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Illustratie: Richard Verschraagen, uit Dit boek eet koek

HERDRUKKEN | Hou deze succestitels op voorraad in uw winkel!
VERSCHIJNT
4 de DRUK

9 789462 913622

ISBN 978-94-6291-362-2

9 789462 915244

DRUK

ISBN 978-94-6291-524-4
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Tien edelsteenkleurige ridders proberen een prinses te
bevrijden, maar alleen de allerdapperste zou daarin slagen.
Een verhaal over de kracht van schoonheid en kleur, met
een verrassend einde.
5+ | 32 blz. | € 15,95 | ISBN 978-94-6291-524-4
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Een unieke en spectaculaire herwerking van de tijdloze
klassieker van Antoine de Saint-Exupéry door de makers
van Het land van de grote woordfabriek.
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FRANK EN STIJN EN HET MONSTERLIJKE PLAN

K A T R I E N VA N DE WO U DE
& CL AU DI A V E R H E L S T

In dit dikke leesgroeiboek trotseer je samen met Mie Raat
de woeste zee – en vind je onderweg misschien meer dan
je dacht …
6+ | AVI M3 > M4 | 112 blz. | € 17,50 | ISBN 978-94-6291-518-3

R E I N E DE P E L S E N E E R
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Laat je onderdompelen in een wereld vol spannende
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PRENTENBOEK | 2+

MIJN HANDEN DANSEN
& MIJN MONDJE
IS EEN RONDJE
R I E T W I L L E & I N GR I D G OD ON

€ 15,95
verschijnt
1 FEBRUARI 2022
Prentenboek
2+
20,5 x 20,5 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: peuter, hand,
mond, lichaam, beweging
ISBN
978-94-6291-635-7
ISBN
978-94-6291-635-7

9 789462 916357

NU EINDE
L IJK
OOK A L S
P R EN T ENB
OEK !

» Heruitgave van het razendpopulaire kartonboek, nu in prentenboekversie
» Ondersteunt de motorische en taalkundige ontwikkeling bij peuters

Peuters en kleuters ontdekken met dit prentenboek wat ze allemaal
met hun handen en met hun mondje kunnen doen.

‘Al deze versjes spreken jonge kleuters zeker aan. Ze zijn zeer kort, eenvoudig en helder
geschreven, en houden rekening met de ervaringswereld van deze kinderen. [...] Driejarigen
zullen zeker genieten van de mooie versjes, de knappe prenten en de bijbehorende spelletjes.’
(Leesidee)

Met je handjes kan je klappen, op tafel trommelen en dag zwaaien. En wat
kan je met je mondje allemaal doen? Een kusje geven, toeteren als een indiaan
en ijsjes likken! Doe jij het kindje in dit boek na? De prenten in heldere
kleuren spreken kleuters erg aan. De leuke versjes kunnen ze snel nazeggen.
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PRENTENBOEK | 3+

ZOMER ZOEKBOEK
K ATHLEEN A M A N T

€ 16,95
verschijnt
30 MAART 2022
Prentenboek
3+
23,5 x 33,5 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: zomer, vakantie,
zoeken, spelen
ISBN
978-94-6291-632-6
ISBN
978-94-6291-632-6

9 789462 916326

» Een nieuw zoekboek voor kleuters
» Na het razend populaire ‘Sinterklaas zoekboek’
» Groot formaat: ideaal voor in de klas

Met dit grote zoekboek zal geen enkele kleuter zich in de zomervakantie
vervelen.
Hoera! De zomer komt eraan! In de zomer is er zo veel te beleven: we hebben
vakantie, gaan naar het strand, gaan picknicken in het park, houden een
barbecue … In elke spread kunnen kleuters heel wat zoeken en vinden.

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

ISBN 978-90-5838-999-2

9 789058 389992

ISBN 978-94-6291-596-1

9 789462 915961

Kathleen Amant is auteur en illustrator van een heleboel peuterboeken. Haar bekendste
figuren zijn Anna en Heksje Mimi. Ze werkt fulltime als freelance illustrator en auteur.
De verhalen van Kathleen zijn heel herkenbaar voor peuters. Ze spelen zich steeds af in
hun eigen leefwereld, er ligt veel nadruk op emoties én er zit altijd een vleugje humor in.
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PRENTENBOEK | 4+

HET HUIS VAN PIP

L AU R A DE B ACK E R & L O T T E VA N DE WA L L E

€ 17,95
verschijnt
1 FEBRUARI 2022
Prentenboek
4+
29 x 21 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: spookje, huis,
zoektocht, fantasie
ISBN
978-94-6291-625-8
ISBN
978-94-6291-625-8

9 789462 916258
» Ontdek de wereld van Pip en haar vrienden
» Pip heeft een eigen webstek: www.hellopip.be

Zoek mee in en rond het huis van Pip en in het hoofd van Eddie.
Eddie is zeven en net verhuisd. Zijn nieuwe kamer is mooi en vol, maar
in zijn hoofd is de fantasie op slot. En dat is best eenzaam in zo’n groot,
leeg huis. Maar is het huis wel leeg?
Helemaal niet! Pip woont er al honderden jaren lang. Of zelfs langer.
Zij is een spookje en heeft oneindig veel fantasie maar helaas een lege
kamer. Dit maakt haar erg droevig.
In haar tocht door het huis op jacht naar leuke spulletjes om haar
zolderkamer te verfraaien, zijn de dingen die ze doet als een sleutel die
Eddie’s fantasie weer opent …

ECCE.fi bedenkt en bouwt voor de lezer van morgen door het omarmen van technologie
bij het ontwikkelen van innovatieve en interactieve producten waarbij design, educatie en
esthetiek centraal staan. Technologie niet als concurrent van het boek, maar als hefboom.
Ontwikkeld op maat van kinderen van verschillende leeftijden, met als doel hen weer
verslingerd te maken aan verhalen. Meer info op www.ecce.fi en www.hellopip.be

Dit is het eerste boek met Pip als hoofdpersonage maar daarnaast
kan je haar nog meer avonturen horen en zien vertellen in enkele
‘verhalenvertelmachines’: een spraaktechnologisch interactief
holografisch kastje, een projectiebox en een muziekdoos.
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PRENTENBOEK | 4+

IEDEREEN ZIJN
EIGEN KLEUR

€ 16,95

YOE R I SL E GE R S

verschijnt
1 FEBRUARI 2022
Prentenboek
4+
21,5 x 30 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: dieren, kleur,
diversiteit, zelfvertrouwen
ISBN
978-94-6291-626-5
ISBN
978-94-6291-626-5

9 789462 916265

» Kleurrijk prentenboek over diversiteit
» Met vrolijke dierenillustraties

Dit prentenboek toont op een vrolijke manier de schoonheid en het
plezier van een kleurrijke samenleving.
Olifant is groot en sterk en slim. Op een dag hoort hij dat vrienden zich vrolijk
maken over zijn grijze kleur. Hij is heel verdrietig, maar dan gebeurt er iets
waardoor olifant beseft dat de dieren veel meer in hem zien dan die grijze kleur.

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

ISBN 978-94-6291-514-5

9 789462 915145

ISBN 978-94-6291-472-8

9 789462 914728

ISBN 978-94-6291-568-8

9 789462 915688

‘Voor mama! is zeker een aanrader voor iedereen met jonge kinderen. De illustraties spreken
erg aan, voor zowel jong als oud. De kleuren springen er echt uit, het is natuurgetrouw en
mijn dochter begon meteen met wijzen. Bloem, kikker, maan. Dat is wat ik zoek in een boek.
Ik moet het fijn vinden om een boek voor te lezen en mijn dochter moet het leuk vinden om
te luisteren en vooral om ernaar te kijken.’ (website stoerleesvoer.nl)
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PRENTENBOEK | 3+ / 6+

LEESJE & WURM

SISK A G OE M I N N E & F R A N K DA E N E N

€ 19,95
verschijnt
13 APRIL 2022

OMKEERBOEK

Prentenboek
3+ / 6+
23,5 x 33,5 cm
48 blz.
NUR 273, 274
Thema’s: boeken, lezen,
bibliotheek, gevoelens
ISBN
978-94-6291-628-9
ISBN
978-94-6291-628-9

» Fantasierijk omkeerboek voor iedereen die houdt van verdwalen in verhalen
» Een boek boordevol leesbeesten en beroemde boekenhelden

9 789462 916289

» Dit bijzondere project kwam tot stand i.s.m. de bibliotheek van Genk

Leesje & Wurm is een omkeerboek: aan de ene kant heb je het verhaal
van Leesje, aan de andere kant begin je bij Wurm. In het midden
ontmoeten ze elkaar – natuurlijk, want verhalen verbinden.
Leesje is wild en vurig en verzot op boeken. Ze bijt stukken en hapjes uit letters
en prenten. Niks vindt ze zo lekker als een mooi verhaal! Nieuwsgierig springt
Leesje van het ene naar het andere avontuur.
Wurm is rustiger, maar ook hij glijdt dolgraag tussen woorden en beelden. Want
ook al zijn verhalen nog zo woest, verdrietig of eng, in boeken voelt Wurm zich
veilig. Hij kan erin verdwijnen en erin schuilen als in een warm nest.

VA N H E T Z E L F DE DU O :

ISBN 978-94-6291-575-6

9 789462 915756

ISBN 978-94-6291-526-8

9 789462 915268

Geniet van dit prachtige verhaal, de knappe tekeningen, en van het goede gevoel dat het je geeft.’
(Recensie Pluizer)

ISBN 978-94-6291-403-2

***** ‘De goede samenwerking tussen auteur en illustrator werkt tot op het einde van het boek.

9 789462 914032

Na het succes van Boze juffen, blije juffen slaan Siska Goeminne en Frank Daenen opnieuw
de handen in elkaar voor deze ode aan boeken en verhalen.

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :
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PRENTENBOEK | 4+

DIT IS MIJN BOOM!
OL I V I E R T A L L E C
Vertaling door M A R I T A V E R M E U L E N

€ 16,95
verschijnt
30 MAART 2022
Prentenboek
4+
20,5 x 28,5 cm
36 blz.
NUR 273
Thema’s: boom, eekhoorn,
zelfzuchtigheid, delen
ISBN
978-94-6291-633-3
ISBN
978-94-6291-633-3

9 789462 916333

» Een treffend verhaal over zelfzuchtigheid
» Met grappige én schattige illustraties

Een hilarisch verhaal over een kleine, egoïstische eekhoorn.
‘Ik hou van bomen. Ik hou van deze boom, het is MIJN boom!’ zegt
de kleine rode eekhoorn. ‘Ik hou ervan om MIJN dennenappels te
eten in de schaduw van MIJN boom. Maar stel je voor dat iemand
op een dag beslist dat dit niet MIJN boom maar ZIJN boom is?’
Hoe moet de kleine eekhoorn zijn boom beschermen?

**** ‘Een echte traktatie op een portie humor. Zoals we gewend zijn van Tallec’ (review website Fnac)
**** ‘Mijn dochter heeft ervan genoten. Een erg mooi prentenboek.’ (review website Fnac)
‘Dit is mijn boom is een erg speels verhaal, rijk aan prikkelende gedachten, terwijl het bovendien
grappig en verrassend is.’ (website Ricochet)
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PRENTENBOEK | 4+

EMMA

M A T T H E W F OR S Y T H E
Vertaling door M A R I T A V E R M E U L E N

€ 17,95
verschijnt
30 MAART 2022
Prentenboek
4+
22 x 28 cm
64 blz.
NUR 273
Thema’s: muis, kat,
verrassing, huisdier
ISBN
978-94-6291-617-3
ISBN
978-94-6291-617-3

9 789462 916173

» Hilarisch verhaal met een verrassende ontknoping
» De droge humor in dit prentenboek bezorgt kinderen én volwassenen een glimlach
» Over muizen, eekhoorns, katten en … wandelende takken

Wat als een muizenfamilie plots een eekhoorn, die geen eekhoorn is,
in huis haalt?
Emma woonde in haar eigen veilige wereldje. Ze had lekker nergens last van.
En al zeker niet van de verrassingen die papa altijd meebracht uit de buitenwereld.
Ze was zo gewend aan papa’s vondsten, dat ze haar nauwelijks opvielen.
Maar op een dag kwam papa thuis en riep: ‘Emma! Kom naar buiten! Ik heb een
reuzeverrassing voor je!’ Op dat ogenblik begon Emma zich zorgen te maken …

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

ISBN 978-94-6291-450-6

9 789462 914506

‘De platen van Matthew Forsythe gloeien. In een bonte mix van zachtgeel en felgeel, zachtoranje
en feloranje, zachtrood en felrood, van bruin en groen en nauwelijks blauw bloeit de boswereld
op waarin hoofdpersoon Pokko en haar kikkerouders (in een paddenstoel) wonen. […] De tekst
is strak en grappig, en het verhaal volgt niet per se de gebaande prentenboekpaden. Mooie
vondst dus, van uitgeverij De Eenhoorn.’ (Edward van de Vendel over ‘Pokko heeft een trommel’)
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PRENTENBOEK | 5+

ANDREAS EN DE DRAAK

KOL E T JA NS SEN & E V EL I EN VA N L A N DE GH EM

€ 16,95
verschijnt
1 FEBRUARI 2022
Prentenboek
5+
21,5 x 30 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: verbaal geweld,
ouder-kindrelatie,
kindermishandeling
ISBN
978-94-6291-620-3
ISBN
978-94-6291-620-3

9 789462 916203

» Over hoe (verbaal) geweld een kind helemaal onderuit haalt
» Een moeilijk thema in een beeldschoon boek
» Met een hoopgevend einde

Een pakkend verhaal over een jongen die leeft in een gespannen
thuissituatie.
In het huis van Andreas woont een draak. Andreas is altijd op zijn hoede.
Hij spitst zijn oren. Hoort hij de draak? Ongeduldig geschuifel van
drakenpoten? Nijdig gesnuif van de drakensnuit? Maar ook als hij hem
niet hoort, kan Andreas de draak voelen. Of zien. Of ruiken.

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

ISBN 978-94-6291-573-2

9 789462 915732
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PRENTENBOEK | 5+

MAG IK EEN TIJGER ZIJN?
S T E FA N B O ON E N & F E DE R IC O A P P E L

€ 16,95
verschijnt
30 MAART 2022
Prentenboek
5+
29 x 21 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: pesten, opkomen
voor jezelf, tijger, school
ISBN
978-94-6291-629-6
ISBN
978-94-6291-629-6

9 789462 916296
» Krachtige illustraties met een retro-look
» Over opkomen voor jezelf en je angst overwinnen
» Voor stoere jongens en meisjes

Een heerlijk prentenboek over een jongetje dat op weg naar school
zijn angsten onder ogen ziet en als een vrolijke winnaar door
de schoolpoort naar binnen wandelt.
Mag ik een tijger zijn?
Met sterke poten, als een echte tijger.
Met een groot hart, als een echte tijger.
Tijgers zijn slim, tijgers zijn sterk.
Mag het? GRRRAAUWWW!

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

ISBN 978-94-6291-298-4

9 789462 912984

ISBN 978-94-6291-406-3

‘De tekst wordt afgewisseld met veel illustraties die goed bij het verhaal passen.
Er zitten leuke en grappige details in waardoor het verhaal ook wat luchtiger wordt.’
(Thuisleven over de illustraties van Frederico Appel in ‘Sport is niks voor jou’)

9 789462 914063

11

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :
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PRENTENBOEK | VA N 5 TOT 11 JA A R

DAAR IS MIJN HART
S T E FA N B O ON E N & A N N DE B ODE

€ 16,95
verschijnt
1 FEBRUARI 2022
Prentenboek
Van 5 tot 11 jaar
21,5 x 30 cm
40 blz.
NUR 273, 274
Thema’s: hartafwijking,
ouder-kindrelatie, ziek zijn
ISBN
978-94-6291-621-0
ISBN
978-94-6291-621-0

9 789462 916210

» Teder prentenboek over hartproblemen
» Over hoe ons hart klopt voor diegene van wie we houden
» Met de expertise van UZ Leuven en Hartekinderen vzw

Gevoelig prentenboek over een mama met een hartaandoening.
Dit ben ik. Daar, waar mijn vinger wijst, is mijn hart. Hoor je het? Voel je het?
Zal ik je het verhaal vertellen van mijn hart? Van mij en mijn hart.
Goed, luister maar. Er was eens…
Er was eens een hart met een deukje …

Voor dit boek konden we rekenen op de
expertise van UZ Leuven en Hartekinderen
vzw. Het vertelt hoe het is om op te
groeien met een ernstig hartprobleem.

23

PRENTENBOEK | VA N 5 TOT 105 JA A R

DE ALLERBESTE MAMA
VAN DE HELE WERELD
SÉ B A S T I E N P E R E Z & BE N JA M I N L AC OM BE
Vertaling door P I M L A M M E R S

€ 24,95
verschijnt
28 FEBRUARI 2022
Prentenboek
Van 5 tot 105 jaar
30 x 32,5 cm
64 blz.
NUR 273
Thema’s: dier, moeder,
moeder-kindrelatie,
geboorte
ISBN
978-94-6291-636-4
ISBN
978-94-6291-636-4

» Mooi en groot prentenboek

9 789462 916364

» Met 17 portretten van moeders uit het dierenrijk
» Een ideaal Moederdag- of geboortegeschenk

Een boek met een eenvoudige en universele boodschap.
Slechts één ding verbindt alle moeders, ongeacht hun soort:
de onvoorwaardelijke liefde voor hun kind.
Wie in het dierenrijk is de beste moeder ter wereld? De spin, die zich letterlijk opoffert
voor haar jongen? De koekoek, die iemand anders de zorg voor haar baby toevertrouwt?
Of de dolfijn, de vos of de chimpansee? In deze tedere inventaris van moeders in het
dierenrijk beschrijft Sébastien Perez met poëzie en humor de verschillende aspecten
van het moederschap. Het talent van Benjamin Lacombe komt volledig tot zijn recht
in prachtige schilderijen die de onfeilbare moederband onthullen.

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

ISBN 978-94-6291-611-1

9 789462 916111

***** ‘In de verschillende hoofdstukken ontdekken kinderen niet alleen de verschillen tussen
diersoorten. Maar daarenboven ontdekken ze op het einde van elke pagina wat de verschillende
behoeften van elk kind zijn ten opzichte van de moeder. Een feilloos boek, dat iedereen in
huis zou moeten hebben.’ (‘Coup de coeur Fnac’ website)
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NON-FICTIE | 6+

HOE HERKEN JE EEN MAMA?
D ON N A A M E Y BH A T T & AU R A L E W IS
Vertaling door SISK A G OE M I N N E

€ 15,95
verschijnt
30 MAART 2022
Non-fictie
6+
20 x 24,5 cm
32 blz.
NUR 218
Thema’s: moeder,
diversiteit, talenten
ISBN
978-94-6291-618-0
ISBN
978-94-6291-618-0

9 789462 916180

» Een grappig boek over de vele verschillende soorten mama’s
en hoe je ze kunt herkennen
» Een ode aan de duizend-en-één talenten die mama’s bezitten
» Een ideaal geschenk voor Moederdag

Wie is dat getalenteerde wezen dat jongleert met een heleboel
onmogelijke taken en er toch in slaagt om er (bijna) perfect uit te zien?
Het is een mama natuurlijk!
In deze ‘mamagids’ ontdek je alles over mama’s. Je leert welke speciale gaven
en kwaliteiten ze hebben en waar je ze zoal kan vinden. Er zijn allerlei soorten
mama’s, ieder met hun eigen gewoonten en voor- of afkeuren. Van de bezige
buitenmama die gek is op frisse lucht en de babbelmama die altijd iets te vertellen
heeft, tot de rebelmama die nooit een handleiding leest – mama’s kunnen heel
verschillend zijn, maar ieder op hun eigen manier zijn ze allemaal geweldig.
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LEREN LEZEN | 6+

DIT BOEK EET KOEK

R I E T W I L L E & R ICH A R D V E R S CH R A AGE N

€ 16,95
verschijnt
28 FEBRUARI 2022
Leren lezen
6+ | AVI-M3
15,5 x 21 cm
64 blz.
NUR 287
Thema’s: buur, vriendschap,
feest, hond
ISBN
978-94-6291-622-7
ISBN
978-94-6291-622-7

9 789462 916227

» Auteur Riet Wille en illustrator Richard Verschraagen slaan opnieuw de handen
in elkaar voor een lekker dik boek voor beginnende lezers (leesniveau AVI-M3)
» Met dezelfde personages als de populaire moppenboeken

Leesplezier verzekerd met dit dikke boek voor beginnende lezers
boordevol woordgedichten, raadsels, rijmpjes en verhalen.
Sam en Noor zijn vrienden, ze wonen in dezelfde straat. Op een dag
krijgen ze een nieuwe buur Miel. Miel heeft een hond Siel. Soms maken
Sam en Noor ruzie, maar gelukkig zijn ze nooit lang boos op elkaar.

VA N H E T Z E L F DE DU O :

ISBN 978-94-6291-589-3

9 789462 915893

ISBN 978-94-6291-492-6

9 789462 914926

ISBN 978-94-6291-290-8

9 789462 912908

ISBN 978-94-6291-121-5

‘Wille en Verschraagen deden een – geslaagde – poging om van moppentappen een goed AVIboek voor beginnende lezers te maken.’ (website Ouders over ‘Moppen op een bordje’)

9 789462 911215

‘Dankzij dit boek was lezen nog nooit zo plezant!’ (Boekenkast over ‘Moppen op een bordje’)
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LEREN LEZEN | 6+

KWARTIERLEZEN
MET KROK EN MIEN

€ 19,95

J E A N L E ROY & E L L A CH A R B ON
Bewerking door E L LY SI MOE N S

verschijnt
28 FEBRUARI 2022
Leren lezen
6+ | AVI-S, M3, E3
15,5 x 21 cm
176 blz.
NUR 287
Thema’s: gezin, broer - zus,
ruzie, spelen
ISBN
978-94-6291-634-0
ISBN
978-94-6291-634-0

K WA R T IE R
LE Z E N
=
É É N K WA R
T IE R
PER DAG
(S A M E N )
LE Z E N

9 789462 916340

» Lekker dik leesgroeiboek
» De verhalen spreken een grote doelgroep aan
» Dit leesgroeiboek stimuleert het leesplezier zonder technisch lezen te benadrukken

Ook minder sterke beginnende lezers zullen genieten van de verhalen van Krok
en Mien. Elk verhaal is goed voor een kwartier leesplezier!
In dit dikke leesgroeiboek beleef je leuke en herkenbare avonturen met Krok en Mien.
Elk hoofdstuk bevat een nieuw verhaal, telkens op een iets hoger AVI-niveau. Broer en zus
Krok en Mien kunnen het meestal goed met elkaar vinden. Ze spelen heel graag samen.
Maar soms maken ze wel eens ruzie. Dan moeten pap en mam wel eens bemiddelen.

N O G M E E R L E E S GR OE I B OE K E N :

ISBN 978-94-6291-559-6

9 789462 915596

ISBN 978-94-6291-590-9

9 789462 915909

ISBN 978-94-6291-571-8

9 789462 915718

De leesgroeiboeken van uitgeverij De Eenhoorn worden ontwikkeld door een uitstekend team
van AVI-experten. Ze bevatten steeds verschillende leesniveaus in één dikke bundel en zijn
daarom erg populair bij beginnende lezers én hun ouders. De verhalen zijn telkens herkenbaar
en bevorderen het leesplezier bij de jonge lezers.
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SPEEL-, LEER- EN ZOEKBOEK | 7+

OP SCHATTENJACHT
MET PENELOPE STRUDEL
BR E N DA N K E A R N E Y
Vertaling door R E I N E DE P E L SE N E E R

€ 15,95
verschijnt
30 MAART 2022
Speel-, leer- en zoekboek
7+
26,5 x 26,5 cm
56 blz.
NUR 274, 228
Thema’s: zoeken, raadsels,
verrassing, verjaardag
ISBN
978-94-6291-619-7
ISBN
978-94-6291-619-7

9 789462 916197

» Kleurrijk zoek- en speelboek
» Boordevol raadsels en spelletjes
» Goed voor uren zoek-, kijk- en spelplezier

Zoek de hints en kraak de codes om Penelope te helpen bij haar
schattenjacht!
Welkom in het Puddingpaleis! Penelope Strudel is jarig vandaag!
Haar oom, Pieter Pudding, heeft een verrassing verstopt in het Puddingpaleis.
Jij mag samen met Penelope op schattenjacht. Vind je de verrassing voor de
ondeugende papegaaiduikers? Zoek naar hints, ontcijfer de codes, los de puzzels
op en geniet met Penelope van een avontuurlijke schattenjacht!
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KNUTSELBOEK | VA N 6 TOT 12 JA A R

KLEURENBUFFET
LY N N BRUG GE M A N

€ 27,50
verschijnt
28 FEBRUARI 2022
Knutselboek
Van 6 tot 12 jaar
30 x 21 cm
176 blz.
NUR 214
Thema’s: knutselen,
creativiteit, eten, koken
ISBN
978-94-6291-627-2
ISBN
978-94-6291-627-2

» Lekker dik doe-boek met meer dan 30 creatieve opdrachten

9 789462 916272

» Met duidelijke foto’s die inspiratie en houvast bieden
» De activiteiten zijn bedoeld om ouders en leerkrachten te inspireren om met
hun kinderen/leerlingen creatief aan de slag te gaan

In dit heerlijke doe-boek vind je heel wat inspiratie om creatief aan de
slag te gaan met kostenloos materiaal.
In dit boek vind je creatieve, uitdagende en speelse workshops voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar. Of je nu gezellig thuis zit, in de klas of in een museum.
Kunst kan overal en is voor iedereen! Dus doe vooral lekker mee en stil je
kunsthonger samen met de jonge kunstkoks!
Net zoals in de keuken ga je in dit boek experimenteren, toevoegen, ontdekken
en ‘proeven’. Je snoept met je ogen in dit ‘Buffet van kleuren’. Laat het smaken!

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

ISBN 978-94-6291-360-8

9 789462 913608

‘Leerkrachten, (groot)ouders e.a. zullen met dit stevige doeboek kinderen het gevoel kunnen
geven dat ze zelf kunstenaars zijn.’ (NBD Biblion over ‘Vuile vingers’)
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LUCHTHAVEN
Ik schrik wakker en kijk op de klok. 5u05. ‘Flor, kijk! Ik tik snel de grond,

FICTIE | 8+

GEWOON MIKE
M A R IJ K E U M A NS

om geluk te krijgen. Dubbele cijfers op de klok, dubbel geluk. Woehoeeee!

€ 15,95

Ik trommel met mijn vuisten op mijn borstkas. Net als een gorilla.
Vandaag is dé dag! Vandahaag komt papa, papa, papa … Ik zing en spring

verschijnt
28 FEBRUARI 2022

in mijn kleren, onderbroek en al, en zet alle wekkers af. Drie in totaal, ik
wou mij echt niet verslapen. ‘Een vliegtuig wacht niet,’ zegt mama altijd. En

Fictie
8+
15 x 21,5 cm
96 blz.
NUR 282
Thema’s: gezin, scheiding,
ouder-kindrelatie
ISBN
978-94-6291-624-1
ISBN
978-94-6291-624-1

papa misschien ook niet. Dan kan je maar beter driedubbel voorbereid zijn.
‘Kom Flor, we gaan mama wakker maken!’
Ik gooi haar slaapkamerdeur open.
‘Mamaaaaaa!’ roep ik opgewekt,
‘Opstaan! We moeten gahaan!’
Dan pas zie ik het, haar bed is leeg.

» Een lief, wervelend en grappig verhaal

‘Mama?’

» Over de bijzondere band tussen een jongen en zijn vrijgevochten vader

‘Ik sta onder de douche Mike!’ roept mama.

» In dit ongewone gezin zijn er soms meer spanningen dan prettig is

Die is dus ook extra vroeg wakker, bedenk ik.

Het tweede boek over Mike. Door de wervelende schrijfstijl van auteur

Flor en ik rennen naar beneden. Ik geef hem

Marijke Umans leg je dit boek niet snel weg.

eten en neem voor mezelf wat cornflakes.

Mike weet van opwinding geen blijf met zichzelf. Na vijf lange jaren komt papa

Geen echt ontbijt vindt mama, maar vandaag zegt ze

eindelijk terug uit Australië. Papa die de vrijheid en ruimte in Australië gewoon

er lekker niets van. De kreuken in haar gezicht verraden
dat ze ook niet goed geslapen heeft.
We zijn om ter zenuwachtigst.
‘Mama! Mamaaa!’ Arabella roept. Arabella moet
naar school, ik hoef niet te gaan. Wat een geluk.
Kwam papa maar elke dag uit Australië aan.

9 789462 916241

is, kan niet wennen aan het kleine zolderkamertje en de vele regels die mama
opstelt. Mike vreest dat papa snel weer zal vertrekken. Maar dan komt papa met
een verrassend voorstel: hij gaat met Mike op avontuur …
Dit is het tweede boek over Mike, een 10-jarige jongen die in een druk gezin
opgroeit. Er moet erg veel in Mikes leven: de kattebelletjes die zijn moeder
in huis ophangt moeten zijn geheugen opfrissen. Voor één iets hebben de
gezinsleden geen briefjes nodig: ze weten dat ze van elkaar houden.

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

ISBN 978-94-6291-488-9

9 789462 914889

ISBN 978-94-6291-383-7

‘Net als in haar vorige boeken blijkt hier ook weer het grote talent van de auteur: zij weet zich
als geen ander in te leven in het hoofd en de besognes van een kind. Daar voegt zij een flinke
scheut fantasie aan toe en een milde humor en zo creëert zij telkens weer een verhaal waarin
iedereen zich moeiteloos herkent en dat lekker weg leest.’ (Pluizuit over ‘Mike, gewoon Mike’)

9 789462 913837

‘Een vermakelijk boek vol komische wendingen en een goed moraal.’
(Coole suggesties over ‘Mike, gewoon Mike’)
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GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 9+

EEN HUIS VOL GELUIDEN
R I K DE JON GH E & A L A I N V E R S T E R

€ 19,95
verschijnt
1 FEBRUARI 2022
Geïllustreerde fictie
9+
16,5 x 24,5 cm
56 blz.
NUR 282, 283
Thema’s: grootouder, opa,
concert, muziek
ISBN
978-94-6291-623-4
ISBN
978-94-6291-623-4

9 789462 916234

» Meesterlijke illustraties en een hartverwarmende tekst
» In samenwerking met Concertgebouw Brugge

Een meeslepend verhaal over de warme band tussen een opa
en zijn kleinzoon.
Oskar en zijn opa bezoeken samen een groot concertgebouw. Als de jongen
de weg kwijtraakt in het doolhof met vele kamers is dat het begin van een
spannend avontuur. Hij ontdekt een bijzonder huis vol geluiden: van ratelende
ijskarren, zingende walvissen en een orkest dat klinkt als klankensoep.
Een wereld waarvoor je ogen en oren tekortkomt en niets is wat het lijkt.

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

ISBN 978-94-6291-437-7

9 789462 914377

39

FICTIE | 10+

MORGEN GAAT HET BETER
H A N S VA N ACK E R & L O T T E DU F OU R

€ 15,95

‘Zeg eens, is er vandaag iets speciaals gebeurd op school?’
vroeg mama An zodra hij zich van het laagste touw had

verschijnt
28 FEBRUARI 2022

laten glijden. ‘Dat had ik je daarnet al moeten vragen.’
‘Neen, niet echt,’ antwoordde Kobe een beetje knorrig. Hij

Fictie
10+
15 x 21,5 cm
128 blz.
NUR 283
Thema’s: ouder-kindrelatie,
verborgen armoede,
verjaardag
ISBN
978-94-6291-630-2
ISBN
978-94-6291-630-2

had helemaal geen zin om naar huis te gaan en ook niet om
over zijn dag op school te vertellen.
‘De mama van Sara wil een verjaardagsfeestje organiseren,’ zei hij toen. Dat was hij even vergeten.
‘Geweldig!’ riep mama An blij. ‘Hoe weet je dat?’
‘Sara heeft het me verteld, tijdens het boterhammen eten.’
‘Dat zal ze leuk vinden,’ wist mama An.
‘Helemaal niet. Ze heeft er helemaal geen zin in.’

9 789462 916302

‘Dat kan niet, waarom denk je dat?’ vroeg mama An verbaasd.
‘Ze begrijpt niet waarom haar moeder een feestje wil. Ze
ergert zich dood telkens als haar moeder erover begint.’
‘Echt?’

» Gevoelig verhaal over verborgen armoede en de soms moeilijke relatie tussen
ouders en hun kinderen
» Over het belang van vriendschap en een veilige thuis

‘Ja-a-a’.

Een warm verhaal over kinderen die hun ouders proberen te begrijpen

Kobe vond het niet leuk dat mama An alles wat hij zei in

en omgekeerd. En over de kenmerken van een geslaagd feestje.

twijfel leek te trekken. Hij was er toch zelf bij toen Sara

‘Heb je al nagedacht over je verjaardagsfeestje?’ vraagt de mama

over het feest begon. Als Sara geen zin had in een ver-

van Sara. Maar Sara heeft helemaal geen zin in een feestje. In hun

jaardagsfeestje, dan was dat gewoon zo. Hij hield wel van
feestjes. De hele dag zelf in de kijker staan, wie kon daar

piepkleine, sjofele flatje kan je toch niemand uitnodigen? Sara schaamt
zich rot. Het verbaast haar dat haar vrienden zo’n feest net wel zien
zitten. Wat een gedoe!

niet van genieten? Hij hoopte dat het feestje toch zou doorgaan. Net bij het begin van de zomervakantie, was er een

ISBN 978-94-6291-388-2

9 789462 913882

ISBN 978-94-6291-039-3

9 789462 910393

beter moment voor een verjaardagsfeestje?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :
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FICTIE / YOUNG ADULT | 16+

‘Hoe laat komt Janne naar huis?’ Verder speurend naar ander vrouwelijk bewijsmateriaal draait ze om haar as. Haar

ZIJ WAS IK BEN
CH R IS P E R DI E US

aandacht zwerft brutaal door mijn leefruimte, onderwijl

€ 19,95

produceert ze allerlei keelgeluiden, haar blik haakt even

verschijnt
28 FEBRUARI 2022

aan ingelijste vakantiekiekjes, glijdt ongeïnteresseerd over
mijn grootste canvas boven de zitbank en de uit de kluiten

Fictie / Young adult
16+
14,5 x 21 cm
192 blz.
NUR 285, 301
Thema’s: transgender,
vriendschap, gezin, ouderkindrelatie
ISBN
978-94-6291-631-9
ISBN
978-94-6291-631-9

gegroeide Monstera krijgt even een bewonderende ‘Wow’.
Als een klikkende blinde neemt ze alles in zich op. De zwarte bordverfwand waarop mijn vrienden hun schunnige tekeningen en opmerkingen achterlaten, veroorzaakt bedenkelijke rimpels als de oude luchtbalg van een trekzak. Ik neem
het kleinste kopje uit de kast. Het kopje voor de snelle bezoeker. Houdt het kort, mens.
‘Je zal het met mij moeten doen. Ik ben Jasper Jonckers.’
Ze duwt haar bril verder op haar neus en kijkt me met
hernieuwde aandacht aan.
Ik keer me naar het aanrecht en giet heet water bij de oploskoffie. Ik schuif het kopje in haar richting. Omdat ik zelf

» Meeslepend en veelbelovend debuut
» De gevoelens van de personages worden treffend weergegeven
» Een pakkende roman over identiteit, relaties en familiebanden

Een verhaal over een jonge transman, over afscheid nemen, aanvaarden
en vergeven. Een transitie van lijf en ziel.
Het leven van Jaspers Jonckers begint eindelijk in de plooi te vallen. Tot een

blijf staan, weet ze niet goed of ze zou gaan zitten. Ze kijkt

maatschappelijke assistent belt en naar Janne Jonckers vraagt: of die de zorg

naar de keukentafel, maar blijft toch staan.

wil opnemen voor haar palliatieve vader. Jasper aarzelt, maar zijn geweten vertelt

‘Melk, heb je melk alsjeblief?’
‘Sorry, die is op.’ Luid slurpend gluur ik over mijn kopje
naar haar. Ze is duidelijk onwennig met de situatie. Ik merk

9 789462 916319

hem dat het niet anders kan: hij beslist terug te keren naar het ouderlijk huis,
waar hij tien jaar geleden de deur achter zich dichttrok als Janne Jonckers. Het
huis waar het gemis van zijn moeder in elke vezel aanwezig is. Het huis met zijn
hulpeloze, stervende vader die hem jaren geleden verstootte.

dat ze steeds nerveuzer wordt. Tja, dat heb je als je ongevraagd ergens aanloopt. Haar nervositeit maakt me een
stuk rustiger en ik kijk haar strak aan. Vraag het dan, waar
wacht je op?
‘Janne heeft geen broer, dacht ik … ben jij, was jij dan … ?’
Het is eruit. Ze nipt van haar kopje. Ondertussen veegt ze
dwangmatig mijn ontbijtkruimels op een hoopje.

‘De gevoelens van Jasper en hoe hij twijfelt over de situaties waarin hij zich bevindt,
worden heel duidelijk uitgelegd en je kan je echt gaan voorstellen waarom hij zich op
die manieren voelde. Mia was mijn favoriete personage, ze had geen filter en zei gewoon
altijd wat ze wilde maar niet op een slechte manier. Ik vond de manier waarop hun relatie
vorderde heel tof beschreven.’ (Feedback van Amelie Gysels, wordt 15)
‘Het is een fantastisch mooi manuscript dat me nog lang zal bijblijven. Ik wil u dan nog
even zeggen dat ik heel hard hoop uw manuscript/boek ooit in mijn boekenkast te hebben
mogen staan! Het was zo mooi en ontroerend!’ (Feedback Yelena Van Puyenbroeck, 16)
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Illustratie: Frank Daenen, uit Leesje & Wurm
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