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Scoren!
Thomas
Olsthoorn

p. 22

Ken je die mop?
Marianne Busser
& Ron Schröder

Chip & Bos
– RoboRangers!
Tineke Honingh

p. 12

p. 14

Avonturen van
de dappere
ridster
Janneke
Schotveld

Ik kijk, voel
en maak!
Roger Priddy

p. 20

p. 18

Doorlopende marketing

De leukste
kinderboeken

Mijn eerste
Bijbelwoorden
Roger Priddy

Besties voor
altijd
Mirjam Mous

De belofte van
de huiself
Bruce Coville

p. 21

p. 24

p. 30

Het hele jaar door zijn al onze
titels zichtbaar op onze eigen
kanalen. Met artikelen, foto’s,
winacties, aanhakers bij het
seizoen of actualiteiten brengen
we onze titels doorlopend
onder de aandacht.

•	Website
de-leukste-kinderboeken.nl
•	 De leukste kinderboeken:
ruim 30.000 volgers
•	 De leukste kinderboeken:
2.400 volgers
•	Crosspromotiefolder met de
nieuwste titels in onze boeken
•	En natuurlijk free publicity
in online en offline pers
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Eric Hill
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Ik zoek een
kusje
Matthijs
Kleyn

p. 60

Dummie de
mummie en de
schat van Sohorro
Tosca Menten

p. 64

p. 44

Dummie de
mummie
- deel 0
Tosca Menten

p. 67

De Spiegel der
Duisternis
Dorothée
de Rooy

p. 54

JULI
Over tien
minuutjes naar
bed kleine
eenhoorn
Rhiannon
Fielding &
Chris Chatterton

SEPTEMBER
Dribbels
grote
doeboek
Eric Hill

In vogelvlucht
de wereld
rond
John Farndon

p. 45

p. 50

Lang geleden...
Arend
van Dam

p. 8

Het allerleukste
woordenschat
oefenboek
– Kidsweek in de
klas groep 4 & 5

Het allerleukste
woordenschat
oefenboek
– Kidsweek in de
klas groep 6 & 7

p. 27

p. 28

p. 16

Het geheim
van Edison
Neal
Shusterman
& Eric
Elfman

Het allerleukste
woordenschat
oefenboek
– Kidsweek in de
klas groep 8

Licht uit,
Lennart
Josh Pyke

p. 70

In Afrika met
Avi en Kumbi

Naledi
Nomalanga
Mkhize

p. 29

p. 52

Mijn vader
woont in het
tuinhuis
Jacques
Vriens

p. 40

p. 36

AUGUSTUS
De gijzelaar &
de bastaard
Arend
van Dam

Dat wil ik
later ook!
Vivian den
Hollander

Pinkeltje
op Texel
Studio
Dick Laan

Tijdlijn van
alles
Dorling
Kindersley

p. 42

p. 46

p. 32

p. 9

Weet je
nog, opa?
Vivian den
Hollander

Prutsers &
pechvogels
Tosca Menten &
Jozua Douglas

p. 34

p. 72

Elmer en
de verloren
schat
David
McKee

p. 58

Operatie Turtuga
Fedor de Beer

p. 68

De toren
van Nero
Rick Riordan

p. 56
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Arend van Dam schrijft geschiedenis!
Hoera!
Arend van Dam schrijft het Kinderboekenweekgeschenk van 2020! Het afgelopen jaar
won hij onder meer een Zilveren Griffel voor De reis van Syntax Bosselman en werd
De bromvliegzwaan bekroond met een Vlag & Wimpel. Wij zijn buitengewoon trots dat
Arend van Dam als kroon op zo veel prachtige prijzen door de CPNB is gevraagd voor
deze eervolle opdracht. De illustraties zullen worden verzorgd door Anne Stalinski,
die met De bromvliegzwaan een Zilveren Penseel won.

Arend van Dam is al ruim dertig jaar auteur bij Van Holkema & Warendorf en heeft inmiddels
al meer dan honderd boeken geschreven. Als geen ander verwoordt hij hedendaagse
maatschappelijke thema’s door middel van spannende, leerzame verhalen voor kinderen.
De geschiedenis van Nederland en zijn inwoners staat centraal in zijn werk. Het thema van
de Kinderboekenweek 2020 – En toen? – is hem dan ook op het lijf geschreven.

Mijn hele leesleven
duik ik het liefst in
verhalen die echt
gebeurd zijn.
Met dit Kinderboeken
weekgeschenk ben
ik dan ook van plan
om geschiedenis
te schrijven.
Arend van Dam
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Everseller van Arend van Dam nu
aantrekkelijk geprijsd!*
Al jarenlang favoriet in het onderwijs én thuis: Lang geleden… bevat vijftig toegankelijke
verhalen over de Nederlandse geschiedenis. Verhalen over jagers en verzamelaars, boeren
en vissers, koningen en koninginnen. Maar ook over beroemde figuren als Rembrandt van
Rijn, Jacoba van Beieren en Michiel de Ruyter.
Een bekend boek dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken – nu voor een fijn voordelige
prijs! Laad uw kasten vol en maak uw klanten blij met dit prachtige boekwerk van de auteur
van het Kinderboekenweekgeschenk 2020!
• Everseller weer volop beschikbaar!
• Meer dan 150.000 exemplaren verkocht!
• Het beste boek over geschiedenis voor thuis en in de klas
• Arend van Dam is dé geschiedenisschrijver pur sang!

€ 12,50 | verschijnt september 2020
*Kortingsactie geldig in de periode van
1 september 2020 tot 1 maart 2021

Lang geleden… | Arend van Dam | illustraties: Alex de Wolf
gebonden | 144 blz. | 23,8 x 22 cm | isbn 978 90 47 50025 4 | nur 212 (Geschiedenis <12 jaar)
isbn 978 90 00 32891 8 | € 9,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |
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Een indrukwekkend waargebeurd verhaal
AREND VAN DAM
SCHRIJFT GESCHIEDENIS!

meegenomen door soldaten. De Spaanse koning noemt hem zijn ‘speciale gast’, maar Filips

2020
r

Terwijl de jaren verstrijken, nemen Filips Willems twijfels toe. Denkt zijn familie nog wel aan

nw

van zijn land belangrijker en zet hij zijn opstand tegen de Spanjaarden voort?

thema

Kinde

zijn. Zal zijn vader zwichten onder de druk en voor zijn zoon kiezen? Of vindt hij de vrijheid

•

Willem weet wel beter: hij wordt gegijzeld. In Spanje wacht hij vol spanning af wat zijn lot zal

eek •

Op een dag in 1568 wordt Filips Willem, de dertienjarige zoon van Willem van Oranje,

boeke

hem? Zal hij ooit kunnen terugkeren naar huis? Alleen aan een geheimzinnige toehoorder
kan hij zijn verhaal kwijt. Maar kan hij als prins wel zomaar vriendschap sluiten met deze
bastaard? En wat betekent het eigenlijk nog om prins te zijn, zo ver verwijderd van zijn
familie en vaderland?
•	Een krachtig waargebeurd verhaal over familie, loyaliteit en identiteit ten
tijde van de Tachtigjarige Oorlog
• Sluit perfect aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2020: En toen?
• Zeer geschikt om voor te lezen in de klas of als aanvulling op lesmateriaal
• Geïllustreerd door niemand minder dan Arend van Dam zelf!

‘In dit boek nu eens niet de heldendaden van de Vader des Vaderlands, maar de vrijheidsstrijd van
de Nederlanden door de ogen van diens oudste zoon, een gijzelaar, die meer begrip heeft voor de
wettige eigenaren van de Nederlanden: Spanje. Filips probeert zijn vader te respecteren. Dat valt
niet mee. Want wat is een vader waard die zijn eigen kind in de steek laat?’ Arend van Dam
PROMOTIE › Online advertenties en online aandacht › Advertentie in Kidsweek › Veel media-aandacht ›
Samenwerking met onderwijsbladen › Arend van Dam-jaar: doorlopend aandacht en samenwerkingen
De gijzelaar en de bastaard – Het verhaal van een vergeten Prins van Oranje | tekst en illustraties: Arend van Dam
gebonden | 272 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37407 6 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37417 5 | € 11,99
omslagontwerp: Zeno Carpentier Alting |

€ 15,99 | verschijnt augustus 2020
www.arendvandam.nl
verhaalhalen
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Hebt u deze titels van
Arend van Dam al op voorraad?
De geschiedeniswijzer
van Arend van Dam

pos-materiaal
d

Flori s v

Een nieuw e keizer

(in ontwikkeling)
Prinses Judit h
en
ridder Boudewijn

Een groot geleer de

Erasmus van Rotte

rdam

Desiderius Erasm
us (1466 1536) was een
van de grootste
geleerden van Neder
Op het Grotekerkpl land.
ein in
Rotterdam staat
een
beeld van de geleer standde.
naam duikt in Rotter Zijn
overal op. Het beken dam
wel de Erasmusuniv dst zijn
ersiteit en
de Erasmusbru
g.

Judith (±844), de
dochter van konin
g
Karel de Kale, werd
geschaakt door
Boudewijn met
de IJzeren Arm.
Uit angst dat het
tweeta l zich zou
aanslu iten bij de
Vikingen legde
de koning zich
in 863 neer bij
een
huwel ijk.

Bestel 15 ex. assorti uit
de backlist van Arend
van Dam en ontvang
een POS-pakket.
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Kenau Simonsdo

Het turfschip

De Beeldensto

Rorik de Deen

Rorik de Deen
kreeg in
841 van keizer
Lotha rius
een groot gebied
in leen,
waaronder Dores
tad.
Hij beschermde
de stad
tegen rondz werve
nde
Noormannen .
Rorik
bekeerde zich in
862 tot
et christendom
en sloot
en verbond met
koning
Karel de Kale.

1544

Willem van Oran

1566

1572

en verzamelen

oster corr.indd 1

Erasmus van Rotterdam

De tijd van de monniken
Willibrord, Bonifatius en Liudger

Willibord leefde van 658 tot 739. Bonifatius werd
geboren in 672 en bij Dokkum vermoord op 5 juni 754.
Hij ligt begraven in het Duitse Fulda. Een standbeeld
van Bonifatius staat in het Bonifatiuspark in Dokkum.
Liudger leefde van 742 tot 809.

500

0

60

69

754

stoffen banier
tijdbalk
chiedenis op
De ges100x50
cmeen
(lxb)
800

841

863

1296

Weg met de Romeinen

De ijzertijd

Jacoba van Beieren (1401-1436)
was enig kind van Willem vi,
graaf van Holland, Zeeland en
Henegouwen, en Margaretha
van Bourgondië. Jacoba’s
verzoening in 1428 met Filips
de Goede is bekend geworden
als ‘de Zoen van Delft’.

De eerste boeren

Het kalf en de tuin

Verrit en Malor

Verrit en Malor bezochten omstreeks het
jaar 60 n.Chr. Rome. Er zijn in ons land
twee musea met vondsten uit de Romeinse
tijd: Museum Het Valkhof in Nijmegen en
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

1466

rond
gebouwd
tijd van de Vikingen
Drenthe zijnDe
De hunebedden in
tijd werden de nomaden
3300 v.Chr. In deze
trumde Deen
Rorik
is het Hunebedcen
boeren. In Borger
Rorik de Deen kreeg in
gevestigd.
841 van keizer Lotharius
een groot gebied in leen,
waaronder Dorestad.
Hij beschermde de stad
tegen rondzwervende
Noormannen. Rorik
bekeerde zich in 862 tot
het christendom en sloot
een verbond met koning
Karel de Kale.

6500

3300

Een koning wordt keizer

Karel de Grote

werd
Karel de Grote (742-814)
gekroond.
in 800 tot keizer

Willibrord, Bonifatiu

Jeroen Bosch

s en Liudger

werd
van 658 tot 739. Bonifatius
Willibord leefde
op 5 juni 754.
bij Dokkum vermoord standbeeld
geboren in 672 en
Een
in het Duitse Fulda.
Hij ligt begraven
ark in Dokkum.
in het Bonifatiusp
van Bonifatius staat
742 tot 809.
Liudger leefde van
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Kenau Simonsdochter Hasselaer (15261588) was scheepsbouwer en houthandelaar.
In 1572 was zij actief betrokken bij de
verdediging van de stad.

60

Jeroen Bosch leefde van 1450
tot 1516. Op de markt in Den
Bosch staat een standbeeld van
de schilder. In die stad is ook het
Jheronimus Bosch Art Center
gevestigd.

69

754

800

Op 8 juli 1551 trad Willem in het huwelijk
met Anna van Egmond. Op 25 oktober
1555 deed Karel v in Brussel afstand van
de troon. Het jaar van de Beeldenstorm
was 1566.

1544

1566

841

863

Rorik de Deen

De Romeinen komen

Verrit en Malor

omstreeks het
Verrit en Malor bezochtenzijn in ons land
Er
jaar 60 n.Chr. Rome.
vondsten uit de Romeinse
en
twee musea met
Valkhof in Nijmegen
tijd: Museum Het
Leiden.
van Oudheden in
het Rijksmuseu m
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Een nieuwe keizer
1596
v
Karel

1600

Karel v (1500-1558)
werd in 1519 tot
keizer gekroond.
In 1555 deed hij
afstand van de
troon. Spanje, Italië
n
en de Nederlande
kwamen toen in
handen van zijn
zoon Filips ii.

De ontdekking van
Nova Zembla

Een winter op
het ijs

De overwintering
van Willem Barentsz
(1550-1597) was in de
winter van 1596-1597.
Dagboekschrijver
Gerrit de Veer was
scheepsarts.

1519

1544

in
Rorik de Deen kreeg
841 van keizer Lotharius
in leen,
een groot gebied
waaronder Dorestad.
stad
Hij beschermde de
nde
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Noormannen. Rorik
862 tot
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zich
bekeerde
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het christendom
koning
een verbond met
Karel de Kale.

Kenau Simonsdo
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1628

dood van
De 1628
Willem van

Jeroen Bosch

van 1450
Jeroen Bosch leefde
in Den
tot 1516. Op de markt
van
Bosch staat een standbeeld
stad is ook het
de schilder. In die
Art Center
Jheronimus Bosch
gevestigd.

1648

a

De tijd van de uitvin

In 1641 trouwden
de
14-jar ige Willem
ii en
de 9-jarige Maria
Stuart
met elkaar in Engela
In 1660 droeg Maria nd.
haar
kind over aan de
Staten
van Holland en
vertrok
naar Engela nd,
waar
op 29-jar ige leeftij zij
d aan
de pokken stierf.

1641

1642

1648 1655

1648

Koning en koningin
van Engeland

Willem iii (1650-1702) werd
acht dagen na de dood van
zijn vader geboren. In 1677
trouwde Willem met de 15jarige prinses Maria Stuart,
de dochter van Jacobus ii.
Deze vorst werd door Willem
verdreven. Willem iii overleed
na een val van zijn paard.
De 15-jarige Johan Willem
Friso, nakomeling van Jan de
Oude, erfde de titel prins van
Oranje. De rechtstreekse lijn
met Willem i van Oranje was
daarmee verbroken.

1655

1672

1677

1679
1679

Willem iii (16501702) werd
acht dagen na de
dood van
zijn vader gebore
n. In 1677
trouwde Willem
met
jarige prinses Maria de 15Stuart ,
de dochter van
Jacobu s ii.
Deze vorst werd
door Willem
verdre ven. Willem
iii overle ed
na een val van
zijn paard .
De 15-jar ige Johan
Willem
Friso, nakomeling
van Jan de
Oude, erfde de
titel prins van
Oranje. De rechts
treekse lijn
met Willem i van
Oranje was
daarmee verbro
ken.

1677

Herman Boerhaave (16681738) werd in Leiden
geboren. In 1693 promoveerde hij aan de universiteit
van Harderwijk en vestigde
zich daarna in Leiden. In
1714 startte de hoogleraar
in de geneeskunde in het
Caecilia Gasthuis met het
klinisch onderwijs.

1679

1714

1778

1714

1778
1778

1806

De verrekijker van
Christiaan Huygens

De tijd van de uitvin

Hieronymus van
Alphen
(1746-1803) werd
in
Gouda geboren.
In 1778
verscheen zijn
Proeve
van kleine gedigt
en voor
De nieuwste tijd
kinder
en, met
Alles kan, alles
magdaarin het
gedich
t ‘Jantje
Het popfestival
in
zag eens
het Kralingsebos in
pruim plaats
hange
Rotterdam vonden
op
n’.

ders

Anton i
De kleine koningin

van Leeuwenhoe
k (16321723) werd in Delft
geboren. Het
huis van zijn ouder
s stond op
de hoek naast de
Leeuwenpoort.
Anton i werd in
Amsterdam
opgeleid tot lakenk
oopman. Hij
vestigde zich met
zijn
Barba ra de MeijOorlogstijd vrouw
inKoningin
Delft, Wilhelmina
waar
zij vijf kinderen
kregen
Koningin Wilhelmina
vluchtte drie
. In 1679
ontdek te Van Leeuw
dagen na het uitbreken van de oorlog
in Nederland
op 10
enhoe
k mei
de1940 naar
menselijke zaadce
Londen. In 1948 deed zij afstand van
llen,
die hij
troon ten gunste
van haar dochter
‘dierkens’ noemd deJuliana.
kreeg vier dochters:
e.
De Juliana
Russis
che
Beatrix, Irene,
Margriet
en Christina.
tsaar Peter de Grote
bezocht Van
Leeuwenhoek in
1698.

Wilhelmina (1880-1962)
werd geboren in paleis
Noordeinde als dochter van
koning Willem iii en Emma
van Waldeck-Pyrmont. Na de
dood van haar vader in 1890
werd zij op 10-jarige leeftijd
koningin. Tot haar achttiende
was haar moeder Emma
regentes.

26, 27 en 28 juni 1970.
Het boek Pluk van de
Petteﬂ et verscheen voor
het eerst in 1971.
De autoloze zondagen
werden gehouden in 1973
en 1974.

Tachtig jaar oorlog
De vrede van Munster

Prins Frederik Hendrik
veroverde veel steden op de
Spanjaarden. In 1627 verjoeg
hij het Spaanse leger uit
Groenlo. De onderhandelingen
1609
die1600
leidden tot de vrede van
Munster, begonnen in 1641.
Op 30 januari 1648 werd de
vredestekst vastgesteld en ter
ondertekening naar Den Haag
en Madrid gestuurd.

Arend van Daedmen
brengt ge cheven
tot
1590

d

1596

1621

De tijd van de uitvinders
Antoni van Leeuwenhoek
en de kleine diertjes

1628

Antoni van Leeuwenhoek (16321723) werd in Delft geboren. Het
huis van zijn ouders stond op
de hoek naast de Leeuwenpoort.
Antoni werd in Amsterdam
1641
opgeleid tot
lakenkoopman. Hij
1640
vestigde zich met zijn vrouw
Barbara de Meij in Delft, waar
zij vijf kinderen kregen. In 1679
ontdekte Van Leeuwenhoek de
menselijke zaadcellen, die hij
‘dierkens’ noemde. De Russische
tsaar Peter de Grote bezocht Van
Leeuwenhoek in 1698.

Hieronymus van Alphen
(1746-1803) werd in
Gouda geboren. In 1778
verscheen zijn Proeve
van kleine gedigten voor
kinderen, met daarin het
gedicht ‘Jantje zag eens
pruimen hangen’.

1642

De tijd van de koningen
De koning die graag1655
1648
koopman
wilde zijn

Koning Willem i (17721843) was de zoon van
stadhouder Willem v en
Wilhelmina van Pruisen.
In 1795 was het gezin
naar Engeland gevlucht.
Willem i was van 1813 tot
1840 koning van ons land.

g

De Frans-Bataaf
se tijd duurde van
1795 tot 1815. In
1806 zette keizer
Napoleon zijn broer
Lodew ijk op de
troon in ons land.
Deze
werd in 1778 gebore jongere broer
1802 trouwde Lodewn op Corsic a. In
ijk, min of meer
gedwongen, met
Napoleons stiefdochter Hortense
de Beauharnais
Hun tweede zoon,
.
Napoleon Lodew
ijk
(1804-1831), werd
door zijn vader
in
1810 achtergelate
n als zijn opvolg
er.
Na acht dagen
werd
opdracht van Napol Lodew ijk ii in
eon teruggehaald
naar Frank rijk.

1806

1813

Vincent van Gogh

1848
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Koning Willem
ii
(1792-1849) trouw
de
in 1816 met de
dochter
van de Russische
tsaar
Paul, Anna Paulow
na.
Johan Rudol f
Thorbecke was
voorzitter van de comm
issie
tot hervor ming
van de
grondwet. Die
nieuwe
grondwet werd
aangenomen in 1848.
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v en
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Pruisen.
In 1795 was het
gezin
naar Engela nd
gevlucht.
Willem
i was van 1813
De graven van Holland
Een nieuwe keizer
totDe graven van Holland
1840
Floris
v
koning van ons
Karel v
land.
Floris v werd in 1254 in Leiden geboren
Floris
Karel v v(1500-1558)

Een Neder landse schild
er
in Frank rijk
Vincent van Gogh
(18531890) werd gebore
n in
Zundert. In 1887
trok
Van Gogh naar
Arles in
Zuid-Frankrijk.
Hij stierf
in Auvers-sur- Oise,
waar
hij ook begraven
ligt.

De tijd van de koning

Hieronymu s van
Alphen

Antoni van Leeu
wenh
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jes

Zuid-Frankrijk. Hij stierf
in Auvers-sur-Oise, waar
hij ook begraven ligt.

1848

1860

1874
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1890

1919

De eerste boeren

De hunebedden in Drenthe zijn gebouwd rond
3300 v.Chr. In deze tijd werden de nomaden
boeren. In Borger is het Hunebedcentrum
gevestigd.

De tijd van de koningen

Hieronymus van
Alphen

Christiaan Huygens (16291695) studeerde rechten
en wiskunde in Leiden. In
1655 maakte hij samen
met zijn één jaar oudere
broer Constantijn een
sterrenkijker waarmee
hij een maan bij Saturnus
ontdekte: Titan.

De Franse tijd
De vergeten konin

Dekker

Eduard Douwes
Dekke
1887) werd in Amster (1820rdam
geboren. Hij trad
op 19-jar ige
leeftijd in gouve
rnementsdienst
in het toenmalige
NederlandsIndië. Dekker kwam
in opstand
tegen de behan
deling
de inheem se bevolk van
vroeg in 1856 eervol ing en
aan. In 1860 versch ontslag
een Max
Havel aar of de
koﬃ eveilingen der Neder
landsc he
Hande lsmaatschap
pij onder het
pseudoniem Multa
tuli.
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een
kleine nederz etting
. De eerste
koloni sten arrive
erden rond
1624. In 1674 werd
Amsterdam overge Nieuwdragen aan
de Engelsen. Neder
land kreeg
Surina me ervoor
in ruil.

De overw interin
g
van Willem Baren
tsz
(1550-1597) was
in de
r van 1596De Liefde komt aan in Japan 1597.
Dagbo
ekschr
De ton van Jan Huygen
van
ijver
Linschoten
(1563-1611) heeft echt
Gerrit
de
Veer
bestaan. De ton stond op een paal was
op een eilandscheep
in de Noordelijke
sarts.
IJszee en diende als markering.

De Spaanse tijd

boeken kist

Hugo de Groot

leporello-folder

De dood van
Willem van
Oranje

Willem i werd op 10
juli 1584 in Delft
vermoord door
Balthasar Gerards.
Het Prinsenhof in
Delft is voor publiek
geopend.

Floris v

Een groot schilder
De tijd van de monniken

Ontsn apping in een

Een rampjaar

Rijn

Rembr andt van
Rijn (1606-1669)
werd geboren in
Leiden . In 1631
verhui sde hij naar
Amsterdam,
waar hij trouwde
met Saskia
Uylenburgh, de
nicht van zijn
kunst handelaar.
Van
en met 1642 werkte 1640 tot
Rembr andt
aan het schuttersstu
k dat
in de volksmond
de naam
De Nacht wacht
kreeg.

Van Nieuw-Am
sterd
naar Suriname am

Het turfschip

1519

Jacoba van Beieren

De Bataafse leider Julius Civilis
leidde in 69 de opstand van de
Bataven, Kaninefaten en Friezen
tegen de Romeinen.

De Romeinen komen

1450

Een gravin zonder angst

Julius Civilis

Gevecht tegen
het water

Omstreeks 500 v.Chr.
werden de eerste terpen
opgeworpen. De bronstijd ging rond 800 v.Chr.
over in de ijzertijd.

1428

Rembrandt van

1609

Neder lander s in Ameri

Moord in Delft

Kenau Simonsdochter Hasselaer

Desiderius Erasmus (14661536) was een van de grootste
geleerden van Nederland.
Op het Grotekerkplein in
Rotterdam staat een standbeeld van de geleerde. Zijn
naam duikt in Rotterdam
overal op. Het bekendst zijn
wel de Erasmusuniversiteit en
de Erasmusbrug.

Judith (±844), de dochter van koning
Karel de Kale, werd geschaakt door
Boudewijn met de IJzeren Arm.
Uit angst dat het tweetal zich zou
aansluiten bij de Vikingen legde
de koning zich in 863 neer bij een
huwelijk.

1600

De tijdwinte
van de VOC

Vrijheid in Haarlem

afstand van de
troon. Spanje, Italië
en de Nederlanden
kwamen toen in
handen van zijn
zoon Filips ii.

Een groot geleerde

De tijd van de Vikingen

oot en de kruik

kano van Pesse
mt uit de steentijd.
j werd ongeveer
v. Chr. gemaakt en
bezichtigen in het
s Museum in Assen.
keramisch vaatwerk
vonden bij Elsloo,
rd en Simpelveld.
aanbrengen van
versiering gebeurde
treeks 5000 v.Chr.

Floris v

Floris v werd in 1254 in Leiden geboren
als zoon van koning Willem ii. Toen hij
twee was, overleed zijn vader en werd
hij graaf van Holland. Floris kreeg les
van Jacob van Maerlant. Floris v werd
in 1296 vlak bij zijn eigen Muiderslot
vermoord. Zijn oude vrienden
Gijsbrecht van Amstel, Herman van
Woerden en Gerard van Velzen hadden
hem, op verzoek van de Engelse koning,
in een val gelokt.

Karel de Grote (742-814) werd
in 800 tot keizer gekroond.

1596

g en witte

Briel

De slag bij Heilig
erlee
– vlak bij Winsc
hoten –
vond plaats op
23 mei 1568.
Een nieuwe keizer
Op
1 april
Karel
v
1572 werd
Den
Karel v (1500-1558)
Briel heroverd
op de
werd in 1519 tot
Spanjaarden .
keizer gekroond.
In 1555 deed hij

Prinses Judith en
ridder Boudewijn

3300

Hutspot, harin

De graven van Holland

Karel de Grote

De hunebedden in Drenthe zijn gebouwd rond
3300 v.Chr. In deze tijd werden de nomaden
boeren. In Borger is het Hunebedcentrum
gevestigd.

1590

brood
In oktober 1573
begon Alva zijn
belegering van
Leiden met het
doel de stad uit
te honge
Hij onderbrak het
beleg voor de slag ren.
Mookerheide, maar
op de
keerde
terug. Van de
18.000 inwoners
kwamen er 6000
om door
honger en pest.
In september 1574
staken de
geuzen de dijken
door. Op 3 oktob
sloegen de Spanja
er
arden op de vlucht 1574
op 3 oktober eten
. Elk jaar
de Leidenaren
nog hutspot,
haring en witteb
rood.

De geuzen in Den

Een koning wordt keizer

1584

De Nacht wacht

Vrijheid in Leiden

De Spaan se tijd

Jeroen Bosch leefde
van 1450
tot 1516. Op de
markt in Den
Bosch staat een
standbeeld van
de schilder. In
die stad is ook
het
Jheron imus Bosch
Art Center
gevest igd.

De geschiedenis op een tijdbalk

6500

je

Jeroen Bosch

Het kalf en de tuin

1574

Op 25 april 1533
werd
Willem gebore
n als zoon
van graaf Willem
van
Nassau en gravin
Juliana van
Stolberg in het
Duitse stadje
Dillenburg. In
het jaar 1544
erfde de 11-jar ige
Willem de
prinst itel van zijn
neef René
van Châlon. Bij
de
behoorde ook het erfeni s
kasteel van
Breda .

Een groot schild er

eerste boeren

rm

Een prins van elf

en

Jacoba van Beiere
n (1401-1436)
was enig kind van
Willem vi,
graaf van Hollan
d, Zeeland en
Henegouwen, en
Marga retha
van Bourgondië.
Jacoba’s
verzoening in 1428
met Filips
de Goede is beken
d geworden
als ‘de Zoen van
Delft’.

en

Op 4 maart 1590
werd
Breda heroverd
op de
Spanjaarden . In
1624 werd
de stad bezet door
de
Spaan se genera
al Spinola.
Dertien jaar later
slaagde
prins Freder ik
Hendr ik
erin om Breda
opnieuw te
bevrijden.

Op 8 juli 1551 trad
Willem in het huwel
met Anna van
ijk
Egmond. Op 25
oktober
1555 deed Karel
v in
de troon. Het jaar Brussel afstand van
van de Beeldenstorm
was 1566.

aan in Japan

De ton van Jan
Huygen van
Linschoten (15631611) heeft echt
bestaa n. De ton
stond op een paal
op een eiland in
de Noordelijke
IJszee en diende
als markering.
In 1598 vertrokken
vijf schepen
vanuit Rotterdam
naar
Hoop, Geloof, Trouw Japan:
Boodschap en Liefde , Blijde
. Alleen de
Liefde kwam aan,
op
19 april
1600. Gedurende
250 jaar had ons
land een exclus
ief handelsverb
ond
met Japan. Het
Sieboldhuis in
Leiden toont dit
verleden.

Vrijheid in Breda

De Spaan se tijd

1519

Vraag uw ver egenwoord ger
naar de voorwaarden

De tijd van de Viking

Willem i werd
op 10
juli 1584 in Delft
vermoord door
Baltha sar Gerar
ds.
Het Prinsenhof
in
Delft is voor publie
k
geopend.

chter Hasselaer

Kenau Simon sdoch
ter Hasselaer (15261588) was scheep
sbouwer en houth
andelaar.
In 1572 was zij
actief betrok ken
bij de
verded iging van
de stad.

Een gravin zonder angst

Jacoba van Beier

De Liefde komt

De dood van
Willem van
Oranje

© Van Holkema & Warendorf, Unieboek bv
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De tijd van de VOC

Moord in Delft
Vrijheid in Haarl em

www.unieboek.nl

De tijd van de Viking

Karel v

Karel v (1500-1558)
werd in 1519 tot
keizer gekroond.
In 1555 deed hij
afstand van de
troon. Spanje, Italië
en de Nederlanden
kwamen toen in
handen van zijn
zoon Filips ii.

Het

kalf en de tuin
1940De hunebedden1942
1945

in Drenthe zijn gebouwd
3300 v.Chr. In deze
rond
tijd werden de nomaden
boeren. In Borger
is het Hunebedcentr
um
gevestigd.

Karel de Grote

1953

Karel de Grote (742-814) werd
in 800 tot keizer gekroond.

De eerste vrouwelijke dokter

een
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De gesch
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1970

Een koning wordt keizer

Na de oorlog

De graven

van Hollan

Een koning wordt keizer hij graaf van Holland. Floris kreeg les

d

Floris v

tijdbalk

Kinderen in de fabriek

Oorlogstijd

Lang geleden

poster corr.indd

1

Na de oorlog

Deze poster hoort bij het boek Lang geleden… van Arend van Dam en Alex de Wolf.

De graven van Hollan

Floris v werd in
1254
als zoon van konin in Leiden geboren
g Willem ii. Toen
twee was, overle
hij
ed zijn vader en
werd
hij graaf van Hollan
d.
van Jacob van Maerl Floris kreeg les
ant. Floris v werd
in 1296 vlak bij
zijn eigen Muide
rslot
vermoord. Zijn
oude vrienden
Gijsbrecht van
Amstel, Herman
van
Woerden en Gerar
d van Velzen hadde
hem, op verzoe
n
k van de Engels
e koning,
in een val gelokt
.
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Over De reis van Syntax Bosselman:
‘Dit deel van ons koloniale verleden
had op geen betere manier verpakt
kunnen worden.’
Juryrapport Zilveren Griffel 2019
De reis van Syntax
Bosselman
isbn 978 90 00 35915 8
€ 17,50

De bromvliegzwaan
isbn 978 90 00 35822 9
€ 14,99

De oude Grieken!
isbn 978 90 00 35456 6
€ 12,99

Iemand in het bijzonder
isbn 978 90 00 36806 8
€ 18,99

Het verhaal vertelt…
isbn 978 90 00 34569 4
€ 18,99

Hoe fel de zon ook scheen
isbn 978 90 00 37113 6
€ 15,99

In een land hier ver vandaan...
isbn 978 90 47 50592 1
€ 18,99

Dat is snel!
isbn 978 90 00 36645 3
€ 13,99

Leve de koning!
isbn 978 90 00 31388 4
€ 12,99

‘De jury is zeer onder de indruk
van dit uitstekend geschreven boek
over een urgente en actuele zwarte
bladzijde uit onze geschiedenis.
De auteur stelt zich kwetsbaar op
door zijn aanpak en werkwijze te
problematiseren, en dat draagt bij
aan de kracht van zijn boodschap.’
Juryrapport Thea Beckmanprijs 2018
‘Een wijs en bij vlagen indruk
wekkend kinderboek over een
gevoelig onderwerp dat iedereen
zou moeten lezen.’
de Volkskrant ««««
‘Van Dams streven om de
slavernijgeschiedenis in al haar
facetten te beschrijven levert
interessante passages op.’
Trouw

Op een dag...
isbn 978 90 00 33756 9
€ 18,99

Nu of ooit...
isbn 978 90 00 32075 2
€ 18,99

Stad en land…
isbn 978 90 00 35225 8
€ 18,99

De Vikingen!
isbn 978 90 00 34030 9
€ 12,99

Dat is knap!
isbn 978 90 00 35728 4
€ 13,99

VAN HOLKEMA & WARENDORF
MOPPENBOEK 6+
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Fantastisch geïllustreerde moppen op rijm
In dit vrolijke boekje staan meer dan twintig hilarische moppen. Zowel bekende als nieuwe
grappen zijn door het schrijversechtpaar Marianne Busser en Ron Schröder op rijm gezet
en geïllustreerd door Sam Loman. Om zelf te lezen en te lachen en natuurlijk om daarna
verder te vertellen!
• Kinderen houden van moppen vertellen
• Ideaal verjaardagscadeautje voor een fijne prijs
• De illustraties van Sam Loman maken de moppen nog grappiger
• Moppen op rijm zijn makkelijker te onthouden voor de jonge moppentappers

‘Humor is heel persoonlijk en om die te vatten in een
illustratie is best een uitdaging. Die ging ik natuurlijk
vol enthousiasme aan!’ Sam Loman
‘Tijdens talloze bezoeken aan scholen en bibliotheken hebben
kinderen ons regelmatig de gekste moppen verteld. En wat
was het een uitdaging om de leukste daarvan op rijm te
kunnen zetten.’ Marianne Busser en Ron Schröder
© Emiel Ypma

€ 7,99 | verschijnt juni 2020
Ken je die mop…? | Marianne Busser en Ron Schröder | illustraties: Sam Loman
gebonden | 32 blz. | 15,5 x 22 cm | isbn 978 90 00 37177 8 | nur 219 (Moppen
en raadsels < 12 jaar) | omslagontwerp: Sam Loman

www.mariannebusser-ronschroder.info
schroderbusser |
www.sam-illustraties.nl |

@schroderbusser

LoveSam.official |

sam_loman

VAN HOLKEMA & WARENDORF
AVONTUUR 7+
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© Annemarie Terhell

OOK LEVERBAAR

Anne Stalinski is
Tineke Honingh is
illustrator, stripmaker
schrijver en strip
en verhalenverteller.
scenariomaker.
Ze
laat zich inspireren
Ze schrijft korte
door supermarkten en
verhalen voor
oude ansichtkaarten
magazines, scenario’s
en
werkt voor talloze
voor een strip, een
kranten
en tijdschriften.
feuilleton voor
Voor haar illustraties in
internet of een
De bromvliegzwaan van
uitgebreid verhaal
Arend van Dam kreeg
dat in een boek
ze in 2019 een Zilveren
terechtkomt.
Penseel.

isbn 978 90 00 35963 9

isbn 978 90 00 36896 9

€ 14,50

€ 14,50

ook als e-book

ook als e-book

Over Het (on)gewone
verhaal van Bo (en Tom):
‘Een verrassend, geestig en
zeker ook ontroerend boek,
dat je op een heel andere
manier laat kijken naar
mensen met een lichamelijke
handicap, zonder dat het zielig
wordt. Een aanrader!’
Jacques Vriens
Over Elke dag broerdag:
‘Honingh schrijft vaardig en
levert frisse, levensechte
dialogen. […] Een schrijfster
om in de gaten te houden.’
Bas Maliepaard, Trouw
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Voor de fans van Het leven van een Loser en
De waanzinnige boomhut
Chip gaat vaak met zijn vader Christofer mee naar de robotfabriek van Essenstad. Daardoor weet
hij superveel over robots: over schoonmaakrobot KR-8, grasmaairobot Moower en robothond Fixi,
bijvoorbeeld. Chip vindt ze geweldig en wil later net als zijn vader uitvinder worden.
Op een dag vinden Chip en Christofer een vondeling voor de deur. Het is een kapotte DD4: een
ultraslimme robot die nooit in de handel is genomen. Christofer zegt dat de robot niet meer te
repareren valt. Maar al snel merkt Chip op dat de DD4 af en toe, als niemand kijkt, naar hem
knippert. Ondertussen slaat in Essenstad het ene na het andere apparaat op hol – pinautomaten,
bankkluizen, de monorail… De chaos is compleet.
Terwijl Christofer druk bezig is om de apparaten in Essenstad weer in het gareel te krijgen,
gaat Chip samen met zijn beste vriend Bos op onderzoek uit. Want waar komt die mysterieuze
DD4 vandaan? En wie zit er achter de op hol geslagen apparaten?
• Een spannend en hilarisch verhaal over robots, moppen en schelden met vies eten (‘BIET!’)
•	Perfecte mix van leesboek en cartoons
• Tineke Honingh is stripscenarioschrijver voor o.a. Wild van Freek en Donald Duck
• Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar – ook voor de minder fanatieke lezers!
• Met grappige illustraties van Zilveren Penseel-winnares Anne Stalinski

PROMOTIE › Media-aandacht › Online campagne › Boekenlegger beschikbaar
Chip & Bos – RoboRangers! | Tineke Honingh | illustraties: Anne Stalinski
gebonden | 224 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37348 2 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)
isbn 978 90 00 37349 9 | € 10,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |

€ 14,50 | verschijnt juni 2020
www.tinekehoningh.nl |

@tinekehoningh
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VERSCHIJNT
DIT NAJAAR

For Amelie, Ned and Eleanor
R.F.
For Amelie, Ned and Eleanor
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Nog één verhaaltje
voor hetR.F.slapengaan…
For Mam
C.C.

For Mam
C.C.

Twinkel, een ondeugende eenhoorn, moet over tien minuutjes naar bed. Maar ze heeft nog zoveel
te doen! Dansen, springen, elfjes achtervolgen, bij de trollen op bezoek… In een spannende reis
telt dit verhaal af tot het bedtijd is. Lukt het Twinkel om op tijd in bed te liggen?
Dit sprankelend geïllustreerde verhaal op rijm heeft de perfecte lengte om voor te lezen voor
het slapengaan!
•	Magie, regenbogen en een ondeugende eenhoorn: alle ingrediënten voor fijne,
zorgeloze dromen
• Mooie gebonden

LADYBIRD BOOKS
Ladybird Books is part of the Penguin Random House group of companies
uitgave, afgewerkt
whose addressesmet
can beglitters
found at global.penguinrandomhouse.com.
www.penguin.co.uk www.puffin.co.uk www.ladybird.co.uk

• Het perfecte boek om voor te lezen voor het slapengaan!

n cause trouble,
eemed to make double.

utes to bed!” Her daddy frowned –

LADYBIRD BOOKS
Ladybird Books is part of the Penguin Random House group of companies
whose addresses can be found at global.penguinrandomhouse.com.
www.penguin.co.uk www.puffin.co.uk www.ladybird.co.uk

First published 2018
001
Written by Rhiannon Fielding. Text copyright © Ladybird Books Ltd, 2018
Illustrations copyright © Chris Chatterton, 2018
Moral rights asserted
First published 2018
Printed in Slovakia
001
A CIP catalogue record for this book is available from the British Library
Written by Rhiannon Fielding. Text copyright © Ladybird Books Ltd, 2018
ISBN: 978–0–241–34892–5
Illustrations copyright © Chris Chatterton, 2018
All correspondence to:
Ladybird Books, Penguin Random House Children’s
Moral rights asserted
80 Strand, London WC2R 0RL
Printed in Slovakia

and

pran c i ng
around!

Rhiannon

A CIP catalogue record for this book is available from the British Library
ISBN: 978–0–241–34892–5
All correspondence to:
Ladybird Books, Penguin Random House Children’s
80 Strand, London WC2R 0RL

€ 13,99 | verschijnt juli 2020
was dancing . . .
Over tien minuutjes naar bed, kleine eenhoorn | Rhiannon Fielding | illustraties: Chris Chatterton
oorspronkelijke titel: Ten Minutes to Bed Little Unicorn | vertaling: Henrieke Herber | gebonden | 32 blz.
24 x 29 cm | isbn 978 90 00 37298 0 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar) | omslagontwerp: Chris Chatterton & Mat-Zet bv

www.chrischatterton.com
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Over De kikkerbilletjes van de koning en andere sprookjes:
‘Een aanstekelijke mix van eigentijds en deftig, nieuw en
vertrouwd. Schotveld levert haar beste boek tot nu toe af.’
Trouw
‘De kikkerbilletjes van de koning en andere sprookjes is een bundel
die in geen enkele schoolklas of gezin mag ontbreken.’
Toin Duijx, Friesch Dagblad

Janneke Schotveld (1974) is vooral bekend van
de razendpopulaire boekenreeks Superjuffie, over
dierenredder juf Josje, die in 2018 verfilmd werd.
Jannekes boeken zijn veelvuldig bekroond door
de Kinderjury en in 2017 was ze auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk, getiteld Kattensoep.

OOK LEVERBAAR

Milja Praagman (Amsterdam 1971) is vooral bekend van haar
stoere prentenboeken met een subtiel gevoel voor humor,
waarmee ze ook de voorlezende ouder aanspreekt. Nog 100
nachtjes slapen werd gekozen tot Prentenboek van het Jaar
2013 en in 2017 werd Omdat ik je zo graag zie bekroond met
een Zilveren Penseel. Voor de Kinderboekenweek 2018 mocht
Praagman het Prentenboek maken, getiteld Kom erbij.
isbn 978 90 00 36489 3

isbn 978 90 00 36926 3

€ 15,99

€ 15,99

ook als e-book

ook als e-book

© Keke Keukelaar

Over Het kattenmannetje en andere sprookjes:
‘Het fijne van de sprookjes van de succesvolle Superjuffie-auteur
Janneke Schotveld, dit is al haar tweede bundel, is dat ze niet
alleen zo vanzelfsprekend eigentijds, maar vooral zo grappig zijn.’
Pjotr van Lenteren, Degelukkigelezer.blogspot.com
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Nieuwe stoere verhalen van Janneke Schotveld!
Als baby was ze al anders. Ze keek zó helder en onverschrokken uit haar diepbruine ogen,

VAN DE BOEKEN VAN JANNEKE
SCHOTVELD ZIJN MEER DAN
350.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

dat sommige bezoekers terugdeinsden als ze zich over haar wieg bogen.
Ze kwam al op voor de zwakkeren voor ze kon praten: ze was nog maar een dreumes toen
ze haar buurjongetje resoluut op zijn kop sloeg, omdat hij voortdurend zijn zusje pestte.
Zijwieltjes weigerde ze. Na vier keer vallen kon ze fietsen.
Zwemles heeft ze nooit gehad. Ze redde al kevers uit het water voor ze kon zwemmen.
Ja, het was al vroeg duidelijk.
Ze werd dan ook geen juf, kapster, tandarts, politievrouw, imker, piloot of hondentrimster,
nee, ze werd ridster. En niet zomaar ridster, maar de dapperste ridster van het land.
Avonturen van de dappere ridster is een bundel vol spannende en grappige verhalen over een
heldhaftig meisje dat ontsnapte leeuwen terugbrengt naar de dierentuin, tasjesdieven in
de kraag vat, bakkers uit bomen haalt en loslopende beelden terug op hun sokkel zet.
•	Een hele verhalenbundel gewijd aan een van de geliefde sprookjesfiguren uit
De kikkerbilletjes van de koning en Het kattenmannetje: de dappere ridster!
• Om voor te lezen vanaf 6 jaar en zelf te lezen vanaf 8 jaar
• De kikkerbilletjes van de koning werd bekroond met een Vlag & Wimpel 2019
• Met originele illustraties van Zilveren Penseel-winnares Milja Praagman

PROMOTIE › Online campagne › Fotowedstrijd: op zoek naar dappere ridsters! › Boekenleggers en ansichtkaarten
beschikbaar › Advertentie › Grote campagne richting onderwijs en ouders
Avonturen van de dappere ridster | Janneke Schotveld | illustraties: Milja Praagman | gebonden
112 blz. | 21 x 26 cm | isbn 978 90 00 37193 8 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) | omslagontwerp:
isbn 978 90 00 37194 5 | € 9,99
Petra Gerritsen, Spletters.nl |

€ 14,99 | verschijnt juni 2020
www.jannekeschotveld.nl | www.miljapraagman.nl
janneke.schotveld |

milja.praagman |

miljapraagman
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Kleurrijk Priddy-voelboek voor de allerkleinsten
RUIM 550.000
PRIDDY-BOEKEN
VERKOCHT

Met dit vrolijke babyboek vol kleurrijke voelelementen leren jonge kinderen mooie vormen
en speelse elementen te creëren. Voel aan de veren, maak een onderwaterwereld en speel
kiekeboe. Op iedere pagina kun je iets doen wat de zintuigen stimuleert en het kind aanmoedigt
om mee te doen.
• Stevig, handzaam kartonboek met voelelementen
• Leuk én leerzaam voor de allerkleinsten
• De Priddy-boeken zijn internationaal al jaren succesvol
• Voor dreumesen vanaf 12 maanden

OOK LEVERBAAR

‘Een van de dingen waar ik mijn team vaak aan
herinner is dat een boek waar we aan werken voor
een kind wel eens het allereerste boek zou kunnen
zijn dat het ooit onder ogen krijgt.’ Roger Priddy

€ 11,99 | verschijnt juni 2020
Ik kijk, voel en maak! | Roger Priddy | oorspronkelijke titel: See, Touch, Feel, Create
kartonboek gebonden | 12 blz. | 22,5 x 20,4 cm | isbn 978 90 00 37104 4
nur 271 (Peuterboeken) | omslagontwerp: Priddy Books en Mat-Zet bv

isbn 978 90 00 36753 5

€ 11,99
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Bekende woorden uit de Bijbel voor de
allerkleinsten
Met dit handzame boek maken baby’s en dreumesen aan de hand van kernwoorden en illustraties
kennis met het Oude en het Nieuwe Testament. Bekende verhalen komen aan bod, waaronder het
scheppingsverhaal, de ark van Noach en de geboorte van Jezus. De kleurrijke illustraties staan
garant voor veel kijkplezier.
• Mooi boek met padded cover en afgeronde hoeken
• Ideaal cadeau voor een klein prijsje

OOK LEVERBAAR

• Een kleurrijk boek met aansprekende illustraties

€ 8,99 | verschijnt juni 2020
isbn 978 90 00 35264 7

isbn 978 90 00 34117 7

isbn 978 90 00 34118 4

isbn 978 90 00 33041 6

€ 8,99

€ 8,99

€ 8,99

€ 8,99

Mijn eerste Bijbelwoorden | Roger Priddy | oorspronkelijke titel: My First Bible Words
padded kartonboek | 24 blz. | 12 x 15 cm | isbn 978 90 00 37350 5 | nur 271 (Peuterboeken)
omslagontwerp: Priddy Books & Mat-Zet bv

VAN HOLKEMA & WARENDORF
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Thomas Olsthoorn (1987) is sinds 2008 werkzaam in de sportjournalistiek.
Eerst als redacteur bij het tijdschrift Sportweek en sinds 2010 als freelancer
bij verschillende media, waaronder Procycling, Fiets, Helden en NUsport.
Naast zijn journalistieke werk, waarvoor hij verschillende sporten volgt,
heeft hij ook veel liefde en passie voor schrijven. Eerder schreef hij
de biografie van voormalig wielrenner Stef Clement.

23

VAN HOLKEMA & WARENDORF
SPORTVERHALEN 7+

De stoerste verhalen voor sportfans vanaf 7 jaar!
In Scoren! passeren bijzondere sporthelden uit de Nederlandse geschiedenis de revue,
van Johan Cruijff tot Ireen Wüst, van Anton Geesink tot Esther Vergeer en van Fanny BlankersKoen tot Max Verstappen. In korte verhalen lees je alles over de bijzonderste records, de
onwaarschijnlijkste goals en de knapste prestaties. Ben jij bekend met het verhaal van Jaap Eden,
de eerste echte sportheld van ons land? Weet jij hoe Dafne Schippers wereldkampioen werd?
En hoe Tom Dumoulin de honderdste Giro d’Italia wist te winnen?
Scoren! bevat de allermooiste sportverhalen, de stoerste feitjes en de gekste records uit de
Nederlandse sportgeschiedenis.
•	Stoere sportverhalen én coole feitjes: Scoren! is zowel een fijn leesboek als een cool naslagwerk
•	Verschijnt in de aanloop naar een prachtige sportzomer: wie verheugt zich nou niet op het
EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen, de Giro d’Italia en de Paralympics?
•	Leuk om thuis (voor) te lezen vanaf 7 jaar, maar ook perfect voor in de schoolbieb of om in te
zetten als aanvulling op een themales
• Thomas Olsthoorn heeft jarenlange ervaring als sportjournalist
• Met stoere illustraties van Nazrina Rodjan

PROMOTIE › Samenwerking met sportplatformen voor kids › Online campagne › Lesbrief beschikbaar
Scoren! De sterkste verhalen over de grootste Nederlandse sporters | Thomas Olsthoorn | illustraties: Nazrina Rodjan
gebonden | 128 blz. | 19,5 x 25,5 cm | isbn 978 90 00 37294 2 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar), nur 240 (Non-fictie kinderboeken
isbn 978 90 00 37295 9 | € 11,99
< 12 jaar) | omslagontwerp: Ingrid Bockting |

€ 15,99 | verschijnt mei 2020
@OlsthoornThomas

VAN HOLKEMA & WARENDORF
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© Shutterstock Cienpies design

‘Alle verhalen zijn vrolijk en
fris. Een lekker feelgoodboek over
twee gewone giebelende meiden,
met verhalen over school, leuke
uitjes, verliefdheid en natuurlijk een
fantastische vriendschap!’
Leesbevordering in de klas

‘Fijne verhalen over
een bijzondere vriendschap,
boordevol herkenning.
Ook geschikt voor minder
gretige lezers.’
NBD Biblion
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Besties in de brugklas – vrolijke verhalen over
echte meidendingen
OMG! Wat moet je doen als je bestie in de paskamer van een superdure winkel uit haar jurk

RUIM 500.000 BOEKEN
VAN MIRJAM MOUS
VERKOCHT

knapt? Als ze haar moeder een beautymasker van boetseerklei geeft? Of als ze haar geheime
aanbidder ontmaskert en hij totáál niet blijkt te zijn wie ze hoopte?
Teddie en Maud zijn besties. Maud kan gewoon lopen, maar Teddie niet. Ze heeft haar rolstoel de
Tedmobile genoemd, naar de Batmobile van Batman, want ze is gek op actiefilms. Voor Maud en
Teddie is de Tedmobile de gewoonste zaak van de wereld. Net als zo veel meiden gaan ze samen
shoppen, dansen, schaatsen, babysitten en lachen ze heel wat af.
• Een heerlijk meidenavontuur voor echte Tina-girls
• Eerder uitgegeven als de Maffe meiden-serie waar ruim 25.000 exemplaren van verkocht zijn
• Voor fans van Niki Smit, Manon Sikkel en Maren Stoffels

‘Ik wilde niet het zoveelste probleemboek schrijven
over een meisje met een beperking, maar een vrolijke
bundel over twee vriendinnen waarvan er eentje
toevallig in een rolstoel zit.’ Mirjam Mous

PROMOTIE › Samenwerking met tienermagazines › Online campagne › Ansichtkaarten om aan jouw bestie te sturen
Besties voor altijd | Mirjam Mous | gebonden | 288 blz.
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37197 6 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37198 3 | € 9,99
omslagontwerp: Caren Limpens |

€ 14,99 | verschijnt juni 2020
www.mirjammous.nl |

mirjammous |

@mousmirjam

Met de oefenboeken van
in de Klas wordt leren een feest!
Leren saai? Welnee! De oefenboeken van Kidsweek in de Klas zijn niet
alleen leerzaam, maar vooral ook heel leuk. Aan de hand van de artikelen
uit Kidsweek en de bijbehorende video’s op de website vergroot je je
woordenschat en je tekstbegrip, alleen of samen met je juf of je ouders.

•	Naast de succesvolle moppen- en doeboeken verschijnen deze toepasbare
oefenboeken in samenwerking met topmerk Kidsweek
•	Drie boeken op verschillende niveaus: het eerste boek is geschikt voor
groep 4 & 5, het tweede voor groep 6 & 7 en het derde voor groep 8
•	Zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs, maar ook zelfstandig thuis

Daarnaast leer je spelenderwijs van alles over de actualiteit én leer je ook
allerlei handige studievaardigheden aan. Heb je even genoeg geoefend?

•	Uitbreiding van de woordenschat op speelse wijze

Blader dan door naar de puzzels of de moppen. Zo wordt je woordenschat

•	De perfecte combinatie van leuk én leerzaam: met Kidsweek in de Klas

uitbreiden vanzelf een feest!

OOK LEVERBAAR

isbn 978 90 00 36082 6 isbn 978 90 00 36145 8 isbn 978 90 00 36146 5

€ 13,50

te gebruiken

€ 13,50

€ 13,50

wordt leren een feest!

Ouders over Het allerleukste begrijpend lezen
oefenboek van Kidsweek in de Klas:
‘Mijn zoon heeft moeite met begrijpend lezen, dus dit boek
als extra leerstof aangeschaft. Er zitten tips en trucs bij die
voor kinderen makkelijk te onthouden zijn. Het ziet er leuk en
leerzaam uit, mijn zoon vindt het geen straf om te doen.’
★★★★
‘Een leuke manier om met kinderen te
werken aan begrijpend lezen.’
★★★★★

‘Ziet er aantrekkelijk uit
voor kinderen.’
★★★★

€ 13,50 | verschijnt september 2020
Het allerleukste woordenschat oefenboek – Kidsweek in de Klas groep 4 & 5
Kidsweek | paperback | 80 blz. | 21 x 29,7 cm | isbn 978 90 00 37351 2
nur 228 (Leer- en speelboeken)

www.kidsweek.nl |

KidsweekindeKlas

@KidsweekScholen |

kidsweeknl

€ 13,50 | verschijnt september 2020
Het allerleukste woordenschat oefenboek – Kidsweek in de Klas groep 6 & 7
Kidsweek | paperback | 80 blz. | 21 x 29,7 cm | isbn 978 90 00 37352 9
nur 228 (Speel- en leerboeken)

€ 13,50 | verschijnt september 2020
Het allerleukste woordenschat oefenboek – Kidsweek in de Klas groep 8
Kidsweek | paperback | 80 blz. | 21 x 29,7 cm | isbn 978 90 00 37353 6
nur 228 (Speel- en leerboeken)
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VERSCHIJNT
DIT NAJAAR

‘Het boek is leuk opgebouwd en leest
zeer vlot: de avonturen van Angus, door
hemzelf opgetekend, afgewisseld met
stukjes tekst uit het dagboek van Alex,
brieven van de juf, mails van Alex, extra
uitleg over de fantasiewereld en -wezentjes,
telefoongesprekken, plattegronden, sms’jes,
Angus’ tekeningen... De opbouw van het
verhaal prikkelt zeker de nieuwsgierigheid.’
Pluizer.be
‘De schrijver weet een magische wereld te
creëren waar elk kind van droomt. Door de
verschillende vertelstijlen die Coville gebruikt,
blijft het leuk voor een kind. Je hebt geen
hoofdstukken met alleen tekst, maar
brieven, dagboeken en artikelen. Met de
hieromheen geplaatste grappige
illustraties heb je het boek zo uit.’
Chicklit.nl ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Bruce Coville schreef meer dan honderd boeken
voor kinderen en volwassenen. Daarvoor was hij
onderwijzer, speelgoedmaker, redacteur bij een
tijdschrift, grafdelver en vertegenwoordiger voor
een bedrijf dat kookgerei verkocht.
© Jules
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Fantasierijk en magisch verhaal
voor slechts € 10,-!
Angus is een huiself, een magisch wezentje dat dolgraag huishoudelijke klusjes doet voor de
mensen aan wie hij toebehoort. Nog niet zo lang geleden heeft hij een nieuw meisjesmens
‘geërfd’. Ze heet Alex en ze is op z’n zachtst gezegd de grootste sloddervos ter wereld. En tot
Angus’ frustratie vindt ze dat zelf helemaal prima zo!
Het is voor Angus een onmogelijke opgave om bij Alex te wonen, maar al snel ontdekt hij dat ze
toch echt tot elkaar veroordeeld zijn. Door een vloek zijn ze niet alleen onlosmakelijk aan elkaar
verbonden, maar loopt Alex’ familie bovendien groot gevaar. Samen doen Angus en Alex hun best
de vloek op te heffen – en dan het liefst voordat ze elkaar de nek omdraaien…
• Het hilarische eerste deel van een betoverend tweeluik!
• Het tweede deel, De schat van de griffioen, verschijnt in het najaar van 2020
•	Origineel geschreven én vormgegeven met brieven, berichtjes, dagboekfragmenten
en illustraties
• Perfect vakantievoer voor een meeneemprijsje: slechts € 10,-!

€ 10,00 | verschijnt juni 2020
De belofte van de huiself | Bruce Coville | illustraties: Paul Kidby | oorspronkelijke titel: The Enchanted Files: Diary
of a Mad Brownie | vertaling: Ineke van Bronswijk | paperback | 248 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37378 9
isbn 978 90 00 37379 6 | € 7,99
nur 282 (Fictie 7-9 jaar) | omslagontwerp: Marieke Oele |

www.brucecoville.com |

BruceCoville |

@brucecoville
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© Chris van Houts

‘Uit ervaring weet ik dat kinderen zeer
veel plezier beleven aan de avonturen
van Jimmy en Lisa.’
Jufsanne.com

isbn 978 90 00 34583 0

isbn 978 90 00 35163 3

isbn 978 90 00 35413 9

isbn 978 90 00 36287 5

isbn 978 90 00 36068 0

€ 7,99

€ 9,99

€ 9,99

€ 9,99

€ 7,99

De nieuwe Lisa & Jimmy: succes verzekerd!
•

2020
r

Kinde

Lisa en Jimmy helpen opa en oma met het opruimen van de zolder. Er komt van alles tevoorschijn:
schaatsen, een oude jas, fotoboeken, een poppenwieg… Al die oude spullen hebben een eigen

RUIM 1,2 MILJOEN
LISA & JIMMY-BOEKEN
VERKOCHT

thema

eek •
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verhaal – én Lisa en Jimmy kunnen er ook nieuwe verhalen mee verzinnen! Jimmy vindt een oude
politiepet en speelt dat hij een agent is. En Lisa wordt dierendokter. Maar het leukst is het als opa
en oma gaan vertellen. Over vroeger. En toen was alles heel anders dan nu.
Dat wil ik later ook! is een vrolijk en herkenbaar boek voor kleuters, met hartverwarmende
illustraties van Dagmar Stam.
•	Vrolijk en herkenbaar verhaal dat aansluit bij het thema van de
Kinderboekenweek 2020: En toen?
•	De Kinderboekenweek-themaboeken over Lisa en Jimmy staan
steevast wekenlang in de CPNB Bestseller 60!
•	Elk jaar worden er zo’n 25.000 exemplaren van het Kinderboekenweekthemaboek van Vivian den Hollander verkocht
• Zing mee met Lisa en Jimmy op: www.viviandenhollander.nl

PROMOTIE › Veel online aandacht › Kleurplaten en boekenleggers beschikbaar › Publiciteit rond het thema

€ 5,00 | verschijnt augustus 2020

van de Kinderboekenweek 2020: En toen? › Campagne gericht op (groot)ouders
Dat wil ik later ook! | Vivian den Hollander | illustraties: Dagmar Stam
gebonden | 32 blz. | 22 x 22 cm | pakket 5 ex. € 25,- uitsluitend per 5 ex.
te bestellen, isbn 978 90 00 36769 6 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar)
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl

Gevulde backcard Dat wil ik later ook!
25 ex. | isbn 978 90 36768 9
€ 125,-

www.viviandenhollander.nl |

vivian.denhollander

Het lukt mij nog steeds niet.’
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‘Een superleuk en grappig boek op AVI M4-niveau,
met vele grappige en kleurrijke illustraties.
Kinderen die het AVI M4-niveau hebben, zullen dit
boek met veel plezier helemaal zelf lezen.’
NiceTips4Kids.nl ★ ★ ★ ★ ★ over Pas op, opa!
‘Een mooi voorbeeld van hoe een vriendschap
soms een duwtje in de rug nodig heeft en dat
het belangrijk is om niet op te geven als iets
niet direct lukt. Dit boek is zeker geschikt voor
kinderen van groep 4, die al een tijdje lezen.’
Chicklit.nl ❤ ❤ ❤ over Een vriendin voor opa

OOK LEVERBAAR

‘Deze leuke, lieve, lenige, lekkerekoekjes
bakkende oppasopa van Tom en Mila is
elke keer weer een groot plezier om te
tekenen!’ Saskia Halfmouw

en vriendin voor opa BI def.indd 4

28-06-18 14:23

isbn 978 90 00 35029 2
€ 9,99

isbn 978 90 00 35410 8
€ 9,99

isbn 978 90 00 36070 3
€ 9,99

isbn 978 90 00 36448 0
€ 9,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book
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Zelf lezen met de leukste opa van Nederland!
Opa Bak krijgt een leuke uitnodiging. Zijn vrienden van vroeger houden een reünie! Er zijn allerlei
spelletjes te doen: zaklopen, hoepelen, een kruiwagen-race. En polsstokhoogspringen, iets waar
opa vroeger kampioen in was! Tom en Mila willen opa wel eens in actie zien en gaan mee naar het
feest. Kan hij het nog net zo goed als vroeger?
• Sluit perfect aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2020: En toen?
• Van de boeken over oppasopa Bak zijn al 23.000 exemplaren verkocht!
• Een grappig AVI-verhaal op niveau M4 om samen óf helemaal zelf te lezen

‘Opa lijkt stiekem een beetje op mijn oude
vader. Die is wel niet zo sportief, maar zit ook
vol grappige streken en heeft veel humor.
Ik hou veel van hem, en ik hou inmiddels ook
veel van Opa Bak.’ Vivian den Hollander

START

M3

E3

M4

E4

M5

E5

M6

E6

M7

E7

PLUS

© Chris van Houts

PROMOTIE › Online campagne voor (groot)ouders › Kleurplaten en boekenleggers beschikbaar
Weet je nog, opa? | Vivian den Hollander | illustraties: Saskia Halfmouw
gebonden | 32 blz. | 17 x 23 cm | isbn 978 90 00 37123 5 | nur 287 (Leren lezen)
isbn 978 90 00 37124 2 | € 6,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |

€ 9,99 | verschijnt augustus 2020
www.viviandenhollander.nl |
www.saskiahalfmouw.nl |

vivian.denhollander

saskiahalfmouwillustrator
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Dit is Afrika's echte geschiedenis
In dit boek van historica Naledi Nomalanga Mkhize reizen Avi en Kumbi door de geschiedenis
van Afrika. Van de jager-verzamelaars in de prehistorie tot de warrior queens van het Nubische
rijk. Over de ruilhandel tussen verschillende Afrikaanse landen, religie en spiritualiteit, de
slavenhandel, het kolonialisme en de strijd om onafhankelijkheid. Belangrijke figuren uit de
Afrikaanse historie worden besproken, zoals Mansa Musa van Mali, die zijn goud uitdeelde,
en Harriet Tubman, die vocht tegen de slavernij.
Volgens Mkhize moeten we de geschiedenis van Afrika niet apart zien, maar als onderdeel van
de wereldgeschiedenis. Dat hoopt ze de jonge lezers van dit boek bij te brengen.
• Een baanbrekend boek binnen het aanbod
• Zeer geschikt om te gebruiken bij de geschiedenisles
• Speels vormgegeven met veel illustraties
• Voor kinderen vanaf 7 jaar

‘Ik wilde zwarte levens afbeelden die niet gedefinieerd worden door witte
interventies op het continent. De kolonisten kwamen pas heel laat. Onze kinderen
moeten kennismaken met een wereld waarin Afrikanen de belangrijkste spelers
zijn in hun eigen geschiedenis maar ook die van de wereld. De geschiedenis van
Afrika is de geschiedenis van iedereen. Als het boek in het Nederlands vertaald
wordt, dan moet zelfs een Nederlands kind zich hierin herkennen: ik kom daar
vandaan.’ Naledi Nomalanga Mkhize in NRC Handelsblad

€ 12,99 | verschijnt september 2020
In Afrika met Avi en Kumbi | Naledi Nomalanga Mkhize | illustraties: Sanelisiwe Singaphi | oorspronkelijke titel: In Africa,
with Avi and Kumbi | vertaling: Deul & Spanjaard | gebonden | 48 blz. | 21,5 x 28 cm | isbn 978 90 00 35671 3
nur 212 (Geschiedenis < 12 jaar) | omslagontwerp: Sanelisiwe Singaphi en Deul & Spanjaard
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‘Jacques Vriens schreef het
boek Baron 1898 en het is net zo
spannend als de achtbaan zelf!’
Leesfeest.nl
‘Baron 1898 is een klassiek verteld
historisch verhaal waar Vriens
zich zeker niet gemakkelijk van af
heeft gemaakt. Vriens verwerkt
de cultuur van die tijd (mannen/
vrouwen, arm/rijk) er kundig in
en met zijn vaardige pen kan
zo’n boek eigenlijk niet
mislukken.’
Jaapleest.nl

‘Ik kwam voor eerst in de Efteling
toen ik een jaar of zes was en ik
ben er altijd blijven komen. Hoe
bijzonder is het dan als je op een
dag gevraagd wordt een verhaal
te bedenken bij Baron 1898.
Zo leuk om te mogen doen!’
Jacques Vriens
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Hét verhaal achter de spannendste achtbaan
in de Efteling, nu als midprice
Het is 1893. In de Brabantse herberg waar Jochem en Doortje werken, stapt een vreemdeling

RUIM 35.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT

binnen. Zijn naam is Gustave. Hij vertelt Jochem over zijn verre reizen en prijst zijn
nieuwsgierigheid. Bij zijn vertrek laat Jochem aan Gustave zien hoe je de gevaarlijke Zompige
Heide moet oversteken, een gebied waar de mythische Witte Wieven heersen. Wanneer Gustave
bij een grot komt, waarschuwen de Witte Wieven hem om niets mee te nemen. Toch steekt de
hebzuchtige Gustave stiekem een klompje goud in zijn zak.
In 1897 keert Gustave terug. Als ‘Baron Hooghmoed’ koopt hij de Zompige Heide op en bouwt
een goudmijn, wat zorgt voor onrust in het dorp. Daar raken ook Jochem en Doortje nauw bij
betrokken en hun hechte vriendschap komt onder druk te staan.
De baron heeft vele mijnwerkers nodig en belooft de dorpsbewoners gouden bergen als ze de
mijn ingaan. Maar iedereen die dat durft, komt lijkbleek naar boven… Wat is er gaande in de
duistere dieptes van Baron 1898?
• IJzingwekkend spannend verhaal achter de spectaculaire dive coaster Baron 1898 in de Efteling
• Prachtig geïllustreerd en vormgegeven
• Nu verkrijgbaar voor € 10,-

€ 10,00 | verschijnt juni 2020
Baron 1898 | Een verhaal over hoogmoed, hebzucht en liefde | Jacques Vriens
paperback | 176 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37322 2 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 34471 0 | € 6,99
omslagontwerp: Efteling |

www.jacquesvriens.nl |

Jacques.vriens.3
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Over Code Kattenkruid:
‘[In] dit boek [zet] Vriens een thema op de kaart waar
weinig over wordt geschreven en dat wellicht als een
taboe voor kinderen wordt gezien. Daarom is Code
Kattenkruid een waardevol boek.’
Jaapleest.nl
Over Niet thuis:
‘Vriens heeft een groot hart voor kinderen, dat merk je
aan de invoelende manier waarop hij zijn personages
neerzet. (...) Niet thuis zit stevig in elkaar en is een warm
én spannend boek over een belangrijk onderwerp.’
Bas Maliepaard, Trouw

OOK LEVERBAAR

‘Ook nu weet Jacques Vriens een maatschappelijk
thema en een spannend, invoelbaar verhaal tot
één geheel te maken.’
Toin Duijx, Friesch Dagblad

‘Mijn ouders gingen scheiden toen ik negen jaar was. Toen ik later meester werd en kinderen
in mijn klas hetzelfde meemaakten, kwam het weer heel dichtbij. Gelukkig konden we er goed
met elkaar over praten. Helaas zijn er ook nog steeds kinderen die in een vechtscheiding
terechtkomen. Ouders doen vaak hun best om dit te voorkomen, maar dat lukt niet altijd en dan
kan het flink uit de hand lopen. Juist dan is het belangrijk dat kinderen hun stem laten horen.
Daarover wilde ik schrijven.’ Jacques Vriens
isbn 978 90 00 35612 6

isbn 978 90 00 36203 5

€ 15,50

€ 15,50

ook als e-book

ook als e-book

© Chris van Houts
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Realistische en humorvolle roman over een
gezin in (v)echtscheiding
Lara en Joeri zijn een tweeling en zitten samen in groep acht, ze lijken alleen niet echt op elkaar.
Joeri is meer van de daden dan van de woorden. Als hij boos wordt, loopt hij het liefste weg en hij
probeert zich er vaak met een grap van af te maken als hij niet weet wat hij moet zeggen. Lara is
een stuk rustiger, ze lost ruzies op door erover te praten en durft het met anderen te delen als ze
verdrietig is.
Dan gebeurt er iets binnen het gezin waardoor alles verandert: hun ouders gaan uit elkaar.
Broer en zus hebben allebei moeite om zich een houding te geven. Ze zijn boos en verdrietig en
zouden hun ouders soms het liefst naar de maan willen sturen, maar aan de andere kant willen
ze juist graag bij ze zijn. Terwijl ze een manier zoeken om met de scheiding om te gaan, vinden
ze steun bij elkaar. Ook al zijn ze nog zo verschillend, tweelingen helpen elkaar altijd. En gelukkig
is groep 8 een bijzonder jaar. Dat helpt hen ook om even afstand te kunnen nemen van alle
ingrijpende gebeurtenissen.
• Jacques Vriens voelt de doelgroep haarfijn aan
• Geschreven vanuit twee heel verschillende hoofdpersonages: broer en zus
• Bijna ieder kind krijgt te maken met (v)echtscheidingen in zijn directe omgeving
•	Interessant voor een breed publiek van kinderen, ouders, leerkrachten en
maatschappelijk werkers

PROMOTIE › Lespakket over scheiden › Uitdeelmateriaal (posters en boekenleggers) › Online campagne
Mijn vader woont in het tuinhuis | Jacques Vriens | gebonden
128 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37346 8 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37347 5 | € 10,99
omslagontwerp: Caren Limpens |

€ 15,50 | verschijnt september 2020
www.jacquesvriens.nl |

Jacques.vriens.3
jacques_vriens
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Over Pinkeltje in de Efteling:
‘Op naar het volgende avontuur en dat zou
ik toejuichen want Pinkeltje in de Efteling is
misschien wel het beste Pinkeltje-boek ooit.’
JaapLeest

OOK LEVERBAAR

‘Ik tekende mijn zesde “Pinkeltje”. Het is erg interessant om
Pinkeltjes avonturen te mogen tekenen. En leuk natuurlijk.
Hij en Pinkelotje komen af en toe langs om zich na te laten
portretteren. Normaal gesproken zijn ze erg voorzichtig met
mensen, dus ik voel me erg vereerd. Dit keer mocht ik het
avontuur van de Pinkels op Texel in beeld brengen!’
Arne van der Ree

isbn 978 90 00 36814 3

isbn 978 90 00 36016 1

isbn 978 90 00 33464 3

isbn 978 90 00 34532 8

isbn 978 90 00 34916 6

isbn 978 90 00 35286 9

€ 11,99

€ 11,99

€ 11,99

€ 11,99

€ 11,99

€ 11,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book
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gaat naar Texel!
In dit fonkelnieuwe avontuur geniet Pinkeltje samen met Pinkelotje van een heerlijke vakantie

MEER DAN 57.500 EX.
VAN DE STUDIO DICK LAANSERIE VERKOCHT!

op Texel. Maar al snel is het gedaan met de rust. Een enorme storm steekt op en vlak voor
de kust vergaat een schip. Pinkeltje en Pinkelotje ontdekken gelukkig dat de bemanning
het eiland heelhuids heeft bereikt. En dat niet alleen: er is ook een albinozeehondje op het
strand aangespoeld.
De Texelaars ontfermen zich over de zeehond en noemen hem Biem. Maar dan is het dier ineens
verdwenen! Pinkeltje maakt zich grote zorgen, want hij heeft de kapitein van het vergane schip
horen zeggen dat een bijzondere zeehond als Biem wel eens een flinke som geld kon opleveren…
Pinkeltje en Pinkelotje besluiten een stokje voor het snode plan van de kapitein te steken en
roepen de hulp in van de Sommeltjes, een Texels trollenvolkje. Lukt het Pinkeltje en zijn vrienden
om Biem te redden?
•	Een grappig en spannend avontuur van een iconisch personage uit de Nederlandse
jeugdliteratuur: wie is er nu niet met Pinkeltje opgegroeid?
• Texel trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers
• Om voor te lezen vanaf 7 jaar en zelf te lezen vanaf 9 jaar

PROMOTIE › Ansichtkaarten om te versturen naar jouw favoriete plekje in Nederland › Online campagne
Pinkeltje op Texel | Studio Dick Laan | illustraties: Arne van der Ree | gebonden
144 blz. | 15 x 21 cm | isbn 978 90 00 37157 0 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)
isbn 978 90 00 37158 7 | € 7,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |

€ 11,99 | verschijnt september 2020
www.doodle.nl

J
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Dribbel
In 2020 viert de door Eric Hill gecreëerde Dribbel zijn veertigste verjaardag! Deze geliefde
puppy is over de hele wereld bekend en een ware klassieker voor peuters.
Het is een speciale dag voor Dribbel en dat wordt gevierd met een speurtocht in het park.
Kinderen kunnen Dribbel helpen zoeken naar de aanwijzingen achter de flapjes om zo de grote
verrassing te vinden.
• Dribbel is al generaties populair: in 2020 viert hij zijn veertigste verjaardag!
•	Wereldwijd werden er ruim 50 miljoen Dribbel-boeken verkocht, waarvan ruim
1,4 miljoen in Nederland en Vlaanderen
• Heerlijk cadeau voor alle kinderen vanaf 18 maanden

Dribbel
TM

PROMOTIE › Aandacht op social media voor 40 jaar Dribbel, influencercampagne gericht op
ouders en ouderplatformen › Kleurplaten in het thema van Dribbels verjaardag › Samenwerking
met ouderplatformen › Advertenties gericht op (groot)ouders › Samenwerking met Yoghurt Barn ›

€ 13,99 | verschijnt juni 2020
www.dribbel.com

Een maand lang Dribbel-feest in juni › Advertentie in &C
De speurtocht van Dribbel | Eric Hill | oorspronkelijke titel: Spot’s Treasure Hunt Surprise
gebonden kartonboek | 12 blz. | 23 x 23 cm | isbn 978 90 00 37358 1
nur 271 (Peuterboeken) | omslagontwerp: Puffin Books en ZetSpiegel

G

Hoera, Dribbel wordt dit jaar 40 jaar!
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Neem Dribbel nu ook mee op vakantie
Dit zonnige doeboek staat boordevol leuke puzzels en spelletjes. Ga op zoek naar Dribbel
in de doolhof, help hem dieren tellen op de boerderij of kleur een van de vele kleurplaten in.
Voor een zomer vol puzzel- en speelplezier met Dribbel en zijn vriendjes.
• Het perfecte doeboek voor thuis of op vakantie!
• Met meer dan 60 stickers en diverse kleurplaten, tekenspelletjes en puzzels
• Geschikt voor jongens en meisjes vanaf 2 jaar

OOK LEVERBAAR

‘Ik ben ervan overtuigd dat
ons plezier deze boeken zo
populair maakt.’ Eric Hill

€ 7,99 | verschijnt juli 2020
isbn 978 90 00 36937 9

isbn 978 90 00 36992 8

isbn 978 90 00 36706 1

isbn 978 90 00 37159 4

€ 10,50

€ 17,99

€ 13,99

€ 9,99

Dribbels grote doeboek | Eric Hill | oorspronkelijke titel: Spot’s Big Holiday
Sticker Book | paperback | 64 blz. | 21 x 29,7 cm | isbn 978 90 00 37454 0
nur 228 (Speel- en leerboeken) | omslagontwerp: Puffin Books & ZetSpiegel
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NON-FICTIE < 12 JAAR

isbn 978 90 00 36773 3

isbn 978 90 00 37115 0

€ 20,00

€ 20,00
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Een encyclopedie zoals je nog nooit gezien hebt!
Ontdek 13 miljard jaar geschiedenis, van de big bang tot ons digitale tijdperk.
Meer dan 130 verschillende tijdlijnen laten je zien hoe de grote gebeurtenissen uit onze
geschiedenis zich voltrokken: van de opkomst en de ondergang van keizerrijken tot uitvindingen
die ons leven veranderden, van wetenschappelijke doorbraken tot betoverende kunst.
Alle mogelijke onderwerpen passeren de revue!
Boordevol fantastische foto’s en illustraties, en met verbazingwekkende feiten en details,
is dit boek de interessantste en boeiendste geschiedenis van alles – die je ooit zag!
• Voor nieuwsgierige jongens en meisjes vanaf 9 jaar
• Meer dan 130 onderwerpen uitgelicht in hun eigen tijdlijn
• Een verbluffend mooie visuele encyclopedie met duizenden fantastische feiten
• Handig naslagwerk voor kinderen

€ 25,99 | verschijnt september 2020
Tijdlijn van alles | Dorling Kindersley | oorspronkelijke titel: Timelines of Everything
vertaling: Textcase | gebonden | 320 blz. | 25,2 x 30,1 cm | isbn 978 90 00 37443 4
nur 222 (Naslagwerken, woordenboek, atlas < 12 jaar) | omslagontwerp: Dorling Kindersley

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN
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Tip: maak jullie toneelstuk

helemaal af en knutsel
ape!
Superjuffiec
eerst een
maak jullie toneelstuk
Tip:pagina
31.
Zie
helemaal af en knutsel
ape!
eerst een Superjuffiec
Zie pagina 31.

Toneelspelen
met Superjuffie
Heb jij altijd al eens in de
laarsjes van Superjuffie
willen staan? Vraag een
vriendje of vriendinnetje om
mee te doen met jullie eigen
Superjuffie-toneelstuk!
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#bijvoorbeeldlepel #moetjedoen

Tosca Menten is een rasechte verhalenverteller en staat
bekend als de grappigste kinderboekenschrĳver van Nederland. Haar
Roald
Dahl-achtige humor, scherpe observaties en ongebreidelde fantasie laten
kinderen van alle leeftĳden genieten. Talloze fans verslinden haar boeken,
waaronder haar nieuwste serie over Siem Subliem en haar knotsgekke
steek-demouwen-uit-je-handenboek Streepjescode blauw. Haar serie over Dummie
de
mummie is verfilmd en wereldwĳd in vertaling verschenen. Ook het bizarre
verhaal De wraak van Knor gaat naar het witte doek.
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN
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Het aanvragen van een promotiep
akket doet u als volgt:
Mail de volgende gegevens naar juff
enavond@unieboekspectrum.nl:
• Datum van uw juffenavond
• Locatie
• Ver wachte opkomst

*Het materiaal in het promotiepakket kan afwijken van het afgebeelde materiaal in deze brochure. U ontvangt een gevarieerd pakket
van onze kinderboekenauteurs. Helaas kunnen aanmeldingen na 8 juni 2020 niet meer in behandeling worden genomen.

www.de-leukste-kinderboeken.nl
deleukstekinderboeken |

deleukstekinderboeken

VAN GOOR
NON-FICTIE 7+
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Zie de wereld zoals je die nog nooit
gezien hebt
Maak je klaar voor een bijzondere reis… door de lucht! Kijk vanuit een
luchtballon naar de wereld beneden en laat je verrassen door de prachtige
natuurlandschappen. Van het Amazonewoud in Zuid-Amerika tot de
besneeuwde bergtoppen in de Himalaya en van de Uluru in Australië tot de
toendra in Scandinavië. Voor uren kijk- en leesplezier!
• Prachtige platen van de verschillende landschappen in de wereld
• Met interessante informatie over het betreffende landschap
• Inclusief drie uitklappagina’s met een extra weids uitzicht
• Zoekelementen op iedere pagina

€ 14,99 | verschijnt juli 2020
In vogelvlucht | De wereld rond | John Farndon | illustraties: Paul Boston | oorspronkelijke titel: Bird’s Eye View –
The Natural World | vertaling: Deul & Spanjaard | gebonden | 44 blz. | 24 x 29,5 cm | isbn 978 90 00 37413 7
nur 210 (Non-fictie kinderboeken < 12 jaar) | omslagontwerp: Paul Boston en Deul & Spanjaard

VAN GOOR
NON-FICTIE 7+

VAN GOOR
AVONTUUR 12+
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‘Het was echt geweldig om met
Eric Elfman aan deze serie te
werken. Eric en ik maakten elkaar
constant aan het lachen tijdens het
schrijfproces.’ Neal Shusterman

‘Neal en ik hebben een vergelijkbaar gevoel voor verhaal
en humor. Tijdens het schrijven wisselden we ideeën en
zinnen uit, probeerden we elkaar aan het lachen te maken,
en soms voelde het aan het einde van de dag alsof we zes
uur lang alleen maar lol hadden gehad.’ Eric Elfman
© Lou Meluso

OOK LEVERBAAR

VERSCHIJNT
DIT NAJAAR

isbn 978 90 00 37199 0

€ 10,00
ook als e-book
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VAN GOOR
AVONTUUR 12+

Het spannende vervolg op De erfenis van Tesla
Nick heeft inmiddels uitgepuzzeld dat alle vreemde voorwerpen die op zijn zolder lagen samen
één veel grotere uitvinding vormen: de Nieuwe Intensieve Kracht Straler, oftewel N.I.K.S., Tesla’s
levenswerk. Het is voor hem verder een raadsel wat de N.I.K.S. zou doen als hij compleet was.
Nick weet alleen dat hij het apparaat moet voltooien en dus gaat hij op zoek naar de ontbrekende
‘Teslanoïde Voorwerpen’.
Helaas kennen ook de leden van het duistere Accelerati-genootschap de kracht van de uitvinding.
Hun leider zet alles op alles om Nick tegen te houden en zelf de ontbrekende voorwerpen te
vinden. De tijd dringt, want wie de N.I.K.S. voltooit, zal met dit wapen over de gehele wereld
heersen.
• Een bizar verhaal dat met veel humor wordt verteld
• Voor liefhebbers van technologie, uitvindingen en absurde gebeurtenissen
• Vertaald door Wiebe Buddingh’
• Het slot van de trilogie, De toekomst van Hawking, verschijnt dit najaar

€ 17,99 | verschijnt juli 2020
Het geheim van Edison | De Accelerati-trilogie 2 | Neal Shusterman en Eric Elfman | oorspronkelijke titel: Edison’s Alley
vertaling: Wiebe Buddingh’ | paperback | 336 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37308 6 | nur 284 (Fictie 12+)
isbn 978 90 00 37309 3 | € 11,99
omslagontwerp: Manuel Šumberac en Caren Limpens |

www.storyman.com
nealshusterman |

@NealShusterman |
EricElfmanAuthor |

nealshusterman
@Eric_Elfman
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VAN GOOR
FANTASY 10+

Over De Orde van de Gouden Leeuw:
‘Een fijn boek voor lezers die zich graag
onderdompelen in een andere wereld. Wij
kijken nu al uit naar deel 2!’
Boekentip van Hilde, De Utrechtse
Kinderboekwinkel

© Barbara de Hosson

© Maan Limburg

‘De Spiegel der

‘Ik vind het heerlijk
hoe Dorothées verhaal
je uitnodigt om een
wereld te bedenken
waarin je je helemaal
kunt verliezen. Als
illustrator kan ik je
daar een beetje van
laten zien, de rest is
aan jou. En dat geeft
je als lezer vrijheid.’
Sophie Pluim

OOK LEVERBAAR

Duisternis was vanaf
het begin af aan mijn
favoriete deel. Er is
meer ruimte voor
nuance. Wat is goed
en wat is kwaad, en is
alles wat je doet met
goede bedoelingen
daarmee meteen ook
een goede daad?’
Dorothée de Rooy

isbn 978 90 00 36758 0

€ 17,99
ook als e-book

‘De levendige verteltrant, de originele
omschrijvingen van een parallelle wereld
naast het gewone Amsterdam maakt dit
verhaal uitermate fantasievol. Heel knap
gedaan, haast on-Nederlands goed!’
Hetty Reebeen, The Readshop Zelhem
‘Voor iedereen die houdt van meeslepende
avonturenverhalen.’
De Wassenaarse Courant
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VAN GOOR
FANTASY 10+

Het kwaad rukt op in dit zinderende vervolg
op De Orde van de Gouden Leeuw
Lucy en haar vrienden Alfred, Sam en Milstone moeten zes Onnavolgbare Opdrachten uitvoeren
om te voorkomen dat Schaduwheer Jaldabaz het Rijk vernietigt. De Boom der Kennis vertelt Lucy
wat haar derde opdracht is en de vrienden trekken verder.
Ondertussen wordt de situatie in het Rijk steeds grimmiger. Jaldabaz en zijn Legioen rukken
verder op; zijn troepen marcheren door de straten van Biedelberg en de Antroponieten zijn overal.
De kracht van de Hart Steen neemt snel af en de verantwoordelijkheid om het Rijk te redden drukt
zwaar op Lucy’s schouders. Ze kan niet anders dan het duister in de ogen kijken.
Zal het haar lukken om het licht te blijven zien?
• De Orde van de Gouden Leeuw is genomineerd voor de Hotze de Roosprijs 2020
• Spannende fantasyserie van eigen bodem
• Met prachtig geïllustreerde kaart van het Rijk voorin

€ 17,99 | verschijnt juni 2020
De Spiegel der Duisternis | De Orde van de Gouden Leeuw 2 | Dorothée de Rooy | illustraties: Sophie Pluim
gebonden | 240 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37256 0 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37257 7 | € 11,99
omslagontwerp: Sophie Pluim |

dorothee.derooy |
www.pluimillustration.nl |

@dorothee_derooy |
sophiepluimillustration |

dorotheederooy
sophieepluim
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OOK LEVERBAAR
Over De beproevingen van Apollo:
‘Voor wie fan is van Percy Jackson zal
de Beproevingen van Apollo-serie als een
geschenk van de Olympus komen.’
Chicklit.nl

isbn 978 90 225 6198 0

isbn 978 90 225 5346 6

isbn 978 90 225 5502 6

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

isbn 978 90 225 5716 7

€ 18,99
ook als e-book

isbn 978 90 225 6082 2

‘Veel actie en spanning zorgen voor
een vlot verhaal met heel wat
humor tussendoor.’
Pluizuit.be

EDITIE 2020

€ 18,99
ook als e-book

ALLE BOEKEN VAN
RICK RIORDA N IN
1 OVERZICHT

K AMP HALFBLOED
VERTROUW ELIJK
DE ENIGE ECHTE
GIDS VOOR HET
TR AININGSK AMP
VAN HALFGODEN
isbn 978 90 00 35829 8

€ 12,99

PERCY JACKSON
EEN MODERNE
JONGEN R A AKT
VERZEILD IN
EEN WERELD VOL
GRIEKSE GODEN,
MONSTERS EN
ECHTE HELDEN

isbn 978 90 225 6285 7

isbn 978 90 225 6545 2

isbn 978 90 225 6645 9

isbn 978 90 00 34242 6

isbn 978 90 00 34304 1

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

isbn 978 90 225 6198 0

isbn 978 90 225 5346 6

isbn 978 90 225 5502 6

isbn 978 90 225 5716 7

isbn 978 90 225 6082 2

€ 15,99

DE HELDEN VAN
OLYMPUS
HET VERHA AL VAN
PERCY GA AT DOOR,
MA AR MET EEN
NIEUWE WENDING
EN NIEUWE ROMEIN
SE HALFGODEN

isbn 978 90 22 56285 7

isbn 978 90 225 6545 2

isbn 978 90 225 6841 5

2018

www.rickriordan.nl |

€ 18,99

JANUARI

VOORKOMEN

isbn 978 90 00 34452 9

isbn 978 90 00 34243 3

M AGNUS CHASE
EN DE GODEN
VAN ASGARD
DE ZOON VAN EEN
NOORDSE GOD MOET
DE ONDERGANG VAN
DE GODENWERELD

DE HALFGODEN UIT
DE EERSTE DRIE SERIES
BUNDELEN HUN
KR ACHTEN IN DIT
SPANNENDE VERHA AL

rick.riordan.author |

€ 18,99

isbn 978 90 00 34547 2

isbn 978 90 00 34549 6

isbn 978 90 00 34673 8

€ 12,50

Van 1 juli t/m 30 september
zijn de eerste twee delen in
alle series van Rick Riordan
maar € 10,-

DE BEPROEVINGEN
VAN APOLLO
APOLLO, DE ZOON
VAN ZEUS, WORDT
VERBANNEN NA AR DE
STERFELIJKE WERELD
EN BELANDT IN K AMP

isbn 978 90 00 34478 9

isbn 978 90 00 34304 1

PERCY JACKSON
MEETS CARTER
& SADIE K ANE

DE AVONTUREN
VAN DE FAMILIE
K ANE
TWEE JONGE TOVE
NA ARS NEMEN HET
OP TEGEN OUDE
EGYPTISCHE GODEN

isbn 978 90 00 34242 6

isbn 978 90 225 6645 9

HALFBLOED

isbn 978 90 00 35099 5

€ 18,99

isbn 978 90 00 35103 9

€ 18,99

@camphalfblood

02-10-17 16:07

riordan A3.indd 1

Posters beschikbaar

isbn 978 90 225 6841 5

isbn 978 90 00 34243 3

isbn 978 90 00 34452 9

isbn 978 90 00 34478 9

isbn 978 90 00 34547 2

isbn 978 90 00 34549 6

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

isbn 978 90 00 35099 5

isbn 978 90 00 35103 9

isbn 978 90 00 35101 5

isbn 978 90 00 35189 3

isbn 978 90 00 34673 8

isbn 978 90 00 35996 7

isbn 978 90 00 36062 8

isbn 978 90 00 36063 5

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 14,99

€ 16,99

€ 16,99

€ 16,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book
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VAN GOOR
AVONTUUR 12+

Het epische laatste deel van De beproevingen
van Apollo
RUIM 340.000 BOEKEN
VAN RICK RIORDAN
VERKOCHT

Zal Apollo (alias Lester Papadopoulos) eindelijk zijn plek op de berg Olympus terugverdienen?
De voormalige god en zijn vriendin Meg moeten de profetie volgen die Ella de harpij heeft onthuld.
Ze moeten terugkeren naar de plek waar Apollo’s problemen zijn begonnen: Manhattan. Naar de
toren van Nero, het glanzende hoofdkwartier van het Triumviraat in het centrum van de stad New
York. Daar zal hij het moeten opnemen tegen ’t beest uit de profetie, zijn aartsvijand Python.
Maar hoe kan Apollo hem verslaan in de gedaante van hulpeloze tiener?
• Voor fans van Percy Jackson en Helden van Olympus
• Ruim 25.000 exemplaren verkocht van de serie
• De boeken van Rick Riordan worden in 41 landen uitgegeven
• Vijfde en laatste deel van de serie

‘De beproevingen van Apollo-serie is bedoeld om de fans nog
een keer al hun vrienden uit de Percy Jackson- en Helden van
Olympus-serie te laten ontmoeten. Alle personages uit die twee
series zullen uiteindelijk langskomen.’ Rick Riordan
© Sander Nagel

€ 18,99 | verschijnt september 2020
De toren van Nero | De beproevingen van Apollo 5 | Rick Riordan | oorspronkelijke titel: The Trials of Apollo #5: The Tower
of Nero | vertaling: Marce Noordenbos | paperback | 432 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 35191 6 | nur 284 (Fictie
isbn 978 90 00 35192 3 | € 12,99
12+) | omslagontwerp: Max Meinzold en DPS Design & Prepress Studio |

www.rickriordan.com |

rick.riordan.author

@camphalfblood |

rickriordan
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VAN GOOR
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isbn 978 90 00 35431 3

isbn 978 90 475 0356 9

isbn 978 90 00 35471 9

isbn 978 90 00 36234 9

isbn 978 90 00 36755 9

€ 18,99

€ 18,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

isbn 978 90 00 36233 2

€ 10,99
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Elmer vindt een grote schat
Elmer, Wilbur en hun drie vrienden ontdekken een paleis midden in het oerwoud. De anderen

RUIM 150.000
ELMER-BOEKEN
VERKOCHT!

denken dat de beroemde Verloren Schat ergens daarbinnen verborgen ligt en gaan ernaar op
zoek. Maar alleen Elmer en Wilbur vinden de echte schat.
• Van de Elmer-boeken zijn al meer dan 150.000 exemplaren verkocht
• Populaire, kleurrijke olifantenvriend voor peuters en kleuters
• Met fijne moraal: kijk goed om je heen en waardeer wat je hebt
• Vertaald door Rindert Kromhout

‘Ik weet eigenlijk niet waarom Elmer een olifant is. Ik vond
het toen gewoon leuk om olifanten te tekenen. Mensen
houden van olifanten. Ze zijn liever in één ruimte met een
olifant dan met een spin of een muis.’ David McKee
© Pal Hansen / The Observer

€ 14,99 | verschijnt september 2020
Elmer en de verloren schat | David McKee | oorspronkelijke titel: Elmer and the Lost Treasure
vertaling: Rindert Kromhout | gebonden | 32 blz. | 20,5 x 23,5 cm | isbn 978 90 00 37317 8
nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar) | omslagontwerp: Andersen Press en Mat-Zet bv

VAN GOOR
PRENTENBOEK 3+
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‘Het duurde even om uit te
zoeken of dit kinderboek niet
al geschreven is, want alle
kinderen houden immers van
kusjes en van de dierentuin.
Dankzij onze bezoekjes aan
Artis én de kusjes van mijn
zoontje Cesar is Ik zoek een
kusje er nu alsnog. Ik kan niet
wachten om Cesar eruit voor
te lezen en hem de prachtige
tekeningen van Harmen van
Straaten te laten zien.’
Matthijs Kleyn
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VAN GOOR
PRENTENBOEK 3+

Van wie krijgt Keesje het fijnste kusje?
Keesje krijgt graag kusjes van zijn mama. Haar kusjes zijn zacht en fijn. Maar Keesjes papa heeft
een baard. Zijn kusjes zijn prikkelig en helemaal niet zacht en fijn. Als Keesje met zijn papa in
de dierentuin is, bedenkt hij dat de dieren met hun zachte vacht hem vast ook zulke fijne kusjes
kunnen geven als mama. Als papa even niet oplet, gaat Keesje ervandoor. Hij vraagt de aap om
een kusje, de olifant en de pinguïn. Zelfs de krokodil… Als dat maar goed gaat!
• Herkenbaar onderwerp voor peuters en kleuters
•	Over een kind dat op zoek is naar een kusje en een bezorgde vader die zijn zoon kwijt
is in een dierentuin vol gevaarlijke dieren
• Met prachtige illustraties van Harmen van Straaten

€ 15,00 | verschijnt juni 2020
Ik zoek een kusje | Matthijs Kleyn | illustraties: Harmen van Straaten
gebonden | 32 blz. | 26,5 x 26,5 cm | isbn 978 90 00 37006 1
nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar) | omslagontwerp: Caren Limpens

matthijs.kleyn |
www.harmenvanstraaten.nl |

harmen.vanstraaten |

matthijskleyn

@HarmenvStraaten
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‘Een heerlijk spannend boek.
Het verhaal loopt lekker vlot,
waardoor het makkelijk is om
je aandacht erbij te houden.
Onze oudste zoon heeft het
boek zelf gelezen. Daarnaast
lees ik het verhaal ook voor
aan onze jongere kinderen.
Zij vinden het – net als ik – een
heel spannend verhaal.
Echt een aanrader dus!’
Wijtestenhet.nl

VERSCHIJNT
DIT NAJAAR

OMSLAG IN ONTWIKKELING

‘Wat mij het meest opviel en
aantrok in het verhaal was de
sfeer. Jeroen en Marie-Claire
vertellen op de achterkant
van het boek dat ze er met
ontzettend veel plezier
aan gewerkt hebben omdat
het zo dicht bij de belevingswereld van hun eigen
kinderen ligt. Dit plezier
en het gemak waarmee ze
zich in die belevingswereld
verplaatsen komen wat mij
betreft heel duidelijk in het
verhaal naar voren.’
Lettersenspetters.nl

‘Het boek leent zich goed
om voor te lezen aan
leerlingen. Het verhaal is
goed te volgen en heeft
een schrijfstijl die prettig
is wanneer je voorleest.’
Jufjudith.nl
‘Elvis en Jones is een
spannend kinderboek voor
zowel jongens als meisjes.’
Coolesuggesties.nl
‘Sluit prima aan bij de
belevingswereld van de jonge
lezer. Een geslaagd debuut.’
Nienkekinderboekenblog.nl
‘Je gaat bijna geloven dat
er echt twee kinderen in
Amsterdam dit avontuur
meegemaakt hebben.
De grappige elementen,
zoals moeten plassen op
een héél belangrijk moment,
en de begrijpbare angsten
– honden kunnen eng zijn –
maken het boek compleet.
Elvis & Jones mogen
van mij nog wel meer
avonturen beleven.’
Jufinger.nl

© Joost van Manen
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Elvis & Jones van auteurskoppel Jeroen van Koningsbrugge
en Marie-Claire Witlox nu voor slechts € 7,99!
Elvis en Jones wonen in een oud huis in het centrum van Amsterdam. Hun vader is rechercheur
bij de politie en hun moeder is kunstschilder. Op een dag vinden ze een roestig oud doosje op
zolder. Daarin zit een brief, die in 1967 is geschreven door een meisje genaamd Hannah. Op de
dag van haar verhuizing heeft ze een speurtocht gemaakt voor de kinderen die na haar in haar
geliefde huis zullen komen wonen. Voor Elvis en Jones dus!
Broer en zus aarzelen geen moment en besluiten de aanwijzingen uit de brief op te volgen,
ook al vindt Elvis het best spannend om ’s nachts bij volle maan zijn kamer uit te sluipen en moet
Jones steeds héél nodig plassen als ze nerveus is. Het is het begin van een spannende zoektocht
die leidt naar een stokoude misdaad die hun vader nodig moet oplossen…
•	Het sprankelende debuut van Jeroen van Koningsbrugge en Marie-Claire Witlox nu voor
slechts € 7,99*
• Met hartverwarmende illustraties van Kim White
•	In het najaar verschijnt het tweede boek van Jeroen van Koningsbrugge en Marie-Claire Witlox:
Elvis & Jones in Malibu!

‘Bij het voorlezen van onze kinderen raakten we geïnspireerd om zelf
een kinderboek te schrijven. We hebben met veel plezier gewerkt aan
dit verhaal, omdat het zo dicht bij de belevingswereld van onze eigen
kinderen ligt.’ Jeroen van Koningsbrugge en Marie-Claire Witlox
BEKIJK HIER DE
BOEKTRAILER VAN
ELVIS & JONES
*Actieprijs van 1 juni t/m 31 augustus 2020

Elvis & Jones | Jeroen van Koningsbrugge & Marie-Claire Witlox | illustraties: Kim White | gebonden
160 blz. | 17 x 23 cm | isbn 978 90 00 36694 1 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) | omslagontwerp: Kim White &
isbn 978 90 00 36695 8 | € 5,99 | luisterboek isbn 978 90 00 37078 8 | € 8,99
Caren Limpens |

€ 7,99 | reeds verschenen
www.vankoningsbrugge.com |
www.marieclairewitlox.nl |

@eenjurk |

@MarieClaireWtlx |

jeroentjes

marieclairewtlx

www.kimwhite.nl |

kim_spul
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Spaar alle boekjes van mij!
Dummie de mummie is sinds zijn eerste avontuur in 2009 uitgegroeid tot een iconisch figuur
in kinderboekenland. Voor wie nog geen kennis heeft gemaakt met Dummie, Goos, Klaas en
alle andere inwoners van Polderdam zijn deze nieuwe edities van de bekende serie een mooie
gelegenheid om dat alsnog te doen. Spaar alle delen uit de serie en maak de tekening op de
ruggen compleet!
• Het spectaculaire tiende deel in de populaire Dummie de mummie-serie in een nieuw jasje!
•	Dummie de mummie en de schat van Sohorro werd in 2019 bekroond met de
Prijs van de Nederlandse Kinderjury in de categorie 10-12 jaar
•	Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de grappigste mummie ter wereld en zijn
allerbeste vriend Goos
• Spaar deel 1 tot en met 10 en maak de tekening op de ruggen compleet!

VAN DE BOEKEN VAN TOSCA
MENTEN ZIJN RUIM 2 MILJOEN
EX. VERKOCHT!

€ 12,50 | verschijnt juni 2020
www.toscamenten.nl | www.dummiedemummie.nl | www.hetfragment.nl
www.kinderboekenherrie.nl | www.kinderboekenpodcast.nl
dummiedemummieboek |

@toscamenten

Kleurrijk boekschot

Dummie is de grappigste
mummie van Nederland!

€12,50

Dummie de mummie en de schat van Sohorro | Tosca Menten | illustraties: Elly Hees
gebonden | 304 blz. | 13,5 x 21 cm | isbn 978 90 00 36435 0 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 36342 1 | € 7,99
omslagontwerp: Elly Hees & Mat-Zet bv |
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Hebt u alle 10 de delen op voorraad?

isbn 978 90 475 0880 9

isbn 978 90 475 1247 9

isbn 978 90 475 1759 7

isbn 978 90 00 30997 9

isbn 978 90 00 32708 9

isbn 978 90 00 32710 2

alle delen € 15,99 | reeds verschenen
ook als e-book
isbn 978 90 00 34687 5

isbn 978 90 00 35445 0

isbn 978 90 00 36341 4

isbn 978 90 00 34667 7
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10 delen Dummie de mummie!
Maar wat gebeurde er eigenlijk daarvoor?

Al tien jaar smullen kinderen van Dummie de mummie,
de eigenwijze mummie die op een dag door Goos gevonden
wordt in zijn bed. In het jaar van de geschiedenis duikt
Tosca Menten in Dummies verleden.

VERSCHIJNT
NAJAAR 2020

In fantastische nieuwe look
door Geert Gratama
OMSLAG ONDER CONSTRUCTIE

‘Na tien boeken ken ik Dummie zo
onderhand beter dan mijn eigen
kinderen, maar de verhalen uit het oude
Egypte blijven me altijd verrassen.’
Tosca Menten
‘Het is een genoegen om de verhalen
van Tosca te lezen, maar als je er
tekeningen bij mag maken wordt het
pas echt leuk.’ Geert Gratama

© Hannah van Herk
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Reis mee met de jonge Dummie door het oude Egypte!
VAN DE DUMMIE DE MUMMIEBOEKEN WERDEN AL RUIM
330.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

Darwishi Ur-Atum Msamaki Minkabh Ishaq Eboni is de jonge, onbezorgde zoon van Achnetoet
en zijn vrouw Enisis. Maar als zijn opa, koning Sadihotep sterft, wordt alles anders. De jonge
prins moet ineens van alles leren voor als hij zelf later koning is. Maar Darwishi wordt veel liever
goudsmid, zoals de vader van zijn beste vriend Noezi!
Darwishi en Noezi bedenken samen een plan. Ze willen van zelf-uitgehakt goud een machtige
gouden scarabee smeden voor in de nieuwe kroon van Achnetoet, zodat die eeuwig blijft leven.
Maar de goudmijnen zijn gevaarlijk. En de goden lijken wel boos, want het water in de Nijl blijft
maar zakken. Als de scarabee klaar is, staat Darwishi voor een moeilijke keuze. Geeft hij de
scarabee aan zijn vader? Of aan de heilige krokodil, zodat die de Nijl weer laat overstromen?

2020
r

• Een spannend kijkje in het leven van een jonge Dummie

nw

• Past perfect in het thema van de Kinderboekenweek 2020: En toen?

Kinde

nog kennen uit de bekende boekenreeks zijn aangevuld met nieuwe avonturen!

•

•	Los te lezen prequel bij de succesvolle Dummie de mummie-serie: de verhalen die kinderen

thema

eek •

Stap op je ezel en reis met deze bijzondere vrienden mee door het prachtige oude Egypte!

boeke

•	Een must-have voor iedere Dummie-fan
•	In het najaar verschijnt deel 11: Dummie de mummie en de tunnel van Ptoeh

PROMOTIE › Online campagne › Advertenties in Kidsweek › POS-materiaal beschikbaar:
grote wereldkaart, boekenleggers en lesbrief › Samenwerking met De Waanzinnige
Podcast › Samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden

€ 15,99* | verschijnt juni 2020
*introductieprijs voor de eerste drie maanden na verschijning: € 12,50

Dummie de mummie deel 0 – Een jonge prins in het oude Egypte | Tosca Menten | illustraties: Geert Gratama
gebonden | 224 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37391 8 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37392 5 | € 7,99
omslagontwerp: Geert Gratama en Marieke Oele |

www.toscamenten.nl | www.dummiedemummie.nl | www.hetfragment.nl
www.kinderboekenherrie.nl | www.kinderboekenpodcast.nl
dummiedemummieboek |

@toscamenten

68

VAN GOOR
AVONTUUR 10+

Over Het Kindertransport:
‘Een wat dromerig verhaal met mooie elementen,
vooral de wensenlijst die oma uitvoert is een
ontroerend gegeven.’
Jaapleest.nl, cijfer: 7,5
‘Het Kindertransport is een erg mooi en
leerzaam boek. Ik hoop dat dit boek een hoop
onwetendheid weg kan nemen en daarmee
meer ellende kan voorkomen.’
Hebban.nl

actieprijs

OOK LEVERBAAR

€ 10,-

isbn 978 90 00 33477 3
€ 17,99 van 1 augustus
t/m 31 oktober voor € 10,ook als e-book

actieprijs

€ 10,-

isbn 978 90 00 35292 0
€ 17,99 van 1 augustus
t/m 31 oktober voor € 10,ook als e-book

‘Het Kindertransport is een indrukwekkend boek.’
Lezenisleuk.nl
Over Expeditie Toi Moko:
‘Geografische avonturenboeken over Nieuw-Zeeland
is de jury nog niet vaak tegengekomen, maar Expeditie
Toi Moko van Fedor de Beer is meteen een topper.’
Juryrapport Glazen Globe
‘Het lukt de schrijver heel goed om uit te leggen wat
de betekenis is van de toi moko voor de Maori’s.

Het is daardoor dus niet alleen heel spannend, maar
ook erg leerzaam.’
Leesbevorderingindeklas.nl
‘Een spannend, goed opgebouwd verhaal, met
veel aandacht voor de magische krachten die
geloofwaardig overkomen, zoals de stem uit de
toi moko die Thom hoort. Achter in het boek is een
verklarende termenlijst opgenomen en een “NieuwZeeland-dossier” met veel boeiende informatie.’
NBD Biblion
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wereld over. Als er voor de kust van Texel een oud WIC-schip wordt gevonden, is hij dan ook een

van de duikers die naar het wrak afdaalt. Thom en zijn vriendinnetje Lin mogen allebei een oude

eek •

Kinde

Thoms vader is archeoloog en antropoloog. Hij weet alles van oude culturen en reist de hele

nw

•

Een oude schat en een razendspannende
zoektocht op Bonaire!
thema
2020
r
boeke

fles uit het schip hebben. Tot hun grote verbazing zit er in een van de twee een schatkaart van
Bonaire, die alles te maken lijkt te hebben met de Zilvervloot van Piet Hein!
•	Operatie Turtuga speelt zich af in een bijzonder en vaak onderbelicht stuk van het Nederlands
Koninkrijk: Bonaire
• Expeditie Toi Moko bereikte de shortlist voor de Glazen Globe
• Voor de fans van de boeken van Rob Ruggenberg en Arend van Dam
• Met infographics voor wie nóg meer over Bonaire wil weten!
•	Aanrader voor in de schoolbibliotheek of als aanvulling op lesmateriaal voor de geschiedenisof aardrijkskundeles
• Past perfect bij het thema van de Kinderboekenweek 2020: En toen?

Fedor de Beer studeerde filosofie en pedagogiek en
werkt nu als leraar en onderzoeker. Zijn uitdaging
is om kinderen aan het denken te zetten. In 2014
verscheen zijn debuut Het Kindertransport en in 2017
zijn tweede boek Expeditie Toi Moko, eveneens met
Thom en Lin in de hoofdrollen.

PROMOTIE › Prijsactie met Het Kindertransport en Expeditie Toi Moko: nu voor € 10,-!
Operatie Turtuga – Avontuur op Bonaire | Fedor de Beer | gebonden
192 blz. | 12,5 x 20 cm | isbn 978 90 00 37355 0 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37356 7 | € 9,99
omslagontwerp: Marieke Oele |

€ 17,99 | verschijnt september 2020
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Hoe jaag je de monsters weg die zich verschuilen
in je donkere slaapkamer?
Lennart is niet bang in het donker, tuurlijk niet. Lennart is bang voor de dingen die
in het donker verstopt zitten. Voor het vijf-neuzige, zeven-staartige, elf-handige,
geschubd-huilende monster in de hoek van zijn kamer bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat
Lennart nooit meer met de lichten uit zal kunnen slapen. Totdat hij een mysterieus
boek vindt met de titel: Hoe maak je monsters bang.
• Een ondeugend verhaal over de monsters onder je bed
• Herkenbaar thema: wie is er niet bang in het donker geweest?
•	Aansprekend peuterboek met een ontzettend leuke oplossing om alle enge
monsters weg te jagen
• Vertaald door Edward van de Vendel

‘Mensen denken vaak ten onrechte dat het
makkelijk is om een kinderboek te schrijven.
Je moet je woorden heel doeltreffend gebruiken.
Ieder woord moet een betekenis hebben.’
Josh Pyke
‘Ik was altijd al groot fan van het werk van Josh en
ik vond het fantastisch om met hem aan zijn eerste
prentenboek te werken.’ Chris Nixon

€ 14,50 | verschijnt juli 2020
Licht uit, Lennart | Josh Pyke | illustraties: Chris Nixon | oorspronkelijke titel: Lights Out, Leonard
vertaling: Edward van de Vendel | gebonden | 32 blz. | 29 x 20 cm | isbn 978 90 00 37320 8
nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar) | omslagontwerp: Marieke Oele

www.joshpyke.com |

@JOSHPYKE |

www.chrisnixon.net |

joshpyke

nixoncreative
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MARKETING & ACTIES
•	Online campagne:
o Boektrailer
o Aandacht via meesters- en juffensites
o	Promotie via socials en De Leukste
Kinderboeken
o	E-mailcampagne: gezamenlijk bereik
(> 50.000 abonnees)
• Samenwerking met kidsmagazines
•	Poster in leerkrachtenpakket van
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum
en De Fontein
• Etalageposter beschikbaar op aanvraag
• Jozua en Tosca bezoeken veel scholen

‘Het is iedere keer
weer een feest om
met Tosca te werken.’
Jozua Douglas

Over Pech onderweg:
‘Douglas en Menten hebben een zeer vlotte pen,
waardoor de verhalen heerlijk weglezen. […] De vele
zwart-witillustraties zijn erg dynamisch en sluiten qua
humor uitstekend aan bij de verhalen.’
Toin Duijx, Friesch Dagblad

OOK LEVERBAAR

‘Samen kunnen we
eindeloos verdwalen
in onze fantasie.’
Tosca Menten

‘Douglas en Menten zijn aan elkaar gewaagd en vertellen
hilarische en spannende reisverhalen, waarin telkens
iets vreselijk misgaat. Het ultieme vakantieboek dus.’
Degelukkigelezer.blogspot.nl
‘Als je op zoek bent naar sterke verhalen, grappige ver
halen of spannende verhalen, dan zit je goed bij dit duo!’
Kinderboekenjuf.nl
‘Het boek Pech onderweg past bij de Kinderboeken
week 2019, maar is ook daarna nog enorm leuk om
(voor) te lezen.’
Jufjudith.nl

€ 9,99 (vanaf 1 augustus 2020)
ook als e-book

‘Het tweetal maakt zijn gekozen naam volledig waar, je
leest de verhalen aangevuld met wijsheden, spreuken,
geestige limericks en reistips met een grote glimlach.’
NBD Biblion

73

De twee grappigste kinderboekenschrijvers
sinds de Tachtigjarige Oorlog

uitvinders en sublieme kunstenaars. In deze bundel staan historische missers

nw

Verhalen uit de geschiedenis, maar nu eens niet over heldhaftige keizers, gewiekste

thema

2020
r

Kinde

boek dat perfect aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek.

•

succesvolle Pech onderweg schreven Tosca Menten en Jozua Douglas opnieuw een

eek •

Prutsers en pechvogels is de nieuwe verhalenbundel van De Gouden Grijns. Na het

VAN PECH ONDERWEG
WERDEN AL 25.000
EXEMPLAREN VERKOCHT!

boeke

centraal. Over een brandende pruik, een hinnikend kunstgebit en een rampzalig
verlopen ballonvaart.
Prutsers en pechvogels staat vol spannende verhalen, de oen van de eeuw
en onwijze spreuken van een onnavolgbaar en nu al historisch duo.
De Gouden Grijns: altijd lachen.
•	De twee grappigste kinderboekenschrijvers van Nederland slaan de
handen wederom ineen: succes verzekerd!
•	Verhalen, de oen van de eeuw en historische (on)wijsheden: een feest om
voor te lezen vanaf 7 jaar of helemaal zelf vanaf 9 jaar
• Sluit perfect aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2020: En toen?
• Met geestige illustraties van Geert Gratama

Prutsers en pechvogels wordt uitgegeven in samenwerking met De Fontein
Prutsers en pechvogels – Over historische missers | Tosca Menten en Jozua Douglas | illustraties: Geert Gratama
gebonden | 208 blz. | 15 x 22,8 cm | isbn 978 90 00 37389 5 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar), 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37390 1 | € 5,99
omslagontwerp: Geert Gratama en Marieke Oele |

€ 9,99 | verschijnt augustus 2020
Gevulde backcard Prutsers en pechvogels
10 ex. | isbn 978 90 00 37409 0
€ 99,90
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