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PRENTENBOEK | 3+

MARJOLEIN,
STOUT KONIJN?

€ 15,95

BR IGI T T E M I N N E & L AU R E A L L A I N
Brigitte Minne & Laure Allain

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
Brigitte Minne

Marjolein STOUT konĳn?

Marjolein
STOUT konĳn?

prentenboek
3+
23,5 x 28 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: boos zijn, stout
zijn, prikkel, energie, gezin
ISBN
978-94-6291-572-5
ISBN
978-94-6291-572-5

met illustraties van

Laure Allain

9 789462 915725
» Debuut van Laure Allain met prachtige, gedetailleerde tekeningen boordevol energie
» Over hoe kinderen soms worden overweldigd door te veel prikkels
» Prachtig voorleesboek voor thuis, maar ook op school en in begeleiding om te
praten over boos zijn, omgaan met een overvloed aan prikkels, hoogbegaafdheid

Is Marjolein een stout konijn? Of heeft ze gewoon een sterke wil en komt
er nu en dan te veel op haar af?
Een konijnenfamilie woont tussen knoestige stammen en grillige takken in een
sprookjesachtig bos. Alles is er rustig en kalm. Maar dan wordt Marjolein geboren.
Ze is niet rustig, niet kalm, nee … Marjolein brult. Soms is ze echt een driftkikker.
Iedereen schrikt ervan. De broers en zussen roepen: ‘Marjolein, stom konijn!’ Dan
fietst er een psycholoog naar het konijnenhol … Misschien is Marjolein wel een
erg lief en slim konijn?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-207-6

9 789462 912076

ISBN 978-94-6291-551-0

9 789462 915510

ISBN 978-94-6291-163-5

9 789462 911635

5

PRENTENBOEK | 4+

EEN DEUR IN HET BOS
YOE R I SL E GE R S
YOERI SLEGERS

€ 15,95

Een deur
in het bos

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021

YOERI SLEGERS

Een deur in het bos

prentenboek
4+
21,5 x 30 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: bos, mees,
verwondering
ISBN
978-94-6291-568-8
ISBN
978-94-6291-568-8

9 789462 915688
» Uit de kleurrijke illustraties spreekt liefde voor het bos en zijn bewoners
» Een speels en grappig verhaal over om je heen kijken en je omgeving in een
nieuw perspectief zien
» Prachtige aanleiding voor een muzisch project rond beeldgeletterdheid / fotografie:
maak zelf een passe partout en kijk met een nieuwe blik naar je omgeving

Dankzij een mysterieuze rode deur ziet Mees haar thuis zoals ze het nog
nooit gezien heeft.
Op een dag staat er midden in het bos een deur. Een grote rode deur. Mees begrijpt
er niets van. Everzwijn komt langs en piept onder de deur door. ‘Wat mooi,’ zucht
Everzwijn. ‘Zo heb ik het nooit eerder gezien.’ Ook Hert, Beer en Vos worden stil als
ze door de deur kijken. Mees vliegt naar de klink en tuurt door het sleutelgat. Maar
ze ziet helemaal niets bijzonders. Dan duwt Beer de deur open …

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-491-9

9 789462 914919

ISBN 978-94-6291-514-5

9 789462 915145

ISBN 978-94-6291-472-8

‘Een fantasierijk voorleesboek met kleurrijke, over twee pagina’s doorlopende illustraties vol
grappige details en met een enorme, knaloranje tijger. Leuk om voor te lezen en samen de
grapjes en illustraties te ontdekken.’ (nbd biblion, over ‘Een tijger in mijn tuin’)

9 789462 914728

‘Een spannend en leuk verhaal, met prachtige en grote tekeningen vol fantasierijke en leuke
details. Het is een boek waar uw (klein)kinderen gegarandeerd uren plezier aan beleven.’
(website Boekenkast, over ‘Een tijger in mijn tuin’)
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PRENTENBOEK | 4+

OP REIS MET
LEEUW LANDER

€ 15,95

R E I N E DE P E L SE N E E R
& E V E L I E N VA N L A N DE GH E M

verschijnt
25 MEI 2021

REINE DE PELSENEER & EVELIEN VAN LANDEGHEM

prentenboek
4+
30 x 25 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: muziek, reizen,
Europa, liefde, cadeau
ISBN
978-94-6291-573-2
ISBN
978-94-6291-573-2

» Een muzikaal liefdesverhaal op rijm

9 789462 915732

» Met als decor de mooiste landen en steden in Europa, speels en levendig getekend
door debutante Evelien Van Landeghem
» Gratis postkaartje ‘Groetjes uit …’

Leeuw Lander trekt van land naar land op zoek naar een cadeau dat zijn
geliefde iets toont van de plek die hij bezocht.
Leeuw Lander is een beroemde muzikant. Met zijn koffer en piano reist hij
graag van land naar land. Overal waar hij komt, zoekt hij een cadeautje voor
zijn meisje Fien. Uit het vurige Spanje brengt hij schelpen mee, uit het zonnige
Frankrijk parfum en uit het magnifieke Rusland poppetjes. In Duitsland vindt hij
een koekoeksklok, in Zweden een paardje, in Italië een Pinokkio-poppetje en in
Engeland thee. Ook uit België en Nederland brengt hij een souvenir mee. Maar
wat als Lander zijn koffer uit het oog verliest?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-338-7

9 789462 913387

ISBN 978-94-6291-273-1

9 789462 912731

9

LEREN LEZEN | 6+

VIK EN TUUR
AAN HET STUUR

€ 19,95

R I E T W I L L E & F R A N K DA E N E N

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
leren lezen
6+ | AVI-M3
20,5 x 30 cm
64 blz.
NUR 287
Thema’s: vervoer, auto,
huis, school
ISBN
978-94-6291-575-6
ISBN
978-94-6291-575-6

geschreven door

Riet Wille
en getekend door

Frank Daenen

» Door het enorme succes van ‘het uur bij tuur’ en ‘het stuur van tuur’ komt er

9 789462 915756

nu deze gebundelde heruitgave
» Op groot formaat en met nieuwe vormgeving, met een extra zoekplaat binnenin
» ‘het stuur van tuur’ was een van de kerntitels voor de Kinderboekenweek 2019

Een boek met twee vrolijke verhalen voor beginnende lezers, boordevol
rijm en zoek- en taalspelletjes.
Vik is bevriend met Tuur, zijn buur. Als Viks ouders niet thuis zijn, gaat Vik naar
Tuur. In elke kamer doen ze iets leuks: ze eten een hapje in de keuken, spelen
verstoppertje in de woonkamer, voetballen in de sportkamer, ...
Als Vik naar school gaat, wordt hij elke dag op een andere manier afgehaald door
Tuur. Op dag 1 gaat hij te voet. Op dag 2 neemt hij de fiets. Hij gaat ook met een
kar, met de bus, met een koets en zelfs met een slee. Ga je met hem mee op pad?

I N DI T B OE K Z I T T E N :

ISBN 978-94-6291-296-0

9 789462 912960

uitverkocht

‘Een heerlijk AVI-M3 boek dat goed past in de belevingswereld van een groep 3-er.
En dat op rijm! Eigenlijk een must have voor alle juffen en meesters van groep 3
en natuurlijk ouders van leergierige donderstenen die ook thuis meer willen.’
(Mama Planeet, over ‘het stuur van tuur’)
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LEREN LEZEN | 6+

Lees vlot met Ot

VLIEG, PIP, VLIEG!
PAS OP, EEN STORM!

€ 9,95

DAV I D M I L GR I M
AVI M3

verschijnen
23 AUGUSTUS 2021

AVI M3

David Milgrim

David Milgrim

Vlieg,

Pip,

David Milgrim

s op,
Paeen
storm!

vlieg!

leren lezen
6+ | AVI-M3
15,5 x 23 cm
40 blz.
NUR 287
> VLIEG, PIP, VLIEG!

Thema’s: vliegen,
uitvinding, drone,
vriendschap, robot
ISBN
978-94-6291-576-3
ISBN
978-94-6291-576-3

David Milgrim

Lees vlot met Ot

Lees vlot met Ot

9 789462 915763

» Twee nieuwe boeken in de leuke AVI-leesreeks over Robot Ot (AVI-M3)
» Eenvoudige korte zinnen en rustige bladspiegel
» Boordevol vaart, humor en energie, om ook moeilijke lezers te motiveren

> PAS OP, EEN STORM!

Thema’s: storm, onweer,
vriendschap, robot
ISBN
978-94-6291-577-0
ISBN
978-94-6291-577-0

Robot Ot bedenkt allerlei uitvindingen om zijn vrienden te helpen.
Pip wil vliegen, maar het lukt niet. Gelukkig kan Ot wel iets voor hem uitvinden.
Tijdens een wandeling in de bergen barst er plots een storm los. Kunnen Ot en
zijn vrienden op tijd schuilen?
Deze speelse, grappige en actieve verhalen hebben een laag AVI-niveau, maar
zitten boordevol tempo en humor. De ideale manier om beginnende lezers te

9 789462 915770

motiveren en vlot te leren lezen.

I N DE Z E L F DE R E E K S :
AVI M3

Opstap
met
Ot!

David Milgrim

Lees vlot met Ot

ISBN 978-94-6291-556-5

David Milgrim

!

ISBN 978-94-6291-555-8

wier, Ot,
Zzwier

Lees vlot met Ot

9 789462 915565

9 789462 915558

David Milgrim

ISBN 978-94-6291-532-9

9 789462 915329

ISBN 978-94-6291-531-2

9 789462 915312

‘Het fantasievolle verhaal bevat veel vaart en humor en zal de beginnende lezer zeker aanspreken.
De kleurrijke, sprankelde en tot de verbeelding sprekende illustraties geven het verhaal een
extra dimensie die de beginnende lezer motiveert om het verhaal verder zelf in te vullen.’
(Toin Duijx over ‘Dag, Ot!’)

AVI M3

David Milgrim
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LEREN LEZEN | 6+

LEES MEE MET
PRINSES ARABELLA

€ 17,50

M Y L O FR EEM A N

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021

ee
es m met
le

leren lezen
6+ | AVI-start > AVI-M4
15,5 x 21 cm
96 blz.
NUR 287
Thema’s: leren lezen,
school, zee, prinses
ISBN
978-94-6291-571-8
ISBN
978-94-6291-571-8

S

Mylo Freeman

M3

E3

M4

E4

9 789462 915718

LEESGROEIBOEK

» Het eerste leesgroeiboek van Prinses Arabella
» Na de succesvolle prentenboekenreeks groeit Arabella nu mee met haar fans
» Grappige, vrolijke verhalen in de wereld van deze optimistische en
ondernemende prinses, van AVI-Start tot en met AVI-M4

Ontdek samen met prinses Arabella de wondere wereld van letters en taal.
In dit leesgroeiboek beleeft Arabella allerlei kleine avonturen. Voor prinsessen
is het belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven. Daarom gaat prinses
Arabella naar school. Ze beleeft ook avonturen met haar familie en vrienden.
En op het einde van elk verhaal weet Arabella ons steeds vrolijk te verrassen.

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-386-8

9 789462 913868

ISBN 978-90-5838-492-8

9 789058 384928

De missie van Mylo Freeman blijft helder: meer positieve representatie van kinderen van kleur.
Prinses Arabella heeft al het verschil gemaakt voor kleuters. Nu hoopt ze hetzelfde te doen
voor eerste lezers.
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LEREN LEZEN | 7+

Mopperberen

BROMBEER
VEEL TE LIEF

M Y R I A M OU Y E S S A D & É R IC G A S T É
Mopperberen

Mopperberen

M4

M4

AVI

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

AVI

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

€ 14,95
verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
leren lezen
7+ | AVI-M4
21 x 26,5 cm
32 blz.
NUR 287

ik
li e f ?

> BROMBEER

Thema’s: grommen, boos
zijn, vriendschap, beer
ISBN
978-94-6291-578-7
ISBN
978-94-6291-578-7
grom
Ik
?
en dan

ik?

» Nieuwe reeks voor beginnende lezers: Mopperberen (AVI-M4)

9 789462 915787

» Grappige, speelse verhalen waarin gevoelens als boosheid, ruzie
en vrolijkheid een plaats krijgen
» Sluit de familie Mopperbeer meteen in je hart

mopperen?

Een vrolijke AVI-reeks boordevol humor en met veel illustraties.
Brombeer gromt en moppert de hele tijd. De andere dieren in het bos

> VEEL TE LIEF

Thema’s: papa, zoon, liefde,
beer
ISBN
978-94-6291-579-4
ISBN
978-94-6291-579-4

zijn het moe. Ze willen Brombeer een lesje leren! In het tweede boekje
wordt het leven van Brombeer op zijn kop gezet als hij een zoontje krijgt.
Deze vrolijke boeken voor eerste lezers bevatten heel
veel illustraties en eenvoudige woorden en zinnen.

9 789462 915794

Zo krijg je ook mopperende lezers vrolijk aan het lezen.
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VERHALEN EN GEDICHTEN | 7+

TOEN EEN TAK MIJ TIKTE
R I E T W I L L E & A N C A N DA E L E

€ 24,95
verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
verhalen en gedichten
7+
20,5 x 26,5 cm
160 blz.
NUR 287, 277
Thema’s: boom, bos, tak,
natuur, gedicht
ISBN
978-94-6291-574-9
ISBN
978-94-6291-574-9

Riet Wille
An Candaele

Toen
een tak
mij tikte
VERHALEN EN GEDICHTEN
OVER BOMEN

9 789462 915749
» Een prachtige (voorlees)bundel over bossen en bomen en hun impact
op de omgeving
» Bosverhalen uit verschillende culturen, afgewisseld met gedichten,
boordevol leuke woordspelingen: een vintage Riet Wille
» In samenwerking met Bos+

Een multiculturele verhalenbundel waar de liefde voor de natuur, het bos
en de bomen van elke bladzijde spat.
In deze verzamelbundel vind je verhalen en gedichten over het bos en de bomen,
uit alle hoeken van de wereld. Riet Wille verzamelde en herschreef deze verhalen
en voegde er gedichten in haar eigen unieke stijl aan toe. An Candaele maakte er
prachtige tekeningen bij die je doen verlangen naar herfstige boswandelingen en

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-359-2

9 789462 913592

ISBN 978-94-6291-438-4

9 789462 914384

ISBN 978-94-6291-525-1

An Candaele: ‘Ik was altijd al gefascineerd door bomen. En ik hou al mijn hele leven lang van
sprookjes. Deze bundeling van verhalen, gedichten en fabels illustreren, was voor mij dan ook
een feest.’

de geur van natte bladeren.

9 789462 915251

Riet Wille: ‘Ik geniet ongelooflijk van buiten in de natuur zijn. Ik merk ook de toegenomen
belangstelling voor bomen. Niet alleen omdat we beseffen dat ze zo belangrijk zijn voor
het behoud van onze planeet. We begrijpen ook steeds beter wat ze voor onze psychische
gezondheid betekenen. En laten we ook de historische symboliek die ze met zich meedragen
niet vergeten. Daarom heb ik in dit boek verhalen, sprookjes, fabels en gedichten over bomen
en bossen verzameld van over de hele wereld.’
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FICTIE / NON-FICTIE | 8+

GELD IS GEK!

‘Mama, zijn wij rijk?’

B A S ROM PA & L E E N VA N DU R M E

Ik stop met het uitsmeren van pindakaas op mijn boterham en kijk

€ 14,95

mijn moeder ernstig aan.
Ze kijkt met gefronste wenkbrauwen terug en schiet dan in de lach.

verschijnt
25 MEI 2021

Ze kauwt snel op de hap die ze net van een broodje kaas heeft genomen, want lachen en kauwen kun je moeilijk tegelijk doen.
‘Wat is dat nou voor een vraag, Sofie?’

fictie / non-fictie
8+
15 x 21,5 cm
88 blz.
NUR 210, 282
Thema’s: rijk zijn, geld,
geluk, school
ISBN
978-94-6291-569-5
ISBN
978-94-6291-569-5

‘Dat moet je aan mijn juf vragen. We moeten een werkstuk maken
over arm en rijk.’
‘Heeft ze uitgelegd waarom?’
‘Ze vertelde dat ze zich vanochtend op weg naar school de koning te
rijk voelde en vroeg aan ons of we wisten hoe ze zich toen voelde.’
‘En dat wisten jullie?’
Ik knik en denk aan het antwoord van Thomas, hij dacht dat de juf
had gewonnen in de loterij en nu miljonair was. Nina dacht dat de
juf blij was dat ze na het weekend weer les kon gaan geven aan haar
geweldige klas met leergierige onderdanen.

helft op de andere.
‘Super gelukkig,’ zeg ik en neem een hap.
‘Wat fijn voor de juf, dat ze zo graag naar haar werk gaat,’ zegt mama. ‘En
fijn voor jullie, want een super gelukkige juf geeft vast supergoed les.’

Voorlopige cover

‘En? Hoe voelde de juf zich?’ vraagt mama.
Ik snijd mijn boterham met pindakaas doormidden en leg de ene

!
k
e
g
s
i
d
l
e
G
Bas Rompa

met illustraties van

Leen Van Durme

» Een speels en hedendaags verhaal over rijkdom, verweven met weetjes (en pindakaas)

Ik neem weer een hap van mijn boterham en denk aan de reiger die

» Stimuleert de financiële geletterdheid van kinderen

de juf op het bord had getekend. Hij was volgens haar ook de koning

» Spelenderwijs roept het boek bij kinderen vragen op als: Waar geef je geld

te rijk, want hij had een dikke vis in zijn snavel. Charlotte was kwaad

aan uit en waarom? Wat draagt bij aan de kwaliteit van je leven? Waarom en

geworden, volgens haar was die reiger de koning te rijk ten koste van

waarvoor ga je sparen? Is rijk zijn hetzelfde als je rijk voelen?

die dikke vis. Daarover had de klas ongeveer tien minuten een felle discussie. Ik deed er niet aan mee, want mijn hersenen hadden het te druk
met nadenken over die uitdrukking: volgens mij kan een juf zich alleen
de juf te rijk voelen. En een reiger kan zich alleen de reiger te rijk voelen.
En daarna bedacht ik: de koning hééft een rijk en ís rijk, dus hij is dubbel rijk: de koning is te rijk, zou beter zijn. Volgens mijn hersenen dan.

9 789462 915695

Sofie ontdekt zelf dat materiële rijkdom slechts één vorm van rijk zijn is.
Sofie, Wafaa en Teun maken een groepswerk voor school. Wat betekent ‘rijk zijn’
precies? Wanneer ben je rijk of wanneer voel je je rijk? Met wie vergelijk je jezelf?
En maakt geld gelukkig? Ze komen tot verrassende conclusies. Tussendoor vind je
in dit boek allerlei weetjes over geld en rijkdom, bijvoorbeeld over hoeveel zakgeld
andere kinderen krijgen en hoeveel kans je hebt om de lotto te winnen.
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FICTIE | 9+

HELP! HET SPOOKT HIER!
I N GE BE RGH & R ICH A R D V E R S CH R A AGE N

€ 14,95

Inge Bergh
Richard Verschraagen

verschijnt
25 MEI 2021
fictie
9+
15 x 21,5 cm
88 blz.
NUR 283
Thema’s: spanning, kasteel,
raadsel, escape game
ISBN
978-94-6291-570-1
ISBN
978-94-6291-570-1

HET SPOOKT HIER!

9 789462 915701

» Nieuw boek in de succesvolle reeks ‘Help!’ van Inge Bergh en Richard Verschraagen
» Over een mysterieus kasteel, spoken en grafstenen
» Theresa belandt zonder dat ze het beseft in een echte escape room

Een spannend, nachtelijk verhaal over een kasteel boordevol raadsels
en geheime doorgangen.
Theresa vertrekt met haar ouders op vakantie. Maar nog voor ze op hun
bestemming aankomen, loopt het helemaal fout. Noodgedwongen moeten
ze op zoek naar een hotel voor de nacht. Maar of ze veel zullen slapen …

I N DE Z E L F DE R E E K S :

‘Een bloedspannend verhaal waarin niets is wat het lijkt.’ (Libris over ‘Help! Ik was op tv!’)

UITVERKOCHT!

ISBN 978-94-6291-409-4

9 789462 914094

‘Spanning en avontuur verzekerd met dit knotsgek verhaal.’ (De Boekenkast over ‘Help! Ik was op tv!’)
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TENTOONSTELLINGEN EN EXPO’S

BEKROOND IN 2021

KERNTITELS

DE DUIZEND IKKEN VAN SISKA
VA N M A A R T T O T S E P T E M B E R

Bibliotheek Genk huldigt schrijfster Siska Goeminne
met de tentoonstelling ‘De duizend ikken van Siska
Goeminne’, opgebouwd rond de boeken die ze samen
met verschillende illustratoren schreef.

Prinses Arabella gaat voor het eerst naar de kapper.
Ze moet nadenken over een nieuw kapsel.
Welk kapsel past het best bij de parmantige prinses?

Siska Goeminne is 20 jaar schrijfster. In haar 20
boeken kan je nadenken over al je ikken. Siska heeft
niet één maar wel duizend ikken. Zo is dat bij iedereen.
Sommige ikken zie je altijd, andere bijna nooit. De bib
is een plek waar al je ikken tevoorschijn mogen komen.
Al onze ikken, die van jou en die van mij. Ze mogen er
allemaal zijn. Kom je ze mee ontdekken?

3+ | 32 blz. | isbn 978-94-6291-521-3 | €15,95

KAATJES KABINET, EEN OVERZICHTSEXPO VAN
HET WERK VAN ILLUSTRATOR KAATJE VERMEIRE
Z A T E R DA G 18 S E P T E M B E R - 2 4 OK T OB E R

De overzichtstentoonstelling is de eerste in het gloednieuwe Cultuurhuis
Merelbeke. Kaatje Vermeire heeft roots in Merelbeke en verwierf internationale
faam sinds het begin van haar carrière in 2008. Vandaag (13 jaar, 13 boeken
en 20 vertalingen verder) worden in deze unieke expo meer dan 100 tekeningen,
schetsen en ontwerpen getoond.

Een vrolijk boek over de bijzondere krachten
van blije juffen (en meesters).
5+ | 44 blz. | ISBN 978-94-6291-403-2 | €15,95

Via interactieve opdrachten en verrassende hoekjes en kanten verdwaal je in
het atelier van de illustrator. Treed binnen in ‘Kaatjes Kabinet’ vol spanning en
laagjes, waarin ze met zorgvuldig gekozen voorwerpen, figuren en materialen,
betekenis geeft aan een verhaal.

DE ILLUSTRATIEROUTE IN HASSELT
EN DE ILLUSTRATIEKAMER IN VILLA
VERBEELDING
Villa Verbeelding is een huis vol van woord en beeld. Waarom
enkel binnen de muren van het museum van illustraties
genieten? Met De Illustratieroute ontdek je op verborgen plekjes
in Hasselt indrukwekkende illustraties. Daarnaast kan je in Villa
Verbeelding terecht in acht ‘Illustratiekamers’: mini-ateliers
van Vlaamse topillustratoren met origineel werk, boeken en
schetsen. Dompel je onder in het fantasierijke werk van Vlaamse
topillustratoren zoals Carll Cneut, Gerda Dendooven, Fatinha
Ramos en Kaatje Vermeire.

foto Inge Delee

TOT 2025
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TOP 10 VAN 2021
We presenteren jullie graag onze best verkochte boeken van de eerste maanden van 2021.
Deze boeken horen ook in de zomer van 2021 in elke boekhandel en bibliotheek thuis!

1

TOP 10 VAN 2021

ONDERWATER TEKENEN, KRABBELEN EN KLEUREN

6

CA R LL CN EU T

Met verbluffende vissen, zinderende zeepaardjes en schitterende schelpen

GAME OVER

Een groot kleur- en tekenboek waarin je leert tekenen met topillustrator Carll Cneut.
Geef de waterdieren in dit boek kleur en vorm, vervolledig ze, teken hun wereld. Je
mag kleuren, schilderen en krijten. En neen, je hoeft niet binnen de lijntjes te blijven!

Beklijvende thriller over (competitief) gamen (League of Legends).

6+ | 80 blz. | ISBN 978-94-6291-546-6 | €18,95

F R A N K GELE Y N

Matteo is een topgamer. Hij gamet tot diep in de nacht en spijbelt vaak om
zijn skills te verbeteren. Hij droomt van een professionele carrière. Maar
op een dag wordt hij ontvoerd. Matteo belandt in een verbeteringsinstelling
waar tieners met gedragsproblemen ‘heropgevoed’ worden.

7

13+ | 112 blz. | ISBN 978-94-6291-430-8 | €15,95

2

Maak (opnieuw) kennis met het gehaaste konijn, de waterpijprokende
rups, de gekke hoedenmaker en de Hartenkoningin. Valeria
Docampo brengt deze iconische personages op haar eigen, unieke
manier tot leven voor een nieuwe generatie lezers.

P I M L A M M E R S & S U Z A N T ’ HO OF T

Een verrassend verhaal over de komst van een nieuw dier op de boerderij
en hoe leuk het is om elkaar nieuwe dingen te leren.

9 tot 109 jaar | 128 blz. | ISBN 978-94-6291-527-5 | €29,95

Er is een nieuwe bewoner op de boerderij. Kamiel blijkt een exotisch
beest te zijn, dat dingen heel erg anders aanpakt dan de andere
boerderijdieren. Maar dan blijkt dat hij wel erg goed feestjes kan bouwen!

STEPHAN LOMP

AUTO ZOEKBOEK

3

JUF VERDIENT EEN STANDBEELD

8

BA R T KOU BA A , L A Ï L A KOU BA A & CH A R L O T T E SE V ER E Y NS

Een heerlijk dankjewel boek voor de vele geweldige meesters en juffen!
Juf smeedt een ridderzwaard van oude takken en een plank, ze is een
indiaan, ze weet altijd welke vragen ze moet stellen. Ze verdient een
standbeeld van meer dan duizend-en-één ton! Maar … Hoe moeten de
kinderen dat voor elkaar krijgen zonder dat juf het merkt?

S T E P H A N L OM P

AUTO

Extra groot zoekboek over het verkeer en voertuigen.

zO Ek bO Ek

Wat is het druk in de stad! Zoveel auto’s, vrachtwagens en motoren.
De brandweer is druk bezig met een brand te blussen. Op de snelweg
staat een lange ﬁle. Waar wil iedereen naartoe? Volg de voertuigen
door de stad en over het platteland naar de zeilwedstrijd op zee.

4+ | 32 blz. | ISBN 978-94-6291-553-4 | € 15,95

3+ | 12 blz. | ISBN 978-94-6291-177-2 | €10,95

4

9

HET LAMMETJE DAT EEN VARKEN IS
In de wei grazen de schapen in hun mooie, witte trui. In de poel
liggen de varkens. Ze rollen door de modder. Dan zit er opeens een
lammetje in de modder. Dat vinden de schapen en de varkens maar
raar. ‘Ik ben een varkentje,’ zegt het lam. Dat is toch gek? Of niet?

4+ | 32 blz. | ISBN 978-90-5838-521-5 | € 15,95

3+ | 32 blz. | ISBN 978-94-6291-199-4 | €14,95

A G N È S DE L E S T R A DE & VA L E R I A D O C A M P O

Een ontroerend prentenboek over het zinnige gebruik van woorden.

G E E R T DE K O C K E R E & L I E V E B A E T E N

Eefje Donkerblauw is een koningin die gek is op donkerblauw. Alles in
haar kasteel is donkerblauw. Maar dan wordt Eefje verliefd op koning
Goudgeel. En daar komen heel wat gekleurde kinderen van.

Een wit-roze verhaal over jezelf zijn.

5

EEFJE DONKERBLAUW

Top 10 Mooiste Kinderboek Aller Tijden. Al meer dan 25 jaar een bestseller!

P I M L A M M E R S & M I L JA P R A A G M A N

HET LAND VAN DE GROTE WOORDFABRIEK

VA L E R I A D O C A M P O

Valeria Docampo’s herinterpretatie van Alice in Wonderland

KAMIEL DE KAMEEL

4+ | 48 blz. | ISBN 978-94-6291-550-3 | €17,50

ALICE IN WONDERLAND

10

PRINSES ARABELLA IN HET MUSEUM
M Y LO FR EEM A N

Dit prentenboek toont dat ook kleuters van kunst kunnen genieten.

In het land van de grote woordfabriek kosten woorden handenvol geld.
Mensen zijn er dan ook erg zuinig op. Florian wil Siebelle laten weten wat
hij voor haar voelt, en heeft zorgvuldig de juiste woorden gezocht...

Prinses Arabella en haar vrienden gaan naar het Arabellamuseum.
Er staan werken van verschillende kunstenaars: sommige zijn
groot en andere zijn klein. In sommige werken kan je verdwalen en
andere doen je glimlachen. Dan willen zelf een kunstwerk maken!

5+ | 40 blz. | ISBN 978-90-5838-569-7 | €16,50

3+ | 32 blz. | ISBN 978-94-6291-386-8 | € 16,95
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HERDRUKKEN

HERDRUKKEN

2 de DRUK

9 789462 913592

ISBN 978-94-6291-359-2

ISBN 978-94-6291-290-8

9 789462 915268

ISBN 978-94-6291-526-8

9 789462 911239

ISBN 978-94-6291-123-9

9 789462 914506

3 de DRUK

2 de DRUK

9 789462 912908

3 de DRUK

2 de DRUK

ISBN 978-94-6291-450-6

9 789058 388537

ISBN 978-90-5838-853-7

3 de DRUK

HET VERHAAL VAN NOACH

POKKO HEEFT EEN TROMMEL

NIEUWSGIERIGE LOTJE

WARME MELK MET HONING

EEN MOP MET EEN BIJ BIJ

TROON ZOEKT KROON

K ATHLEEN A M A N T

M A T T H E W F OR S Y T H E

LIEV E BA E TEN

F R A N K DA E N E N

Kathleen Amant hervertelt het verhaal van Noach en de ark voor jonge
kinderen. God zag dat de mensen
veel ruzie maakten. Alleen Noach
niet. God zei tegen Noach: ‘Bouw een
boot voor jou en alle dieren. Dan zal
je gered worden.’ Noach ging meteen
aan de slag …

Pokko woont met haar rustige ouders in
een rustige paddenstoel in een rustig bos.
Alles verandert als Pokko een trommel
krijgt. Pokko’s ouders worden gek van haar
getrommel en haar vader stuurt haar naar
buiten. Als Pokko eerst zachtjes, maar dan
steeds luider begint te spelen, wordt ze al
snel gevolgd door een lange stoet dieren
die muziek spelen of van muziek houden ...

Lotje is een heel nieuwsgierig heksje.
Als ze samen met haar kat op een
bezemsteel door de nacht vliegt en een
lichtje ziet, wil ze even door het zolderraam gluren. Maar daar komen brokken
van. Lotje valt door het raam naar
binnen en haar bezemsteel is kapot. Wie
kan hem maken? De muziekheks, de
kookheks of de slaapheks misschien? En
wat doen die kat en muis toch allemaal?

Na een lange, koude en donkere winter
wordt Kleine Beer wakker. Hij heeft een
hoofd vol plannen. Samen met Grote
Beer wil hij pannenkoeken bakken, een
hele grote nieuwe boomhut bouwen ...
En iedere avond warme melk met honing
drinken. Maar ... Grote Beer is er niet.
Kleine Beer is zo verdrietig dat zijn buik
er pijn van doet. Zijn vrienden doen hun
best om hem weer blij te maken …

R IET WILLE
& R IC H A R D V E R S C H R A A G E N

R IET WILLE
& R IS K E L E M M E N S

In dit boek voor startende lezers staan een
heleboel leuke moppen, raadsels en grappige beeldverhalen. Riet Wille verzamelde
moppen over de school, dieren, de dokter,
eten ... Richard Verschraagen maakte er
weer uitbundige illustraties bij. In het hele
boek staan de families van Sam en Noor
centraal. Lees en lach je mee?

Leer je nog maar net lezen en hou
je van sprookjes? Dan is dit dikke
sprookjesboek iets voor jou! Riet Wille
herschreef dertien bekende sprookjes
voor jonge lezers met eenvoudige
woorden. Bovendien zit het boek vol
taal-, rijm- en zoekspelletjes. Leesplezier staat dus helemaal voorop.

4+ | 32 blz. | € 19,95
ISBN 978-94-6291-123-9

4+ | 40 blz. | € 17,50
ISBN 978-94-6291-526-8

6+ | AVI-M3 | 64 blz. | € 10,95
ISBN 978-94-6291-290-8

7+ | AVI-M4 | 152 blz. | € 24,95
ISBN 978-94-6291-359-2

4+ | 64 blz. | € 16,95
ISBN 978-94-6291-450-6

3 de DRUK
2 de DRUK

4 de DRUK

9 789462 913837

ISBN 978-94-6291-163-5

ISBN 978-94-6291-170-3

9 789462 912885

DE BOER EN DE DIERENARTS

3 de DRUK

9 789462 911703

HET LAMMETJE
DAT EEN VARKEN IS

ISBN 978-94-6291-288-5

9 789462 911994

ISBN 978-94-6291-199-4

2 de DRUK

ISBN 978-94-6291-383-7

5 de DRUK

9 789462 911635

3+ | 32 blz. | € 13,95
ISBN 978-90-5838-853-7

PIM L A M M ERS
& M I L JA P R A A G M A N

DE KERSTBOOM VAN LOTJE

HEKSENFEE

MUIS & DRAAK - RIDDER MUIS

MIKE, GEWOON MIKE

LIEV E BA E TEN

In de wei grazen de schapen in hun
mooie, witte trui. In de poel liggen de
varkens. Ze rollen door de modder. Dan
zit er opeens een lammetje in de modder. Dat vinden de schapen en de varkens maar raar. ‘Ik ben een varkentje,’
zegt het lam. Dat is toch gek? Of niet?

Het is kerstnacht. Lotje gaat haar
kerstboom versieren. Hij moet klaar
zijn voordat de Kerstheks cadeautjes
brengt. Onverwacht moet ze op de
dochter van de Kerstheks passen.
Plots staan ook de Berenheks en de
Gierenheks voor de deur. Krijgt Lotje
de kerstboom nog op tijd af?

DI R K N I E L A N D T
& M A R J OL E I N P O T T I E

M A R IJ K E U M A NS

Alles gaat mis op de boerderij. De boer
zoekt eieren bij de varkens, wil de koe
scheren en probeert de kip te melken.
De dieren maken zich zorgen. De boer
is er niet met zijn hoofd bij. Hij is verliefd op de dierenarts! Maar dat durft hij
niet goed te zeggen, hij is te verlegen.
Gelukkig bedenken de dieren een plan.

BR IGI T T E M I N N E
& CA R LL CN EU T

Rozemarijn moet van haar mama een
aardige en nette fee zijn. Maar daar
heeft ze geen zin in. Rozemarijn is liever
vies en vuil. Ze verhuist naar het heksenbos en leert er allerlei heksentoeren.
Stilaan ziet haar mama in dat je als fee
ook een ander soort leven kan leiden.

Muis heeft een zwaard en draagt een
harnas. Ze is een ridder. Draak is
gewoon Draak. Ridders vechten tegen
draken. Maar Muis en Draak vechten
niet. Ze zijn de beste vrienden. Samen
beleven ze stoere en grappige avonturen. Dik boek voor eerste lezers.

Mike is pas 10, maar kan erg goed
voor zichzelf zorgen. Alhoewel. Mike
vergeet een heleboel dingen: zijn huiswerk, zijn zwemspullen, zijn agenda
... Zijn klasgenoten lachen hem uit en
geven hem bijnamen. Mike wil gewoon
Mike zijn, maar hoe meer hij zijn best
doet, hoe meer het fout loopt.

3+ | 32 blz. | € 14,95
ISBN 978-94-6291-199-4

4+ | 32 blz. | € 14,95
ISBN 978-94-6291-288-5

4+ | 32 blz. | € 16,50
ISBN 978-94-6291-170-3

5+ | 48 blz. | € 18,95
ISBN 978-94-6291-163-5

7+ | AVI-M5 | 48 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-648-9

8+ | 96 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-383-7

PIM L A M M ERS
& M I L JA P R A A G M A N
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KAMISHIBAI - VERSCHIJNEN 25 MEI 2021

KAMISHIBAI - VERSCHIJNEN 25 MEI 2021

DE KROKODIL DIE GEEN TAXI
WILDE ZIJN

Kamiel

S T A N Y P E R K IS A S & L U C Y E L L IO T T

DE KAMEEL
Pim Lammers

Een speels verhaal over de moed vinden om je dromen na te jagen.
Stany Perkisas • Lucy Elliott

ISBN 978-94-6291-582-4

&Suzan T’Hooft

Athan, de krokodil, groeit op in een familiebedrijf van
taxikrokodillen. Maar Athan vindt dat werk maar niets. Hij
houdt niet van wachten, hij houdt niet van dieren op zijn
rug, hij houdt niet van te snel zwemmen. Hij houdt zelfs
niet van water. Dus op een dag vertrekt Athan. Wat zou hij
wel willen worden? En wat zal zijn familie daarvan vinden?

ISBN 978-94-6291-585-5

3+ | 13 prenten | €29,95 | ISBN 978-94-6291-582-4

K R IS T I E N DI E LT I E N S
& A N N E L I E S VA N DE N B O S C H

Een vrolijk verhaal over soorten schoenen en tenen die
kriebelen om te bewegen.
Lily heeft kriebeltenen. Tijd voor nieuwe schoenen, weet
mama. Onderweg naar de winkel krijgt Lily heel veel
ideeën voor leuke schoenen: schoenen om te dansen, te
klimmen, te stappen … In de winkel kiest ook haar vriend
Lou schoenen uit. Hij weet precies wat hij wil. Weet Lily
dat nu ook?

P I M L A M M E R S & S U Z A N T ’ HO OF T

Een verrassend verhaal over de komst van een nieuw dier op de
boerderij en hoe leuk het is om elkaar nieuwe dingen te leren.
Er hangt spanning op het erf van de boerderij. De boerin
bouwt een nieuwe, mooie stal. Alle dieren willen daar wel
gaan wonen. Dan hangt de boerin er een bordje boven:
Kamiel. Wie is die Kamiel? En wat komt die hier doen?
Kamiel blijkt een exotisch beest te zijn, dat dingen heel erg
anders aanpakt dan de andere boerderijdieren. Maar dan
blijkt dat hij wel erg goed feestjes kan bouwen!
4+ | 17 prenten | €29,95 | ISBN 978-94-6291-585-5

9 789462 915824

LOU & LILY - KRIEBELTENEN

KAMIEL DE KAMEEL

9 789462 915855

MIJN OMA

Kriebel
tenen
Lou & Lily

JA N DE K I N DE R

Een hartverwarmend verhaal over een avontuurlijke oma
die de tijd van haar leven beleeft.

JAN DE KINDER

Na diepzeeduiken, snowboarden en kickboksen is
parachutespringen oma’s nieuwe hobby. Opa en ik
speuren samen de lucht af. Zien we haar al?

Kristien Dieltiens
Annelies Vandenbosch

4+ | 17 prenten | €29,95 | ISBN 978-94-6291-586-2
ISBN 978-94-6291-583-1

ISBN 978-94-6291-586-2

3+ | 13 prenten | €29,95 | ISBN 978-94-6291-583-1
9 789462 915831

Juf verdient
een standbeeld
(en de meester ook)

JUF VERDIENT EEN STANDBEELD

PAARD EN RODDELKIPPEN

BA R T KOU BA A , L A Ï L A KOU BA A
& CH A R L O T T E SE V ER E Y NS

BR IGI T T E M I N N E & N AOM I K E R K HOV E

Een prachtig geïllustreerd verhaal over het effect van geroddel.

Een heerlijke ode voor de vele geweldige meesters en juffen!
Laïla Koubaa

Charlotte Severeyns
Bart Koubaa

ISBN 978-94-6291-584-8

9 789462 915848
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9 789462 915862

Juf smeedt een ridderzwaard van oude takken en een plank,
ze is een indiaan, ze weet altijd welke vragen ze moet
stellen. Ze verdient een standbeeld van meer dan duizenden-één ton! Maar … Hoe moeten de kinderen dat voor
elkaar krijgen zonder dat juf het merkt?
4+ | 12 prenten | €29,95 | ISBN 978-94-6291-584-8

PAARD

en de roddelkippen
BRIGITTE MINNE
NAOMI KERKHOVE

ISBN 978-94-6291-587-9

Na zijn pensioen ontdekt Paard dat hij een bijzonder talent
heeft: hij kan prachtige portretten maken. Maar een kip is
allesbehalve blij met hoe Paard haar tekent. Zij zegt lelijke
dingen over Paard. En de andere dieren nemen dat over.
Paard weet zich geen raad en vertrekt. Vindt hij een plek
waar hij veilig zichzelf kan zijn?
5+ | 17 prenten | €29,95 | ISBN 978-94-6291-587-9

9 789462 915879
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Illustratie: Mylo Freeman, uit Lees mee met Prinses Arabella
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