tristan Mory
Wie zit er in het ei verstopt? Is het een schildpad, een krokodil of een
vis? Trek aan het luikje en ga op ontdekking met zes trekelementjes.
Een boekje om samen met je kindje van te genieten.

6 6

7 7

» Origineel uittrekbaar
kartonboek
» Met krak-krakgeluidje

MEER VAN TRISTAN MORY

2DE
DRUK

Wie ben ik
978 90 02 26701 7
€ 13,99

Vanaf 1 jaar
16 FEBRUARI 2021
Kartonboek
met schuifjes
10 blz.
18 x 20 cm
ISBN 978-90-02-27282-0
€ 13,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27282 0

Bekijk een demofilmpje
van het boek

Rara, wie ben ik
978 90 02 27089 5
€ 13,99

Tristan Mory
Tristan Mory is een Franse kunstenaar en
illustrator.

9

789002 272820

Interactief kartonboek met spiegeltje

Doe je mee?
Thierry Bedouet
Frons als een knorrige beer, blaas je wangen bol als een hongerige
eekhoorn, laat je lippen trillen als een gek schaap ... Dit kartonboek
daagt peuters uit om te spelen met hun spiegelbeeld door eenvoudige
en grappige gebaren na te apen. Een interactief boek om de motoriek te
ontwikkelen en kindjes zich bewust te maken van hun lichaam!

8
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NOG WAT VAKER IN DE SPIEGEL KIJKEN?

Spiegeltje spiegeltje
978 90 02 27087 1
€ 13,99

Baby ziet: bloemen
978 90 02 26869 4
€ 12,99

» Stimuleert de motoriek en
maakt kinderen bewust
van hun lichaam
» Met spiegeltje
Thierry Bedouet
Thierry Bedouet is eigenlijk een striptekenaar,
maar hij maakt af en toe een uitje naar
kinderboekenland. Daar tekent hij vooral
kartonboekjes voor de jongste lezers.

Vanaf 1 jaar
16 FEBRUARI 2021
Kartonboek
met spiegeltje
20 blz.
18 x 20 cm
ISBN 978-90-02-27279-0
€ 13,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27279 0

Bekijk een demofilmpje
van het boek

9

789002 272790

Plaatjesboek met meer dan 70 foto’s!

Mijn eerste fotoboek: op de boerderij
Nathalie Seroux
De oude MacDonald had een echte boerderij… Maar kleine ukjes kunnen
voortaan bladeren in hun eigen boerderijfotoboek.
Dit zeer mooie fotografische kartonboek moedigt aan om verschillende
aspecten van de boerenwereld te ontdekken. Met dit woordenboek heb je de
boerderijwereld binnen handbereik.

10
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» Origineel fotoboek om kinderen
alles te leren over de boerderij
» De boerderij bekeken door de
ogen van een fotograaf
Vanaf 1 jaar
9 MAART 2021
Kartonboek
50 blz.
18 x 18 cm
ISBN 978-90-02-27281-3
€ 13,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27281 3

Bekijk een demofilmpje
van het boek
Nathalie Seroux
Nathalie Seroux is fotograaf en auteur. Het zal
je dan ook niet verbazen dat ze voornamelijk
fotoboeken maakt.

9

789002 272813

Speel verstoppertje met je dierenvrienden

Waar is iedereen?
Charly Delwart,
met illustraties van Élo
Vijf dierenvrienden gaan samen wandelen. Plots verdwijnt de kat, daarna
ook de hond, het konijn, de koe en zelfs de eend. Waar zijn ze toch?
Verrassing!
Een voor een verdwijnen de dieren en dat zie je ook aan de pagina’s in het
boek. Die worden korter en langer. Een grappig en simpel verhaal voor de
allerkleinsten.
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» Origineel kiekeboe-kartonboek
» Over dieren die verdwijnen en verschijnen

Charly Delwart
Charly Delwart is geboren in Brussel en woont
nu in Parijs. Hij is schrijver en scenarist. Naast
vele boekenkinderen heeft hij er ook drie van
vlees en bloed.
Élo
De Frans-Zweedse ontwerpster en illustratrice
Élo werkt voor bekende merken als Paperchase,
Monoprix en Dim en heeft een eigen studio.

Vanaf 1 jaar
15 MEI 2021
Kartonboek
18 blz.
16,7 x 23,7 cm
ISBN 978-90-02-27280-6
€ 13,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27280 6

Bekijk een demofilmpje
van het boek

9

789002 272806

Ontdek het geluid van nachtdieren

Nachtgeluiden
Géraldine Cosneau
Het is nacht en iedereen gaat slapen. Of toch niet?
Hoor je de uil roepen en de kikkers kwaken? En zie je de nachtvlinders?
Tien geluiden om te ontdekken welke dieren er ‘s nachts geen tukje doen.
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» Geluidenboek met 10 nachtgeluiden

Géraldine Cosneau
Géraldine Cosneau begon haar carrière in de
textielindustrie. Maar in 2009 ging ze voluit
voor een carrièreswitch en sindsdien illustreert
ze kinderboeken. Ze tekent het liefst dieren en
bloemen.

Vanaf 3 jaar
16 MAART 2021
Geluidenboek
24 blz.
19 x 21,5 cm
ISBN 978-90-02-27252-3
€ 16,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 27252 3

Bekijk een demofilmpje
van het boek

9

789002 272523

TO PPER

Help de speelgoedmaker een handje

Ik help… de speelgoedmaker
Jonas Boets,
met illustraties van Annelies Vandenbosch
Speelgoedmaker Robbe werkt aan een blokkendoos. Maar hij heeft alleen een
stuk hout. Hmm, dat lijkt nog niet echt op een blokkendoos. Help jij mee? Hak
het grote houtblok in stukjes en blaas de splinters weg.
Ik help… de speelgoedmaker is het derde boek in de ‘Ik help...’-reeks. Stuk voor
stuk originele doeboeken die op speelse wijze leesplezier stimuleren.

16 16

17 17

» Interactief doeboek
» Ontdek hoe een blokkendoos gemaakt wordt
Vanaf 3 jaar
27 APRIL 2021
Kartonboek
32 blz.
22,5 x 22,5
ISBN 978-90-02-27290-5
€ 15,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 27290 5

IN DEZELFDE REEKS

2DE
DRUK

Ik help… de brandweer
978 90 02 26699 7
€ 15,99

Jonas Boets
Jonas Boets stond als kind al te popelen om de brandweer en de Sint
te helpen. En om een leugentje was hij ook niet verlegen. Zijn al dan
niet echt meegemaakte ervaringen schreef hij neer in de kinderreeks
Ik help… en de fantastische jeugdreeks Little Liars Club.
Annelies Vandenbosch
Annelies tekent dat het een lieve lust is. En dat doet ze goed.
Met humor en positiviteit maakt ze van de wereld een mooiere plek.

9

789002 272905

Milo ziet de wereld in zwart-wit

Milo’s dierenwereld in zwart-wit

Rowena Blythe

Rowena Blyth

Milo de kat ziet de wereld in zwart-wit. Ook een pasgeboren baby ziet de

Milo ziet ook de dierenwereld in zwart-wit. Door de beelden te bekijken, worden

wereld in zwart-wit. Daarom houden baby’s van contrasterende zwart-

je baby’s hersenen en visuele ontwikkeling gestimuleerd. Leesplezier begint op

witpatronen. Hoe sterker het contrast, hoe beter ze het zien. De zwart-witte

schoot!

illustraties in dit boekje zijn daarom ideaal voor pasgeboren baby’s.

tweede druk
Vijfde druk
18

19

Vanaf 0 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Kartonboek
14 blz.
15 x 15 cm
ISBN 978-90-02-26287-6
€ 9,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26287 6

9

789002 262876

IN DEZELFDE REEKS

Milo’s eerste voelboekje
Zwart & Wit
978 90 02 26795 6
€ 12,99

Vanaf 0 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Kartonboek
14 blz.
15 x 15 cm
€ 9,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26796 3

9 789002 267963

Baby ziet… Kijkboek met spiegeltje

Oh! Een boek vol geluid
Hervé Tullet

Pasgeboren baby’s hebben een voorkeur voor zwart-witpatronen. Vanaf drie
maanden wordt de aandacht getrokken door patronen in combinatie met felle
kleuren. Dit baby ziet… boekje is daarom bijzonder geschikt voor baby’s tussen
0 en 6 maanden. Door naar de patronen te kijken, worden de hersenen en de
visuele ontwikkeling gestimuleerd.

Dit is geen gewoon geluidenboek. In dit boek zet je je vinger op de pagina en… maak
je de geluiden er zelf bij! Praat hard of zacht, zing als een operazangeres of toeter
als een auto. Dit boek lees je elke keer anders. Op elke pagina wacht je een nieuwe
verrassing – warm je stem maar op!

Derde druk
Meer dan
40.000 verkochte
exemplaren

» Succesvolle reeks
» Inventief,
interactief en
creatief
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Bekijk een demofilmpje
van het boek

Vanaf 0 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Kartonboek
20 blz.
16 x 16 cm
ISBN 978-90-02-25059-0
€ 9,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 25059 0

9

789002 250590

» Met spiegeltje
» Patronen die de waarneming
stimuleren

NOG MEER VAN HERVÉ TULLET

13DE
DRUK

Een boek
978 90 02 25937 1
€ 13,99

Mijn tekenatelier
978 90 02 27086 4
€ 20

VANAF 2 JAAR
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
64 blz.
22,8 x 22,8 cm
€ 13,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26471 9

9 789002 264719
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TO PPER

Tik Tak kleurt nu ook met water

Tik Tak Ik kleur met water
Vul de pen met water en ga ermee over de kleurplaten. Er gebeurt iets magisch:
de kleuren en de verborgen elementen uit de tekening komen tevoorschijn!
Zo kun je alle vraagjes beantwoorden. Is het water opgedroogd? Dan begin je
gewoon opnieuw.

26 26

27 27

» Ideaal voor kleuters om te leren kleuren,
zonder kans op vlekken
» Kan telkens opnieuw gebruikt worden
» Stimuleert de handvaardigheid en het
observatievermogen

Vanaf 3 jaar
7 APRIL 2021
Kleurboek met waterstift
16 blz.
18 x 24 cm
€ 10,99
NUR 228
ISBN 978 90 02 27299 8

De schattige wereld van de Ketnet junior-reeks
Ollie nu ook in boekvorm!

Waar is Ollie?
Anton Setola
Ergens op een goed verborgen plek in de drukke stad vind je een vergeten
stadsparkje. Daar woont Ollie. Samen met zijn vrienden beleeft hij er fantastische
avonturen. In deze interactieve kartonboeken speel jij met hen verstoppertje.
In Waar is Ollie? zoek je op elke dubbele pagina naar het vertederende uiltje.

28
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e
voorlopig

cover

» Interactief kartonboek met
schuifelementen en uittrekbare
pagina’s
» Bekend van de gelijknamige
animatiereeks op Ketnet junior

Anton Setola
Anton Setola is een Gentse animator. Hij studeerde aan het
KASK en maakte heel wat animaties voor reclame en series.
Voor Lunanime (deel van Lumière) werkte hij een animatieserie
rond figuurtje Ollie uit.

Vanaf 1 jaar
5 MEI 2021
Kartonboek met schuifjes
12 blz.
18 x 18 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27315 5

9 789002 273155

De schattige wereld van de Ketnet junior-reeks
Ollie nu ook in boekvorm!

Ollie zoekt zijn vriendjes
Anton Setola
In Ollie zoekt zijn vriendjes, help jij Ollie met zoeken. 3, 2, 1… wie niet weg is, is
gezien!

30
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e
voorlopig

cover

» Interactief kartonboek met
schuifelementen en uittrekbare pagina’s
» Bekend van de gelijknamige
animatiereeks op Ketnet junior

Vanaf 1 jaar
5 MEI 2021
Kartonboek
met schuifjes
12 blz.
18 x 18 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27316 2
Bekijk
enkele
filmpjes
van Ollie

9 789002 273162

Nieuw zoekboek in populaire reeks

Zoekboek Rik aan zee
Liesbet Slegers
Rik gaat naar zee. Daar gaat hij onder andere samen met papa vliegeren op het
strand. Welke kleuren heeft zijn vlieger? Hoeveel parasols tel je op het strand?
Zie je iemand die een bril draagt? Wat heeft een slimme meeuw te pakken? En
waar is die dekselse Sam de poes nu weer?
Alweer een zalig zoekboek dat perfect aansluit bij de leefwereld van peuters en
kleuters.

32
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» Nieuw zoekboek in
succesvolle reeks
» Herkenbaar voor peuters
en kleuters

Liesbet Slegers
De peuter- en kleuterboeken van Liesbet Slegers zijn opgebouwd
rond herkenbare situaties. De zoekboeken van Rik zijn al meer dan
tien jaar een begrip onder kleuters. Bij de verschijning van een
nieuwe titel wordt er op de speelplaats druk gespeculeerd over
waar Sam de poes zich deze keer weer zal verstoppen.

Vanaf 2 jaar
27 APRIL 2021
hardcover
32 blz.
24 x 30 cm
ISBN 978-90-02-27274-5
€ 12,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 27274 5

9

789002 272745

Spelend leren
met

Zoekboek Rik op school
Liesbet Slegers
Rik op school toont aan de hand van leuke zoekplaten hoe een dag in de kleuterklas
verloopt. De ideale manier om peuters en kleuters vertrouwd te maken met het
leven in de klas. En na een heleboel avonturen, klinkt de bel en staat papa klaar om
Rik weer op te halen. En of hij veel te vertellen heeft!

Vierde druk
Rik bouwt een toren
978 90 02 26803 8
€ 14,99

Rik puzzel
978 90 02 26872 4
€ 13,99

34
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Het zoek- en posterboek van Rik en Rosie
978 90 02 26787 1
€ 14,99

Waar zijn Rik & Rosie? Een zoek- en posterboek
978 90 02 27118 2
€ 15,99

Vanaf 2 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
32 blz.
24 x 30 cm
ISBN 978-90-02-24739-2
€ 12,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 24739 2
Leer tellen met Rik
978 90 02 26186 2
€ 12,99

9

789002 247392

Zoeken met Rik –
Vormen en kleuren
978 90 02 26530 3
€ 12,99

Rik in de klas
978 90 02 25552 6
€ 12,99

2DE
DRUK

Nog meer
zoekplezier
met

Zoekboek
Rik op stap
978 90 02 23886 4
€ 12,99

MET
TOTEBAG

Zoekboek
Rik en de seizoenen
978 90 02 26704 8
€ 19,99

Zoekboek
Rik is jarig
978 90 02 26811 3
€ 12,99

Zoekboek
Rik en zijn helden
978 90 02 27117 5
€ 12,99

Zoekboek
Rik en de Kerstman
978 90 02 26269 2
€ 12,99

2DE
DRUK
Zoekboek
Rik en de sporten
978 90 02 26159 6
€ 12,99

Zoekboek
Rik en de verkleedkist
978 90 02 26267 8
€ 12,99

Zoekboek
Rik en zijn mama
978 90 02 26266 1
€ 12,99

Zoekboek
Rik bij de dieren
978 90 02 26175 6
€ 12,99

Zoekboek
Rik en de paashaas
978 90 02 24757 6
€ 12,99

Zoekboek
Rik en de Sint
978 90 02 26268 5
€ 12,99

Zoekboek
Rik is verliefd
978 90 02 26531 0
€ 12,99

3DE
DRUK

2DE
DRUK

Zoekboek
Rik en de voertuigen
978 90 02 25551 9
€ 12,99

2DE
DRUK

3DE
DRUK

2DE
DRUK

3DE
DRUK

36

Zoekboek
Rik en zijn papa
978 90 02 26686 7
€ 12,99

Zoekboek
Rik bij oma en opa
978 90 02 27037 6
€ 12,99

37

Dierentuin op stelten

Dolle beestenboel in een flapjesboek

Paula Bowles
Op het eerste gezicht lijkt dit een dierentuin als een andere. De dieren
vervelen zich zelfs een beetje. Maar achter elke flap wacht een nieuwe
verrassing. De olifant wordt een brandweerman, het nijlpaard een
bodybuilder en de luiaard is zelfs een beruchte ninja. Maak je klaar voor
een fantastisch avontuur in deze dierentuin op stelten!

38
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» Met grote uitklapbare flappen
Bekijk een
demofilmpje
van het boek
Paula Bowles
Paula woont nu in Bristol, waar ze al meer dan 10 jaar als illustratrice
werkt. Ze publiceerde o.a. bij grote uitgeverijen als Nosy Crow en
Simon & Schuster. Dit is haar eerste werk voor een Nederlandstalige
uitgeverij.

Vanaf 2 jaar
6 JANUARI 2021
Hardcover met flapjes
22 blz.
22 x 22 cm
€ 13,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27298 1

speels woordenboek vol illustraties

Mijn knotsgek woordenboek
Katie Abey
Door de interactie tussen de verschillende tekeningen is dit
geen prentenboek zoals een ander. De behandelde thema’s
blijven dicht bij de kinderwereld, maar hebben een vleugje
humor. Een bijzonder ludieke kennismaking met eerste
woordjes, waarbij telkens iets nieuws te ontdekken valt.

40
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» Vol humor
» Een stevig kartonboek
Katie Abey
Katie Abey is een internationaal gerenommeerde illustratrice
die in een klein, hobbitachtig huisje woont in Derbyshire samen
met een kat, een egel en een echtgenoot. Ze publiceerde eerder
al titels bij Bloomsbury en Oxford University Press. Dit is haar
eerste werk voor een Nederlandstalige uitgeverij.

Vanaf 1 jaar
10 MAART 2021
Kartonboek
16 blz.
22,5 x 25 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27307 0

Een boek voor wie bedtijd moeilijk is

Wolfje wil niet gaan slapen
Jo Lindley
In dit prachtig geïllustreerd boek maak je kennis met Wolfje. Hij is heel erg lief, maar
ook wel wat ondeugend. Van mama mag hij nog 10 minuutjes opblijven voor het
licht uitgaat. Maar Wolfje heeft andere plannen. Als mama niet kijkt, sluipt de kleine
deugniet langs het raam van zijn slaapkamer naar buiten. Het is aan de lezer om
Wolfje zover te krijgen om op tijd in bed te liggen. Tik, tok… nog maar 9 minuten.
Een interactief prentenboek voor kleine deugnieten die niet graag gaan slapen!

42
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» Een interactief verhaal
» Voor kleine deugnieten die niet
graag gaan slapen
Jo Lindley
Kunst maakte een groot deel uit van haar jeugd. Ze noemt zichzelf
een Archistrator (architect + illustrator). Ze publiceerde reeds bij
uitgeverijen als Nosy Crow en recent nog bij Dorling Kindersley. Met
Standaard Uitgeverij voegt ze een grote uitgeverij aan dat rijtje toe!

Vanaf 2 jaar
10 FEBRUARI 2021
Hardcover
32 blz.
23 x 27 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 27305 6

9 789002 273056

Wie is het? In de zee

Wie is het? Piraten

Lionel Darian

Lionel Darian

Is je vis blauw? Heeft hij streepjes? Of vlekken? Is hij lang? Of eerder rond? Heeft hij

Draagt jouw piraat een hoed? Heeft hij een ooglapje? Heeft hij een litteken? En

vijf vinnen? En een hoorn? Stel vragen aan je tegenstander en ontdek welke vis hij

een oorbel? Heeft hij ros haar? Is het misschien een vrouw? Stel vragen aan je

gekozen heeft voordat hij de jouwe vindt!

tegenstander en ontdek welke piraat hij gekozen heeft voordat hij de jouwe vindt!

Open het boek. Vouw de spelblokken aan elke kant open en duw ze naar elkaar toe.
Het tussenschot, dat de twee spelers van elkaar zal scheiden, komt nu naar omhoog.
Dankzij de 40 spelroosters en de leuke opbouw, zal dit spelletjesboek klein én groot
bekoren!

‘Wie is het’ in boekvorm

44
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Vanaf 6 jaar
30 APRIL 2021
Vouwboekje met
uitscheurbare pagina’s
80 blz.
16 x 21 cm
€ 10ISBN 978-90-02-27277-6
NUR 270
ISBN 978 90 02 27277 6

9

789002 272776

» Een tijdloos spel in een nieuwe vorm
» Een handig formaat om overal mee te nemen
» Quality time voor het gezin
» Met 40 uitscheurbare speelblaadjes

Vanaf 6 jaar
30 APRIL 2021
Vouwboekje met
uitscheurbare pagina’s
80 blz.
16 x 21 cm
ISBN 978-90-02-27278-3
€ 10
NUR 270
ISBN 978 90 02 27278 3

9

789002 272783

TO PPER

Ontdek de eigentijdse dagboekverhaaltjes
van Duupje

Duupje
An Swartenbroekx,
met illustraties van Dieter Steenhaut
In de jaren tachtig en negentig waren de dagboekverhaaltjes van
Duupje razend populair. René Swartenbroekx schreef ze voor
het jeugdmagazine Zonneland, en ze werden ook in boekvorm
uitgegeven. Duupje is een jongen van de lagere school die met
zijn goedbedoelde, hilarische en avontuurlijke ideeën steeds
weer de dupe wordt van zijn eigen streken. Soms is hij een rebel,
maar meestal heeft hij gewoon een heel klein hartje.
Renés dochter An gebruikte die oerherkenbare verhaaltjes al eens als
inspiratiebron tijdens haar lessen aan kinderen tussen 7 en 12 aan de Academie
voor Woord en Muziek in Bree en merkte dat ze nog niet aan kracht hebben
ingeboet. Kinderen herkennen zich immers in de sympathieke ‘underdog’ die
Duupje is. Want vroeg of laat is iedereen toch eens het Duupje, niet?
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Toonbankbox 6 ex.
€ 83,94
ISBN 978 90 02 27364 3

9 789002 273643
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» Gekend scenarist en opkomend
illustrator
» Eigentijdse, herkenbare
verhaaltjes over een antiheld
» Marketingcampagne:
voorpublicatie,
socialmediacampagne,
interviews met de auteur …

An Swartenbroekx
An Swartenbroekx is meer dan Bieke uit F.C. De Kampioenen.
Ze is ook scenariste van een hele reeks afleveringen van F.C. De
Kampioenen en de vier Kampioenen-films. Tussendoor schreef
ze afleveringen van ‘Verschoten & Zoon’, sketches, het komische
theaterstuk ‘Tarara!’, het filmscenario van ‘De grote geldroof’, …
Dieter Steenhaut
Oudenaardenaar Dieter Steenhaut is een nieuw talent uit de
gerenommeerde Standaard Uitgeverij-stal. Hij geeft Duupje een
nieuwe, eigentijdse vorm waarin iedere acht- tot twaalfjarige zich
zal herkennen.

Vanaf 8 jaar
10 MAART 2021
Hardcover
136 blz.
15 x 19 cm
€ 13,99
NUR 282
ISBN 978 90 02 27306 3

Dit eerste boek van een gloednieuwe reeks bundelt dagboekfragmenten
van de eeuwige kwajongen. Duupje schrijft ze zelf. Zijn korte verhalen
gaan over alledaagse, herkenbare situaties van kinderen - zowel thuis,
op school als tijdens hun sociaal leven. Duupje schrijft ze neer op een
luchtige, pretentieloze manier, met een knipoog en een kwinkslag zoals in
dit verhaaltje.

GSM
Iedereen in mijn klas heeft een gsm. Ik niet.
‘Jij bent daar nog te jong voor’, zegt mama. Maar Greet kreeg er wel een
toen ze 11 jaar was. Volgens papa heeft Greet dat nodig voor school.
Maar dat is niet waar. Ze is alleen maar aan het chatten met haar stomme
vriendinnen. Over de sikspeks (of zoiets) van jongens. Ik heb ooit stiekem
48
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haar sms’jes gelezen. Toen ze dat te weten kwam, werd ze hysterisch. Ze
sloeg mij met haar boekentas. En toch kreeg ik straf. Versta jij dat nu?
Toen we ’s avonds aan tafel zaten, zei mama plechtig: ‘Ok Duupje, je krijgt
Toen ik deze ochtend nog eens aan het zagen was, zei mama boos: ‘Jij zou

de oude gsm van Greet. Maar alleen zodat je ons kan verwittigen als er iets

zo’n gsm toch verliezen. Je bent veel te slordig.’

gebeurt!’

Ja, soms verlies ik ekspress (of hoe schrijf je dat?) mijn brooddoos. Omdat ik
de boterhammen die mama maakt niet lekker vind.

Die oude gsm is stom. Ik kan er zelfs niet mee op internet. En dan mag ik
die alleen gebruiken om mama te bellen?! No way! Ik stuurde stiekem een

Maar na school had ik een plannetje. Ik maakte met een schaar een groot

sms’je naar mijn vriend Tom: ‘Gaan we nog voetballen?’ Tom mocht. Ik niet.

gat in de band van mijn fiets. Daardoor moest ik te voet naar huis. En kwam
ik veel te laat thuis. Mama was boos en zei: ‘Duupje, waar heb jij gezeten?’

Want mama zei: ‘Duupje, we hebben vandaag geen tijd meer om je
fietsband te laten herstellen. Dus je moet op tijd je bed in. Want morgen

Ik deed alsof ik heel droevig was: ‘Iemand heeft mijn band kapot gemaakt.

moet je vroeg opstaan om te voet naar school te gaan.’

En ik moest helemaal alleen naar huis stappen, door de regen! Als ik een
gsm had, had ik kunnen bellen om mij op te halen.’

Ja lap, dan was ik toch weer het duupje!

TO PPER

Hilarische reeks over een eigenzinnig meisje

Cookie

en de vervelendste jongen ter wereld
Konnie Huq
Cookie’s leven is definitief voorbij.
Haar allerbeste vriendin verhuist naar de andere kant van de stad omdat haar
vader daar een nieuwe job heeft gevonden. Cookie smeekt haar ouders om
een huisdier als troost, maar het is en blijft een NEE. Volgens haar mama en
papa is een huisdier veel te duur en maakt het bovendien alles vies.
Maar Cookie is geen fan van het woord ‘nee’. In de dierenwinkel verliest ze
haar hart aan het allerschattigste poesje, dat ze Blauwtje noemt. Maar dan
gebeurt er een RAMP! De vervelendste jongen die ze ooit heeft ontmoet in
haar negenjarige leven koopt Blauwtje en geeft haar de naam Nigel! Op de
koop toe blijkt hij ook nog in haar klas te zitten. En alsof dat nog niet erg
genoeg is, komt hij naast haar wonen. AAAAAAAAAAHHH!!!!
Maar het is niet alleen kommer en kwel. Cookie krijgt de kans om mee
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te doen aan haar favoriete TV-quiz! Maar daarvoor moet ze eerst de
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wetenschapswedstrijd op school winnen. Dat zou een haalbare kaart moeten
zijn, als ze haar hoofd koel weet te houden. Maar laat dát nu net Cookies
sterkste kant niet zijn…
Een hilarische nieuwe reeks, geschreven en geïllustreerd door de Britse auteur
Konnie Huq, over het chaotische familieleven van een meisje dat dol is op
wetenschap.

Toonbankbox 6 ex.
€ 89,94
ISBN 978 90 02 27365 0

9 789002 273650

» Een pienter hoofdpersonage
dat dol is op wetenschap
en techniek en de interesse
hiervoor aanwakkert bij
de lezer

Vanaf 8 jaar
7 APRIL 2021
Hardcover
246 blz.
15 x 19 cm
€ 14,99
NUR 282
ISBN 978 90 02 27310 0
Konnie Huq
Konnie Huq is een Engelse televisie- en radiopresentatrice,
scenariste en kinderboekenschrijfster. Je kent haar misschien van het
kindertelevisieprogramma Blue Peter dat ze presenteerde tot 2008.

Tweede deel van een geestige
graphic novelreeks

Het spookt op nummer 113:
Spoken in het nauw
Mr Tan en Yomgui Dumont
Omdat zijn ouders het veel te druk hebben met hun werk en bijna nooit
thuis zijn, brengt Elliot veel tijd door met zijn nieuwe familie, de spoken Eva,
Angus, Amedea en Walter. Op een dag krijgen ze bezoek van een inspecteur
van de COS (Commissie voor Onaangepaste Spoken). Hij komt controleren
of de spoken hun taak wel naar behoren uitvoeren, wat niet helemaal het
geval is, als je ziet hoe gezellig ze het hebben met Elliot… Ze gaan dus heel
erg hun best moeten doen om de inspecteur ervan te overtuigen dat ze de
kleine jongen wel degelijk de stuipen op het lijf jagen. En alsof dat nog niet
erg genoeg is, duikt de beroemde spokenjaagster Ulrika Von Paprika weer op.
Zal het de spoken lukken om haar om de tuin te leiden? Want hoe kun je nu
tegelijk onopvallend en angstaanjagend zijn?
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Een nieuw verhaal … om je dood te lachen!

IN DEZELFDE REEKS
IN DEZELFDE REEKS

Het spookt op nummer 113:
Ongewenst bezoek
978 94 03 21732 1
Vanaf 25/5/21: € 11,99  € 12,99

» De combinatie strip en kinderboek wordt
steeds populairder
» Een spannend én grappig verhaal voor niet
zo lustige lezers
» De ideale tekst-beeldverhouding doet lezen

Vanaf 8 jaar
25 MEI 2021
Hardcover
128 blz.
16 x 23,5 cm
€ 12,99
NUR 282, 283
ISBN 978 90 02 27304 9

Het derde avontuur van Kevin

Kevin en de koekjesdief
Philip Reeve,
met illustraties van Sarah McIntyre
Bumbelfort wordt geteisterd door een reeks koekjesdiefstallen en alle
sporen leiden naar de enige vliegende pony die het stadje rijk is: Max’ beste
vriend Kevin! Max en Kevin slaan op de vlucht. Kunnen ze de echte schuldige
ontmaskeren voor Kevin in de ponygevangenis belandt?

‘Het verhaal van Kevin is een spannend, avontuurlijk,
grappig én fantasierijk boek en is daarom een absolute
aanrader!’ (Boekenkastweb.wordpress.com)
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» Het derde boek over de schattige
pony Kevin en zijn beste vriend Max
» Knotsgek avontuur dat vol staat
met superleuke illustraties
die het verhaal geweldig goed
ondersteunen

IN DEZELFDE REEKS

Het verhaal van Kevin
978 94 03 20945 6
Vanaf 10/2/21:
€ 12,50  € 13,99

Kevin op de vlucht
978 94 03 21412 2
Vanaf 10/2/21:
€ 12,50  € 13,99

Philip Reeve
Philip Reeve is een Britse bestsellerauteur en illustrator. Hij woont
momenteel in Dartmoor met zijn vrouw Sarah en zijn zoon Samuel.
Hij is onder andere auteur van het Mortal Engines-universum, dat
onlangs verfilmd is.
Sarah McIntyre
Sarah McIntyre is een Brits-Amerikaanse illustrator en schrijfster
van kinderboeken en strips. Ze studeerde in 1999 af aan het
Bryn Mawr College met een major Russisch en een minor
kunstgeschiedenis en behaalde haar Master in Illustratie aan het
Camberwell College of Arts in 2007.

Vanaf 7 jaar
10 FEBRUARI 2021
Hardcover
228 blz.
15 x 19 cm
€ 13,99
NUR 282
ISBN 978 90 02 27303 2

Een nieuw avontuur in de succesreeks
rond heldin Kitty

Kitty – Zoektocht in het park
Paula Harrison,
met illustraties van Jenny Løvlie
Ontmoet Kitty! Overdag een meisje. ‘s Nachts een kat. Klaar voor avontuur.
Wanneer er een nieuwe familie in Kitty’s buurt komt wonen, is ze door het
dolle heen. Maar George, de nieuwe buurjongen, en Kitty lijken op het eerste
gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Teleurgesteld gaat Kitty slapen.
Die nacht komt Katsumi op bezoek: een hond is de bakkerij in de buurt op
stelten aan het zetten. Wanneer Kitty op onderzoek uitgaat, ontdekt ze dat
George speciale superkrachten heeft, net als zij. Samen gaan ze op zoek naar
de ondeugende hond, voor hij nog meer kwaad kan aanrichten.
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IN DEZELFDE REEKS

Redding in de maneschijn
978 94 03 21327 9
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Kitty en de tijgerschat
978 94 03 21537 2
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Kitty op avontuur
in de daktuin
978 94 03 21538 9
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

» Een avontuurlijke en fantasierijke reeks
» Met een sterk meisje als hoofdpersonage
» Een superheldenverhaal voor prille lezers,
met leuke weetjes over katten
» Met sfeervolle illustraties van Jenny
Løvlie, die de prestigieuze ‘Waterstones
Children’s Illustrated Book Prize’ won

Vanaf 7 jaar
7 APRIL 2021
Hardcover met
soft touch laminaat
en folie op de cover
128 blz.
15 x 19 cm
€ 11,99
NUR 282
ISBN 978 90 02 27309 4

Isabella Maan gaat op reis

Een nieuw avontuur in de succesreeks
rond Isabella Maan

Harriet Muncaster
Isabella Maan wint een fantastische reis voor haar hele gezin. Ze is helemaal
klaar voor enkele dagen zon, zee en strand! Maar ook op vakantie moet ze
de handen uit de mouwen steken, wanneer zij en haar vriendin Marina de
zeemeermin een babyschildpadje in nood vinden. Kunnen Isabella en Marina
het schildpadje weer in veiligheid brengen?
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» Al meer dan 35.000 exemplaren verkocht!
» Nog nieuwe delen op komst

Harriet Muncaster
Harriet Muncaster schreef en tekende de reeks rond Isabella Maan
en de spin-off rond haar nichtje Mirabelle. Ze houdt van alles wat
klein, magisch en sprankelend is.

IN DEZELFDE REEKS

Isabella Maan
geeft een show
978 94 03 21602 7
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Vanaf 7 jaar
7 APRIL 2021
Hardcover
128 blz.
15 x 19 cm
€ 11,99
NUR 282
ISBN 978 90 02 27308 7
Isabella Maan
gaat logeren
978 94 03 21729 1
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Isabella en de
magische sneeuw
978 94 03 21127 5
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Isabella Maan
gaat naar de kermis
978 94 03 20946 3
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Isabella en
het spookkasteel
978 94 03 20518 2
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Isabella en de draak
978 94 03 20517 5
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

Isabella gaat
naar het ballet
978 94 63 07984 6
Vanaf 7/4/21:
€ 10,50  € 11,99

TO PPER

For Girls Only! Partytime

Feest! FGO! bestaat 15 jaar

Hetty van Aar

SLECHTS
€ 10

Als Yelien in het plaatselijke krantje de aankondiging ziet staan voor een disco
is ze door het dolle heen. Daar wil ze meteen met haar vriendinnen naartoe.
De vijf meisjes kijken heel erg uit naar het feest, maar dan krijgt Yelien van
haar ouders te horen dat ze niet mag gaan. Eline mag wel, en dat vindt ze
oneerlijk. Zo oneerlijk dat de anders oh zo verantwoordelijke Yelien haar
ouders vertelt dat ze die avond bij Eline gaat logeren en stiekem meegaat naar
het feestje. Maar dan loopt het helemaal fout…
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» FGO! bestaat 15 jaar
» Speciale pocketeditie voor het jubileumjaar
» Teaser van de pocketeditie in het voorjaar
geseald bij het FGO!-magazine
» Past in het thema ‘Lezen is een feest’
van de jeugdboekenmaand
» Promoprijs € 10
Hetty van Aar
Hetty van Aar weet als geen ander te beschrijven wat er omgaat in
meisjes van twaalf. In 2006 startte ze de reeks For Girls Only! 15 jaar
later is de reeks uitgegroeid tot een heus universum met romans,
specials, een dagboek, goodieboxen en spelletjes!

Vanaf 10 jaar
16 FEBRUARI 2021
Paperback
168 blz.
14 x 21,5 cm
ISBN 978-90-02-27285-1
€ 10
NUR 283
ISBN 978 90 02 27285 1

9

789002 272851

FGO! trekt naar Griekenland

For Girls Only!
Groetjes uit Griekenland
Hetty van Aar
Na hard werken en lang sparen is het Kato gelukt: ze heeft het geld bij
elkaar om een vliegticket naar Griekenland te kopen. Daar gaat ze in de
zomervakantie haar opa en oma helpen in hun taverne. Ze bakt er voor de
gasten haar Griekse specialiteit: jaoertopita.
Al op haar eerste dag neemt ze een kijkje bij de buren, bij Crêperie
Chocolat. Daar worden de pannenkoekjes voorzien van een dikke laag
chocolade: puur, melk, wit en zelfs roze. Het chocoladeparadijs heeft een
magische aantrekkingskracht op Kato. Maar dat komt niet alleen door de
chocolade. De buurjongen van de crêperie komt nieuwsgierig een stukje
jaoertopita proeven en zo worden ze vrienden. Ze gaan op zoek naar de
waterval en lossen het raadsel van de witte zwanen op. Maar ook als het
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tegenzit kunnen de twee op elkaar rekenen.

Vanaf 10 jaar
25 MEI 2021
Hardcover
184 blz.
14 x 21,5 cm
ISBN 978-90-02-27253-0
€ 13,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 27253 0

» Nieuwe FGO!-roman
» Deze keer met Griekenland als setting
» Over een bijzondere nieuwe vriendschap
9

789002 272530
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Sommige dingen staan in de sterren geschreven

Astrologieboek
Annemie Vertongen
Astrologie is eeuwenoud en toch booming onder jongeren. Deze boeiende
wetenschap kan uitgelegd worden op een heel ingewikkelde manier, maar
het kan ook eenvoudig en praktisch aan de man gebracht worden (of aan de
meiden, zoals je wilt).
Ben je gepassioneerd door astrologie? Geen probleem! Genoeg tips in dit
boek of verwijzingen naar interessante websites.
Wil je alleen maar jezelf of je ouders of vriendinnen wat beter leren
kennen? Prima hoor! Ook dan is dit boek een onmisbare tool. Geef het een
leuk plaatsje in je boekenkast en raadpleeg het wanneer je vragen hebt

Annemie
Vertongen

over jezelf of iemand anders die je beter wil leren kennen.
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ILLUSTRATRICE

Ruthje Goethals

cover nog niet beschikbaar, maar we stellen net zo graag
de auteur en illustrator van het boek aan jullie voor

» Astrologieboek op maat van jongeren
» Ontdek meer over jezelf en over je bestie
(of de persoon op wie je stiekem een oogje hebt)

Annemie Vertongen
Haar interesse voor astrologie begon al vroeg in haar jeugdjaren. Als
klein meisje keek Annemie Vertongen altijd vol verwondering naar
de sterrenhemel. Haar honger was niet te stillen, dus besloot ze les
te gaan volgen bij enkele autoriteiten op het vlak van astrologie, van
België tot Kauai in Hawaï. Uiteindelijk behaalde ze het certificaat
van astrologe. En vermits deze Oostendse ook een passie voor
schrijven heeft, moest er ooit wel een astrologieboek van komen.

Vanaf 11 jaar
25 MEI 2021
Paperback
176 blz.
17 x 24 cm
ISBN 978-90-02-27254-7
€ 16,99
NUR 225
ISBN 978 90 02 27254 7

9

789002 272547

For Girls Only!
Alles wat meisjes willen weten
Séverine Clochard,
met illustraties van Ruthje Goethals
Soms is het leven best moeilijk als je een meisje tussen 10 en 13 jaar bent. Wil je

Vraag maar raak
978 90 02 27127 4
€ 15,99

4DE
DRUK

alles weten over de puberteit, je lichaam dat verandert, je persoonlijkheid die zich
ontwikkelt, vriendschap, verliefd zijn, je weg vinden op school en nog veel meer?
Je vindt het antwoord op al je vragen in dit boek vol tips, weetjes en goede raad

Vijfde druk

66

Vanaf 10 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Integraalband
240 blz.
18 x 22,5 cm
€ 16,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 26191 6

9 789002 261916

VRIENDINNENBOEK VOOR BESTIES

van professionals en meisjes zoals jij. Wedden dat dit je lievelingsboek wordt?

Het upcyclingboek
978 90 02 26888 5
€ 16,99

Vriendinnenboek
voor besties
978 90 02 26696 6
€ 13,99

Het kapselboek
978 90 02 26310 1
€ 14,99

Het boek met
alle antwoorden
978 90 02 26688 1
€ 13,99

Quote van de dag
978 90 02 26631 7
€ 9,99

Brievenbox voor besties
978 90 02 26517 4
€ 10

Slaapfeestbox
978 90 02 26309 5
€ 13,99

Droomkaarten
978 90 02 26800 7
€ 15,99

2DE
DRUK

2DE
DRUK

» Onmisbaar voor elke (meisjes)boekenkast
» Boek vol tips, weetjes en goede raad
Ruthje Goethals
Ruthje vrolijkt al enkele jaren de For Girls Only!-reeks op met haar
olijke illustraties. Ze houdt van lachen, frambozen, palmbomen,
flamingo’s, ijsjes (liefst frozen yoghurt), confetti, cactussen, fietsen
door de straten van Gent, regenbogen, accordeon, asperges,
verkleedfeestjes... En dat zie je in haar tekeningen.

Raamstickerbox
978 90 02 26812 0
€ 9,99

Alle vragen op een
stokje
978 90 02 26825 0
€ 13,99

Tattoobox
978 90 02 26414 6
€ 11,99

Waarheid, durven
of doen
978 90 02 26148 0
€ 11,99
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2DE
DRUK
Kato en Charlie
978 90 02 26683 6
€ 13,99

Ellen en No
978 90 02 26308 8
€ 13,99

De ontdekking van Kato
978 90 02 26306 4
€ 13,99

Ellen in de spotlights
978 90 02 25976 0
€ 13,99

Parijs, here we come
978 90 02 26293 7
€ 13,99

2DE
DRUK
Yelien en Blue Boy
978 90 02 26190 9
€ 13,99

Eline en Melle
978 90 02 26826 7
€ 13,99

Emma en Jits
978 90 02 26941 7
€ 13,99

Emma’s eerste zoen
978 90 02 26632 4
€ 13,99

Het dagboek van Eline
978 90 02 26189 3
€ 12,99

SOS manege in nood
978 90 02 26169 5
€ 13,99
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Liefs uit Londen
978 90 02 26939 4
€ 13,99

De meisjes tegen de jongens
978 90 02 27036 9
€ 13,99

Het magische eiland Zeetopia
978 90 02 27111 3
€ 13,99

2DE
DRUK

Girls Club
978 90 02 26889 2
€ 13,99

Luf joe 4 ever
978 90 02 26780 2
€ 13,99

Selfie
978 90 02 26529 7
€ 13,99

Waar is Eline?
978 90 02 26790 1
€ 13,99

Het geheim van Yelien
978 90 02 25847 3
€ 13,99

2DE
DRUK

Vriendinnen voor altijd
978 90 02 25908 1
€ 13,99

Het dagboek van Yelien
978 90 02 26689 8
€ 12,99

Hopeloos verliefd
978 90 02 26003 2
€ 13,99

De Vijf in een kampeerwagen

De Vijf weer op Kirrin Eiland

Enid Blyton

Enid Blyton

In deze boekenreeks trekken vier vrienden en hun hond op avontuur.

In het eerste boek konden we De Vijf al eens vinden op Kirrin Eiland. Nu

In dit vijfde deel gaat de bende op vakantie. Ze ontmoeten Nobby, een

keren ze er weer terug heen. Oom Quentin wil er namelijk gaan wonen voor

jongen uit een voorbijtrekkend circus, en besluiten een kampeerwagen

een experiment. Maar als De Vijf hem een bezoekje willen brengen blijkt hij

te huren om mee rond te reizen. In het circus werken echter ook minder

spoorloos…

sympathieke zielen…

De terugkeer van De Vijf
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» Succesvolste Britse
kinderboekenreeks
» Terug van nooit
echt weggeweest

Vanaf 9 jaar
11 MEI 2021
Hardcover
184 blz.
14 x 21,5 cm
€ 14,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 27256 1

9 789002 272561

IN DEZELFDE REEKS

Enid Blyton
Enid Blyton is een Britse schrijfster. Ze is vooral bekend van de
kinderboekenreeks De vijf. Hoewel ze in 1968 overleed, zijn haar
verhalen nog steeds populair.

De Vijf gestrand
op Kirrin Eiland
978 90 02 27065 9
€ 14,99

De Vijf en
de geheime gang
978 90 02 27066 6
€ 14,99

De Vijf gaan
ervandoor
978 90 02 27232 5
€ 14,99

De Vijf op
smokkelaarsrots
978 90 02 27233 2
€ 14,99

Vanaf 9 jaar
11 MEI 2021
Hardcover
184 blz.
14 x 21,5 cm
€ 14,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 27257 8

9 789002 272578

Heb hij Wally al gevonden?

Waar is Wally?
Feesten maar!
Martin Handford
Wally-fans hou je klaar voor het zotste feestje van het jaar. Er komen gasten en
clowns, we serveren cupcakes en er is muziek. Met meer dan 100 stickers en tal
van leuke zoekopdrachten.
Speel en puzzel je mee?
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» Van de Waar is Wally?-reeks werden wereldwijd al
meer dan 68 miljoen boeken verkocht
» Spelletjesboek met meer dan 100 stickers
» Past binnen het thema ‘Lezen is een feest’ van de
jeugdboekenmaand

Martin Handford
Martin Handford is de geestelijke vader van Wally. Meer dan 30
jaar geleden kropen Wally en zijn vrienden uit Handfords pen. In
meer dan 25 landen zoeken lezers al decennialang naar Wally en
zijn vrienden.

Vanaf 5 jaar
16 FEBRUARI 2021
Paperback
24 blz.
23 x 28,8 cm
€ 9,99
NUR 270
ISBN 978 90 02 27297 4

9 789002 272974

Waar is Wally? De fantastische
minibox met vergrootglas

Waar is Wally?
Het grote boek der wonderen

Martin Handford

Martin Handford

Vijf miniboeken en een fantastisch vergrootglas helpen je bij je zoektocht

Wally-kijkers aller landen! Zie hoe de pagina’s tot leven komen wanneer

naar Wally, zijn vrienden en honderden andere dingen! In deze minibox

Wally toekijkt bij het Grote Fruitgevecht, het Treffen der Fanfares bezoekt (en

vind je vijf Wally-klassiekers in zakformaat en een onmisbaar vergrootglas

beluistert!), in een taartfabriek ronddwaalt, een bloementuin binnenwandelt

om Wally te zoeken.

en zelfs het geheimzinnige Huis van de Tijd weet binnen te dringen. Wat een
wonderbaarlijke wonderen! Ruim dertig miljoen mensen in meer dan twintig
landen zijn naar Wally op zoek. Heb jij hem al gevonden?

Vijfde druk

Negende druk

74

75

ALLEEN VOOR BELGIË
Vanaf 5 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Cassette met 5 boekjes
van 32 blz. en vergrootglas
13 x 16,5 cm
ISBN 978-90-02-26286-9
€ 16,99
NUR 270
ISBN 978 90 02 26286 9

9

ALLEEN VOOR BELGIË
Vanaf 5 jaar
19 JANUARI 2021
Hardcover
32 blz.
32,4 x 26,1 cm
ISBN 978-90-02-26179-4
€ 13,99
NUR 270
ISBN 978 90 02 26179 4

789002 262869
9

789002 261794

HEB JIJ

AL GEVONDEN?

Nog meer Wally-klassiekers verkrijgbaar

Zoek de boef!
Pronto

Tweede druk
Zoek de boef! bevat zes
spannende vraagstukken.
Vind jij de dader? Talloze
aanwijzingen helpen je
bij het oplossen van deze
mysteries. Elimineer de
Waar is Wally?
978 90 02 26586 0
€ 13,99

Waar is Wally nu weer?
978 90 02 25895 4
€ 13,99

Waar is Wally?
De fantastische reis
978 90 02 25896 1
€ 14,99

verdachten tot je uitkomt

Waar is Wally?
In Hollywood
978 90 02 26672 0
€ 13,99

bij de dader. Urenlang
spanning en plezier
verzekerd.
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Waar is Wally?
De wereld rond
978 90 02 26196 1
€ 14,99

Waar is Wally?
Overal!
978 90 02 26608 9
€ 16,99

Waar is Wally?
Verzamelbox
978 90 02 26469 6
€ 19,99

Waar is Wally?
Grappige geesten gespot
978 90 02 26940 0
€ 16,99

» Een gevarieerd, origineel en meeslepend
doeboek
» Stimuleert tot logisch en
resultaatgericht denken
Waar is Wally?
Dubbel zien in het museum!
978 90 02 26797 0
€ 16,99

Waar is Wally?
In de schijnwerpers
978 90 02 26609 6
€ 15,99

Pronto
Pronto is een Franse illustrator. Hij illustreerde meer dan twintig
kinderboeken bij verschillende Franse uitgeverijen. Zijn tekeningen
hebben steeds een grappig tintje.

Vanaf 8 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
96 blz.
19 x 25 cm
€ 14,99
NUR 228
ISBN 978 90 02 26290 6

9 789002 262906

Moppen en raadsels van Suske en Wiske
Lachen geblazen met onze striphelden!
Knotsgekke moppen
van Lambik

Duik in het universum van Suske en Wiske met deze fantastische moppen- en

Vanaf 7 jaar
7 APRIL 2021
Paperback
96 blz.
11 x 15,5 cm
€ 5,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 27311 7

raadselboeken. Lambik vindt Knotsgekke Moppen van Lambik alvast het grappigste boek
ter wereld. Valse bescheidenheid is toch nergens voor nodig, hè Bikske? En in Grappige
Raadsels van Barabas vind je zulke geweldige hersenkrakers dat zelfs Wiske er moeite
mee heeft. Het boek Moppen en raadsels is de bundeling van de twee losse delen.

e cover
voorlopig

Grappige raadsels
van Barabas
Vanaf 7 jaar
79
7 APRIL 2021
Paperback
96 blz.
11 x 15,5 cm
€ 5,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 27312 4
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VERZAMEL
BAND

Moppen en raadsels
e cover
voorlopig
e
voorlopig

» Moppen en raadsels
met bekende figuren

cover

Toonbankbox 2 x 12 ex
van ‘Knotsgekke moppen
van Lambik’ en ‘Grappige
raadsels van Barabas’
€ 143,76
ISBN 978 90 02 27367 4

9 789002 273674

Vanaf 7 jaar
7 APRIL 2021
Paperback
192 blz.
11 x 15,5 cm
€ 7,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 27313 1

De beste moppenboeken uit Smurfenland
Peyo
In deze boeken laten de Smurfen zich van hun grappigste kant zien met
de vele, vrolijke moppen.

Ik smurf me te pletter!

Moppen lezen is leuk, maar nog leuker is om ze te delen met vriendjes en

Vanaf 7 jaar
10 FEBRUARI 2021
Paperback
96 blz.
11 x 15,5 cm
€ 5,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 27300 1

familie. Dankzij Brilsmurf, Grote Smurf en de vele andere Smurfen keert
je kind met een brede lach terug uit Smurfenland!

Lachen, gieren, brullen met de vrolijke Smurfen!

Ik smurf me een deuk!
Vanaf 7 jaar
81
10 FEBRUARI 2021
Paperback
96 blz.
11 x 15,5 cm
€ 5,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 27301 8
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VERZAMEL
BAND

Ik smurf me een bult!

» Een sterk merk in een populair concept
» Handig pocketformaat om overal mee
naartoe te nemen

Toonbankbox 2 x 12 ex
van ‘Ik smurf me te pletter!’
en ‘Ik smurf me een deuk!’
€ 143,76
ISBN 978 90 02 27366 7

9 789002 273667

Vanaf 7 jaar
10 FEBRUARI 2021
Paperback
192 blz.
11 x 15,5 cm
€ 7,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 27302 5

Een must-read voor EK-fans

Euro 2020 De officiële EK-gids
Kevin Pettman
Bereid je voor op de herkansing van het EK-voetbal. Dat start op 11 juni 2021,
maar als voetbalfan wist je dat natuurlijk al lang. In het EK-handboek vind
je echt alles over het EK. Info over de sterspelers, ploegopstellingen, extra
spelletjes, … Je kan er zelfs je eigen pronostiek op invullen. Wie denk jij dat er
zal winnen?
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ALLEEN VOOR BELGIË
Vanaf 7 jaar
9 APRIL 2021
Hardcover
48 blz.
18,8 x 24,9 cm
€ 7,99
NUR 256
ISBN 978 90 02 27067 3

MEER VOETBALBOEKEN
IN DEZELFDE REEKS

» Hét handboek over het EK-voetbal
» Met speelrooster om in te vullen
Wereld voetbal recordboek 2021
978 90 02 27227 1
€ 24,99

Kevin Pettman
Kevin Pettman schrijft al meer dan 15 jaar over allerlei
onderwerpen, gaande van voetbal over geschiedenis tot
computergames. Hij werkte onder andere voor Top Gear en LEGO.

Een opwarmer voor het EK

Euro 2020 Het officiële Doeboek
Emily Stead
Op 11 juni 2021 start het EK-voetbal. Warm je alvast op met een boek vol
spelletjes zoals doolhoven, quizjes en andere puzzels. EK-mascotte Skillzy
gidst je door het boek en dropt af en toe wat fan facts.
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ALLEEN VOOR BELGIË

» Boek vol spelletjes
» Fan facts over de EK-spelers

Vanaf 5 jaar
9 APRIL 2021
Spelletjesboek
32 blz.
21,6 x 28 cm
€ 5,99
NUR 256
ISBN 978 90 02 27068 0
Emily Stead
Emily Stead is niet aan haar proefstuk toe op het gebied van
spelletjesboeken. Ze maakte er al eentje voor het WK 2018 en
rond de voetbalploegen Arsenal en Liverpool.

Bereid je voor op het EK

Euro 2020 Het officiële EK-boek
Kevin Pettman
Het EK-voetbal start op 11 juni 2021. Voor deze editie zijn er maar liefst
12 gastlanden. Bereid je alvast voor met dit boek. Je vindt er informatie over
alle teams met dynamische foto’s van alle sterspelers. Kortom, een boek vol
weetjes, feiten en cijfers om met je voetbalkennis uit te pakken bij je vrienden.
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ALLEEN VOOR BELGIË

» Alle weetjes over het EK-voetbal in één
boek
» Met speelrooster om in te vullen

Vanaf 9 jaar
9 APRIL 2021
Hardcover
64 blz.
21,6 x 28 cm
€ 11,99
NUR 256
ISBN 978 90 02 27069 7

EK-display
Bestelinformatie

VERKOOP EN DISTRIBUTIE

Bereid je voor
op het EK-voetbal

BELGIË
Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T +32 3 285 72 00 en T +32 3 294 15 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
jeugd@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be
Volg Kinderboeken zijn zalig ook online
op www.standaarduitgeverij.be/
kinderboeken-zijn-zalig of scan de QR.

NEDERLAND
WPG Kindermedia
88

ALLEEN VOOR BELGIË
LEVERBAAR VANAF MEI 2021
Plano vloerdisplay + topcard
Formaat: 45 cm breed x
76,2 cm diep x 131 cm hoog
(inclusief topcard)
Inhoud op maat: vraag jouw
vertegenwoordiger naar de
mogelijkheden
ISBN

TITEL

€

978 90 02 27067 3
978 90 02 27068 0
978 90 02 27069 7
978 90 02 27227 1
978 90 67 97934 4
978 90 02 26984 4
978 90 02 26508 2

Euro 2020 De officiële EK-gids
Euro 2020 Het officiële Doeboek
Euro 2020 Het officiële EK-boek
Wereld voetbal recordboek 2021
Voetbal Encyclopedie
F.C. De Kampioenen EK-special
De voetbalquiz

€ 7,99
€ 5,99
€ 11,99
€ 24,99
€ 17,50
€ 12,99
€ 9,99

Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
T +31 20 55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl
www.kinderboeken.nl
facebook.com/kinderboekennieuws
instagram.com/kinderboeken.nl

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