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Beste boekenliefhebber

In deze catalogus ontdekt u de meest recente boeken 
uitgegeven bij De Eenhoorn, naast enkele titels die het 
ondertussen tot klassiekers hebben geschopt.

Al meer dan dertig jaar staan de boeken van De Eenhoorn 
bekend voor hun bijzondere vormgeving, boeiende illustraties 
en meeslepende teksten. Vele boeken in deze catalogus werden 
(meermaals) bekroond en nog meer boeken vonden hun weg 
naar het buitenland in een vertaling.

Bij De Eenhoorn vindt u kartonboeken en flapjesboeken voor 
de allerkleinsten, prentenboeken voor kinderen én volwassenen, 
boeiende fictie en non-fictie titels, geschenkboeken, 
poëziebundels, graphic novels ... Kortom, voor elke lezer heeft 
De Eenhoorn een passend en aantrekkelijk boek.

We hopen dat u met plezier door deze catalogus zal bladeren. 
En dat u met onze boeken vele bijzondere voorleesmomenten, 
verrijkende leesuren, en magische vertelavonden mag beleven.  

Vanwege het Eenhoorn-team
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1, 2, 3, 4 - GEEN HOEDJE VAN PAPIER
Riet Wille & Ingrid Godon

Kleurrijk versjesboek om samen met je peuter van te genieten. 
Ik draag graag een pet en een zonnehoed, een muts en een 
kroon staan me ook erg goed. En voor die bobbel met bloed op 
mijn hoofd heeft papa een pleister vol zoenen beloofd. 

2+ | 18 blz. | € 12,95 
isbn 978-94-6291-412-4

VAN JE RAS, RAS, RAS - TWEE VOETJES IN EEN PLAS
Riet Wille & Ingrid Godon

Kleurrijk versjesboek om samen met je peuter van te genieten. 
Laarzen, pantoffels en een sportschoen, kan je allemaal aan je 
voeten doen. Of laat je graag je blote teentjes zien? Die kan je 
samen tellen, van 1 tot 10.

2+ | 18 blz. | € 12,95 
isbn 978-94-6291-413-1

FIN EN SNIP - ZAND EN ZON 
Elly van der Linden & Greet Bosschaert

Op een warme dag spelen Fin en Snip in de tuin. Fin bakt een 
zandtaart die de ondeugende Snip in laat storten. Maar in het 
zwembadje is het Fin die Snip plaagt met de waterslang en de 
opblaas eend. En daarna doen ze een lekker dutje in de tent!

1+ | 18 blz. + flapjes 
€ 13,95 | isbn 978-94-6291-484-1

FIN EN SNIP - SUNNY KOMT SPELEN
Elly van der Linden & Greet Bosschaert

Als Sunny, het vriendinnetje van Snip, komt logeren, hebben Fin 
en Snip er een leuk speelmaatje bij. Met al het speelgoed van 
Fin kunnen ze bouwen, ballen gooien en lawaai maken tot het 
tijd is om op het trekpaard hun slaapplekje op te zoeken.

1+ | 18 blz. + flapjes 
€ 13,95 | isbn 978-94-6291-485-8

FIN EN SNIP - 
GAAN BLAADJES VEGEN
Elly van der Linden  
& Greet Bosschaert

Het verhaal gaat verder achter 
de speelse flappen. In de herfst 
gaan de vrolijke vriendjes Fin 
en Snip samen op stap. Onder-
weg komen ze van alles tegen: 
eikels voor in hun emmer, een 
schommeltak en appels ... En 
natuurlijk moet dat allemaal mee 
naar huis!

1+ | 18 blz. + flapjes | € 13,95  
isbn 978-94-6291-427-8

FIN EN SNIP - 
SPELEN MET DE BAL
Elly van der Linden  
& Greet Bosschaert

In dit boekje spelen Fin en de 
papegaai Snip met een bal. 
Binnen gaat dat niet echt goed 
maar buiten maken ze de fraaiste 
kunstjes. Doe dat maar eens na! 
In dit interactieve flapjesboek 
maken peuters kennis met een 
vrolijk kindje en zijn dierenvriend. 
Herkenbaar verhaal.

1+ | 18 blz. + flapjes | € 13,95  
isbn 978-94-6291-377-6

FIN EN SNIP - 
LEKKER IN DE SNEEUW
Elly van der Linden  
& Greet Bosschaert

Een speels flapjesboek over 
sneeuw en ijs. Het is winter. 
Fin en Snip gaan naar buiten. 
Wat kunnen ze daar een hoop 
spannende dingen doen! Takken 
oprapen voor de kachel, vogels 
voeren en glijden op het ijs, een 
sneeuwpop maken. Maar brr, wat 
is het koud!

1+ | 18 blz. + flapjes | € 13,95  
isbn 978-94-6291-428-5

FIN EN SNIP - 
DE HELE DAG SAMEN
Elly van der Linden  
& Greet Bosschaert

De grote vriend van Fin is Snip, 
een kleurrijke papegaai. Ze 
spelen elke dag met elkaar van 
opstaan tot slapengaan. Snip is 
slim maar wat ondeugend. Fin 
doet vrolijk met hem mee. Moe 
van al het spelen belanden ze 
aan het einde van de dag in bad 
en in bed.

1+ | 18 blz. + flapjes | € 13,95  
isbn 978-94-6291-376-9

BOEIENDE REEKS OVER DE 
VROLIJKE FIN EN PAPEGAAI 
SNIP MET STEVIGE FLAPPEN 
WAARACHTER HET VERHAAL 
VERDER GAAT.

MET 
SPEELSE 
FLAPJES

HET BOZE BOEK
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau
Dit is het boze boek. Het is zo 
boos, dat het helemaal rood ziet! 
Wat nu? Gelukkig heeft het roze 
muisje een paar ideetjes om het 
boek te kalmeren. Help jij mee? 
Langzaam maar zeker wordt 
het boek weer rustig. Oef, goed 
gedaan!

2+ | 20 blz. | € 13,50 
isbn 978-94-6291-306-6

HET BOEK IS VERLIEFD
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau
Wat is er aan de hand met het 
boek? Hij is zo somber. Oh, hij is 
verliefd. Hij is verlegen en durft 
er niet over te praten. Op wie zou 
het boek verliefd zijn? Op een 
ander boek? Op een knuffel? 
Neen, het boek is verliefd op 
jou! Vind jij het boek ook leuk?

2+ | 20 blz. | € 13,50 
isbn 978-94-6291-415-5

BEDTIJD VOOR BOEK
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau
Het is bedtijd. Het boek is 
moe. Heeft het zijn tanden al 
gepoetst? Een plasje gedaan? 
Lees nog een verhaaltje voor aan 
het boek en stop het warm onder. 
Geef het dan nog een dikke knuf-
fel en een zoen. Kijk, zijn ogen 
vallen dicht. Ssst …

2+ | 20 blz. | € 13,50 
isbn 978-94-6291-326-4

HET BOEK IS BANG
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau
Het boek is bang in het don-
ker en kan niet slapen. We 
moeten het boek geruststel-
len. Dat is niet zo eenvoudig. 
Maar met jouw hulp en die 
van de kleine muis, valt 
het boek uiteindelijk rustig 
in slaap.

2+ | 20 blz. | € 13,50 
isbn 978-94-6291-405-6
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WIJ!
Hector Dexet
We zijn allemaal anders. Toch ziet 
onze binnenkant er bijna hetzelfde 
uit. In Wij! verkent je peuter op een 
speelse manier de werking van het 
menselijk lichaam. Dit gaatjesboek 
is een leuk geboortegeschenk. 

2+ | 40 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-255-7

HUIZEN
Hector Dexet
Ontdek huisjes in alle soorten en 
maten: een slak draagt haar huisje 
op haar rug, de bijen wonen in een 
korf, een eng huis zit vol spoken … 
Met kleurrijke en grafische illus-
traties en heel veel verrassende 
doorkijk-gaatjes!

2+ | 40 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-254-0

MIJN TUIN …
Hector Dexet
Mijn tuin is heel bijzonder! In een 
stokoude boom woont een uil. 
Onder de dode bladeren zit heel 
veel leven. En terwijl de rups een 
dutje doet, verandert hij in een 
mooie vlinder. Kijk door de gaatjes 
en laat je verrassen door wat er 
verborgen zit in de tuin.

2+ | 3 8 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-181-9

VERSTOPPERTJE!
Hector Dexet

Speel je mee verstoppertje met ons? Kijk goed en zoek. 
Wat zie je door de gaatjes? En is wat je ziet wel echt? 
Kleine kinderen ontdekken wonderlijke dingen met dit ga-
tjesboek. Met kleurrijke, grafische tekeningen. 2de druk

2+ | 38 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-046-1

HET HELE JAAR FRUIT
Clara Corman
In welk seizoen groeien aardbei-
en? Welke kleur hebben de bloe-
sems van de appelboom? Laat je 
verrassen door 16 soorten fruit, 
originele weetjes op kindermaat 
en stevige flapjes die de binnen-
kant van elke vrucht tonen.

2+ | 36 blz. | € 13,50 
isbn 978-94-6291-307-3

HET HELE JAAR GROENTEN
Clara Corman
Speels weetjesboek met flapjes 
voor de allerkleinsten. Hoe ziet de 
binnenkant van een artisjok eruit? 
En welk deel van een wortel kan 
je eten? Op deze en nog veel meer 
vragen vind je in dit flapjesboek 
een antwoord.

2+ | 36 blz. | € 13,50 
isbn 978-94-6291-308-0

ONTDEK DE GAATJESBOEKEN 
VAN HECTOR DEXET.  
STEVIGE KARTONBOEKEN 
DIE DE ENE VERRASSING  
NA DE ANDERE BEVATTEN.

BIJZONDERE
GAATJESBOEKEN

DE RIDDER
Hector Dexet

Een echte ridder heeft een zwaard, een helm, een harnas 
en een schild. En natuurlijk veel moed. Pas op, het kasteel 
wordt aangevallen! Kan de ridder iedereen redden? Door de 
gaatjes ontdek je steeds nieuwe verrassingen en gevaren.

2+ | 38 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-328-8

CIRCUS MET CIJFERS
Sylvie Misslin  
& Steffi Brocoli
Een feestelijk tel- en zoekboek 
met acrobatische flapjes. Alle 
cijfers in dit boek doen rare 
dingen: ze spuwen vuur, bouwen 
een piramide en maken de gekste 
muziek. Samen zorgen ze voor een 
prachtige circusvoorstelling.
2-4 jaar | 22 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-304-2

MET 
SPEELSE 
FLAPJES

NIET IN BAD!
Moniek Vermeulen & Gitte Vancoillie

Broer en zus willen niet in bad. Nat is niet leuk! Bloot is niet fijn! 
Ze verstoppen zich onder het bed, in de vogelkooi, op zolder, in 
het kippenhok, bij Bas de hond, ... Op elke verstopplek worden 
de peuters steeds een beetje smeriger. Willen broer en zus nog 
steeds niet in bad? Grappig en herkenbaar.

2+ | 24 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-467-4

IK RUIM NIET OP!
Moniek Vermeulen & Gitte Vancoillie

Broer en zus willen niet opruimen. Ze hebben het veel te druk. Ze 
willen spelen, spelen, spelen. Maar waar is de trein? Waar is de 
pop? Waar is … Broer en zus vinden niks meer terug! Hebben de 
kinderen nog steeds geen zin om op te ruimen? Een grappig kar-
tonboek over rommel en over waarom opruimen leuk kan zijn. 

2+ | 24 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-552-7

WIE WIL MET DE BAL SPELEN?
Sylvie Misslin  
& Amandine Piu
Groot kartonboek met meer dan 
20 flapjes. Violet de eekhoorn is 
jarig. Ze krijgt een mooie rode bal. 
Plots is de bal verdwenen. Violet 
en Stekel gaan hem zoeken. Help 
jij de bal van Violet te vinden? 
2de druk

2+ | 18 blz. | € 14,95 
isbn 978-90-5838-980-0

DIT BOEK GAAT OVER JOU
Inge Bergh  
& Marijke Rondelez
Dit boek gaat over lieve trippel-
trappelteentjes, over zachte lippen 
op een buik, over knuffelzachte 
handjes en zoenzachte wangetjes. 
Over dicht bij elkaar en fluisterlie-
ve woordjes. Maar dit boek gaat 
vooral over … jou.

2+ | 28 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-347-9

DE ZEE
Hector Dexet
Een groot uitvouwbaar pren-
tenboek over de zee en haar 
bewoners in retro-kleuren. Aan de 
ene kant lees je een kort verhaal 
over de zee. De andere kant is een 
beeldwoordenboek over zeedieren. 
Vind jij de koffervis, de koraalvlin-
der en de zeeanemonen?

2+ | € 14,95 
isbn 978-94-6291-138-3

GRAPPIG EN 
HERKENBAAR

UIT-
KLAPBOEK
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POES BIJ DE SCHAPENBOER
Marijke Rondelez

Poes gaat met Vrouwtje 
naar de schapenboer. Ze is 
ongeduldig: is het al gebeurd? 
Nee hoor, de schapen komen 
gewoon thuis, samen met 
hond Zazou en de schapen-
boer. Poes wil wakker blijven 
om niets te missen. Maar van 
schapen tellen word je moe ...

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-468-1

POES GAAT OP JACHT
Marijke Rondelez

Ga op een nachtelijk katten-
avontuur in het schijnsel van 
de volle maan. Het is nacht 
maar Poes is klaarwakker. Net 
zoals een heleboel andere 
nachtdieren. Poes ontmoet 
heel wat andere poezen en 
beleeft een nacht vol span-
ning en avontuur.

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-385-1

BEESTENBILLEN
Thekla Luitz

In dit grafisch prentenboek 
ontdekken klein en groot o.a. 
mini muizenbillen, torenhoge 
giraffenbillen, scharlakenrode 
bavianenbillen en royale 
leeuwenbillen. En jouw billen? 
Waar lijken jouw billen op? 
Een grappig billen-boek voor 
de allerkleinsten.

3+ | 48 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-494-0

EEN HOOP VRIENDEN
Kerstin Schoene
Een kleine pinguïn is droevig omdat hij niet kan 
vliegen. Alles heeft hij al geprobeerd. In z’n eentje 
lukt het hem gewoon niet. Gelukkig heeft de klei-
ne pinguïn heel veel vrienden in de zoo. Die zullen 
hem helpen. Help jij hem ook? Bekroond met een 
Leespluim van de maand. 3de druk

2+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-90-5838-983-1

EEN HOOP VRIENDEN BLIJFT SAMEN
Kerstin Schoene
Kleine schildpad is triest. Alle andere dieren zijn 
dartel en snel. Wat ze ook probeert, ze is altijd de 
traagste. Gelukkig heeft schildpad vrienden. Echte 
vrienden werken samen! En zo is schildpad met 
een zetje en jouw hulp – zwiep – opeens de snel-
ste van allemaal. 2de druk

2+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-159-8

EEN HOOP VRIENDEN SAMEN STERK
Kerstin Schoene

Een warm en grappig stapelverhaal over vriendschap en elkaar 
helpen. Wie zit daar vast in de modder? De dieren uit de die-
rentuin willen helpen. Ze trekken zo hard ze kunnen. De grote en 
zelfs de allerkleinste dieren. Help je mee? 2de druk

2+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-305-9

EN…
Philippe Jalbert

Het begint met een meisje dat niet aan een vlinder mag komen. 
Want dan zal er een blaadje van de bloem vallen. Dat raakt de 
mestkever, en die laat zijn bal vallen, die belandt in de rivier, die dan 
overstroomt, en dan … Een verhaal met een onvermijdelijk einde.

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-528-2

EEN DRAAD
Philippe Jalbert

Wat is dat daar? Een draad? Daar moet wel een schat aan vast-
hangen! Trekken maar! Wanneer een juffrouw uit alle macht aan 
een draad trekt, krijgt ze slechts enkele millimeter ervan in be-
weging. Een kat, een varken, een beer, een reus en een vogeltje 
komen haar helpen. Maar hangt er echt een schat aan?

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-599-2

WIE DRAAIT DE MOOISTE DROL?
Agnès de Lestrade & Philippe Jalbert

Wie draait de mooiste drol? Is het de aap, de geit, 
de krokodil of misschien zijn het de leeuwenwelp-
jes? Dit is een boek over drolletjes in allerlei vor-
men en maten. Met een verrassende ontknoping.

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-497-1

POES, WAAR BEN JE?
Marijke Rondelez

‘Tot straks poes,’ zegt vrouw-
tje. Stiekem loopt Poes met 
vrouwtje mee. Ze springt op 
de trein, vrouwtje achterna. 
Vrouwtje heeft niets in de 
gaten. Plots zit de trein vol 
kinderen. Poes rent snel weg! 
Maar kan Poes zich op tijd 
verstoppen?

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-205-2

‘EEN AANDOENLIJK PRENTENBOEK OVER VRIENDSCHAP EN SAMENWERKEN.’
(NBD BIBLION)
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LOU & LILY - KRIEBELTENEN
Kristien Dieltiens & Annelies Vandenbosch

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 pre-
cies wat hij wil. Weet Lily dat nu ook?

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-542-8

MARJOLEIN, STOUT KONIJN?
Brigitte Minne & Laure Allain

Een konijnenfamilie woont rustig en kalm. Maar dan wordt Mar-
jolein geboren. Ze is niet rustig, niet kalm, nee … Marjolein brult! 
Ze is een echte driftkikker. Iedereen schrikt ervan. Op een dag 
komt een psycholoog naar het konijnenhol …

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-572-5

MENEERTJE PROT
Alice Reijs & Florence Wauters

Meneertje Prot kwam ter aarde met een knal. Het knaapje was 
geboren en uit zijn kontje was direct een protteke te horen. Ze 
noemden hem soms schattebout, soms poepje en soms sché-
tje. Hij was een echte protkampioen. Ze vlogen uit zijn reetje. 
Maar toen hij groter werd, moest hij spelen in z’n eentje, want de 
wind uit zijn buikje maakte hem een buitenbeentje …

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-459-9

DE KROKODIL DIE GEEN TAXI WILDE ZIJN
Stany Perkisas & Lucy Elliott

Athan, de krokodil, groeit op in een familiebedrijf van taxikroko-
dillen. Maar Athan vindt dat werk maar niets. Dus op een dag 
vertrekt Athan. Wat zou hij wel willen worden? En wat zal zijn 
familie daarvan vinden?

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-511-4

DE IJSBEER EN DE NACHT
Bouke Billiet  
& Marjolein Pottie

‘Ik kan niet slapen’, zegt de ijsbeer. 
Hij trekt voorzichtig één oog open, 
maar hij is écht wakker. Hij klimt 
uit bed en loopt naar buiten. Aan 
alle dieren die hij tegenkomt, 
vraagt hij raad. Maar wie kan hem 
helpen? Berezacht bedtijdverhaal.

3+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-343-1

ZOEPERFIETS
Tine Mortier  
&  Marjolein Pottie
Zoeperman heeft een hemelsblau-
we fiets met een knalrode kar. Sa-
men met zijn buurmeisje Zofietje 
zoeft Zoeperman door de straten. 
Plots komt een hond van achter 
een garage gesneld.

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-212-0

ZOEPERSPIN
Tine Mortier  
&  Marjolein Pottie
Zoeperman heeft een hemelsblau-
we fiets met een knalrode kar. Sa-
men met zijn buurmeisje Zofietje 
zoeft Zoeperman door de straten. 
Plots komt een hond van achter 
een garage gesneld.

3+ | 32 blz. | € 14,50 
isbn 978-90-5838-845-2

ZOEPERMAN
Tine Mortier  
&  Marjolein Pottie
Zoeperman is vier jaar en draagt 
een hemelsblauw pak met een 
knalrode cape. Als iemand om 
hulp roept, vliegt hij er pijlsnel 
naartoe. Hilarisch prentenboek 
over een kleine zoeperheld.  
3de druk

3+ | 26 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-283-2

BERRE GAAT OP BERENKAMP
Annemie Berebrouckx 
Berre gaat op kamp. Hij pakt zijn rugzak. 
Berre voelt zich eenzaam op de bus 
en de eerste dag smaakt het eten hem 
niet. De volgende dag gaan de beren op 
avontuur … Over heimwee en loslaten.

3+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-992-3

BERRE IS BIJNA JARIG
Annemie Berebrouckx
Berre is morgen jarig. Fleur wil hem 
verrassen met een feest. Ze moet zijn 
vrienden uitnodigen, taart bestellen bij 
de bakker, een kroon knutselen … En ze 
mag het cadeau niet vergeten! 2de druk

3+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-034-8

BERRE ZORGT GOED VOOR FLEUR
Annemie Berebrouckx
Berre is dol op de winter. Maar Fleur houdt 
niet van de kou. Ze rilt over haar hele lijf. 
Ook met een warme sjaal en muts heeft 
Fleur het nog altijd koud. En ze heeft geen 
zin in chocolade. Wat is er aan de hand?

3+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-340-0
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HET KERSTVERHAAL
Kathleen Amant

Jozef en Maria wonen in Nazareth. In Maria’s buik groeit een ba-
by. Op een dag moeten ze van de koning naar Bethlehem gaan. 
In de herberg is geen plaats voor hen. Ze schuilen in een stal en 
daar wordt Jezus geboren. 6de druk

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-90-5838-808-7

HET VERHAAL VAN MOZES
Kathleen Amant
De farao is bang dat de Joden de 
baas willen worden in zijn land. 
‘Gooi alle jongensbaby’s in de 
rivier,’ gebiedt hij. ‘Dan blijven er 
alleen maar meisjes over.’ Net dan 
wordt Mozes geboren. Zijn mama 
en zus bedenken een slim plan om 
hem te redden.

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-354-7

HET VERHAAL  
VAN DE SAMARITAAN
Kathleen Amant
Lucas wordt aangevallen door ro-
vers. Ze laten hem gewond achter. 
Lucas heeft hulp nodig. Maar een 
priester loopt hem voorbij. Ook 
Ruth, die elke dag naar de kerk 
gaat, helpt hem niet. Dan komt er 
een Samaritaan langs.

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-165-9

HET VERHAAL  
VAN DAVID & GOLIATH
Kathleen Amant
In Israël leefde er lang geleden 
een jongen, David. Hij moest op 
de schapen letten. Met zijn slinger 
hield hij wilde dieren uit de buurt. 
Op een dag viel het leger van de 
Filistijnen Israël binnen. Er vocht 
een reus in hun leger.

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-266-3 

HET VERHAAL VAN JONA
Kathleen Amant
De mensen in de stad ruziën veel. 
Jona wil hen zeggen dat ze moeten 
ophouden, maar hij durft niet. Hij 
verstopt zich op een boot. Als er 
een storm opsteekt, wordt Jona 
overboord geslagen. Een walvis 
slokt hem op …

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-90-5838-929-9

HET VERHAAL VAN NOACH
Kathleen Amant
God ziet dat de mensen veel ruzie 
maken. Alleen Noach niet. God 
zegt tegen Noach: ‘Bouw een boot 
voor jou en alle dieren. Dan zal je 
gered worden.’ Noach gaat meteen 
aan de slag … 3de druk

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

HET PAASVERHAAL
Kathleen Amant

Een hervertelling van het paasverhaal voor jonge kinderen. Jezus 
is de zoon van God. Wanneer hij naar Jeruzalem gaat, zijn de 
mensen blij om hem te zien. Jezus deelt brood en wijn met zijn 
vrienden. 3de druk

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-90-5838-999-2

SINTERKLAAS ZOEKBOEK
Kathleen Amant

In dit boek zie je het leven zoals het is van de Sint en zijn Pieten: 
samen onderweg met de stoomboot, picknickend in de tuin, aan 
het werk in de mandarijnenboomgaard, lopend over de daken ... 
In elke spread kunnen kleuters heel wat zoeken en vinden: een 
badeend, een rode auto, een muis, een drolletje ... Met dit grote 
zoekboek zal geen enkele kleuter zich snel vervelen.

3+ | 32 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-596-1

ZOMER ZOEKBOEK
Kathleen Amant

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

3+ | 32 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-632-6

EXTRA GROTE 
ZOEKBOEKEN

KATHLEEN AMANT IS AUTEUR EN ILLUSTRATOR 
VAN EEN HELEBOEL PRENTENBOEKEN. HAAR 
BEKENDSTE FIGUREN ZIJN ANNA EN HEKSJE 
MIMI. ZE WERKT FULLTIME ALS FREELANCE 
ILLUSTRATRICE EN AUTEUR. DE VERHALEN VAN 
KATHLEEN ZIJN HEEL BRUIKBAAR VOOR PEUTERS. 
ZE SPELEN ZICH STEEDS AF IN HUN EIGEN 
LEEFWERELD, ER LIGT VEEL NADRUK OP EMOTIES 
EN ER ZIT ALTIJD EEN VLEUGJE HUMOR IN.
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PRINSES ARABELLA  
MAAKT KLEUREN
Mylo Freeman
Prinses Arabella vindt haar 
kamer saai! De lakeien brengen 
haar grote potten verf. Maar de 
prinses vindt de kleuren niet mooi 
en mengt zelf vrolijke kleurtjes. 
4de druk

3+ | 32 blz. | € 15,95  
isbn 978-90-5838-561-1

PRINSES ARABELLA  
EN PRINS MIMOEN
Mylo Freeman
Prinses Arabella heeft een nieu-
we buurjongen: prins Mimoen. 
Prinsessen Arabella, Ling en 
Sofie vinden jongens vervelende 
wildebrassen. Wanneer ze prins 
Mimoen leren kennen, ontdekken 
ze dat hij grappig en handig is. De 
prinsessen zijn verliefd…

3+ | 32 blz. | € 15,95  
isbn 978-90-5838-600-7

PRINSES ARABELLA EN OMI
Mylo Freeman
Prinses Arabella gaat met haar 
vrienden bij Omi logeren. Arabella 
wil overal aankomen. Sofie begint te 
eten voor de anderen aan tafel zit-
ten. Mimoen praat met volle mond. 

‘Ho maar,’ zegt Omi, ‘zo gedraagt een 
prinsenkind zich toch niet.’ (cd door 
Maria’s Muziek) 2de druk

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-142-0

PRINSES ARABELLA  
EN DE REUZENTAART
Mylo Freeman
Arabella’s oma Omi is jarig. Alle 
prinsenkinderen willen haar ver-
rassen met een taart. ‘Ik bak de 
lekkerste taart,’ zegt prinses Sofie. 

‘Ik ook!’ roepen de anderen. De ene 
taart is nog groter dan de andere. 
Maar waar is Arabella? 2de druk

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-931-2

PRINSES ARABELLA GAAT NAAR DE KAPPER
Mylo Freeman

Prinses Arabella en haar vrienden gaan naar de kapper. Prinses 
Sofie wil geen vlechten meer, maar een hoofd vol krulletjes. Prin-
ses Ling gaat voor een blauw kleurtje en bij prins Mimoen mag er 
maar een klein stukje af. Dan is het de beurt aan Arabella. Maar 

… zij kan niet kiezen!

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

PRINSES ARABELLA EN DE KEUKENPRINS
Mylo Freeman

Prinses Arabella lust bijna niets. ‘We proberen een nieuwe kok!’ 
beslist de koning. Koks uit alle hoeken van de wereld worden 
uitgenodigd om voor de prinses te koken. Maar Arabella vindt er 
niks aan. Tot de keukenprins voor de kasteelpoort staat …

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-358-5

MET LIEDJES-CD

‘PRENTENBOEKEN OVER 
ANDERE CULTUREN 
VORMEN NOG STEEDS 
EEN UITZONDERING OP 
DE VLAAMSE MARKT, EN 
DAAROM ALLEEN AL 
VERDIENT DIT BOEK EEN 
AANMOEDIGING.’ **** 

(De Standaard over Prinses  
Arabella is jarig, november 2006)

PRINSES ARABELLA’S  
SCHATTIGE, GRAPPIGE, 
GROTE, ENGE DIERENBOEK
Mylo Freeman
Prinses Arabella en haar vrienden 
zijn dol op dieren in alle maten 
en soorten. Met dit dubbeldikke 
prentenboek leer je veel nieuwe 
dieren kennen.

3+ | 64 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-063-8

PRINSES ARABELLA’S  
IN HET MUSEUM
Mylo Freeman

Prinses Arabella en haar 
vrienden gaan naar het Ara-
bellamuseum. Er staan werken 
van verschillende kunste-
naars: sommige zijn groot en 
andere zijn klein. In sommige 
werken kan je verdwalen en 
andere doen je glimlachen.

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

PRINSES ARABELLA EN DE SINT
Mylo Freeman
Het is bijna Sint-tijd en prinses 
Arabella wil maar één cadeau: de 
Sint zelf! Op een ochtend haalt 
het vliegtuig van de koning de Sint 
op. Arabella is dolblij, maar de 
Sint niet. Alles is anders, en dat 
vindt hij niet leuk. En hoe moet hij 
de pakjes bezorgen? 2de druk

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-972-5

PRINSES ARABELLA WORDT GROTE ZUS
Mylo Freeman

Arabella wil graag een broertje of zusje. Wat zou het leukste 
zijn? Een zusje lijkt Arabella wel fijn. Tot ze het zusje van prins 
Mimoen ontmoet. En de broertjes van prinses Ling zijn geen 
doetjes ...

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-206-9

PRINSES ARABELLA IS JARIG
Mylo Freeman

Prinses Arabella krijgt een olifant voor haar verjaardag. Het 
prinsesje is dolgelukkig, maar de olifant heeft heimwee en huilt 
de hele dag. Arabella brengt de olifant terug. Daar wacht haar 
een grote verrassing. Bekroond met een Leespluim. 5de druk 

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-370-9
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IK BEN KAMELEON
Kristien Hemmerechts  
& An Candaele
KameLeon mag voor het eerst 
naar school. De anderen zitten 
te wachten. Wanneer KameLeon 
op een blauw krukje plaatsneemt, 
verandert zijn kleur. Dat vinden de 
anderen raar.

3+ | 32 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-117-8

BIG WORDT BEER
Kristien Hemmerechts  
& An Candaele
Big geeft een feest. Hij deelt 
uitnodigingen uit aan zijn vrienden. 

‘Er staat een fout in,’ kwaakt Kikker. 
‘Er staat verbeerdag. Dat moet 
verjaardag zijn.’ Maar Big houdt 
vol dat hij Beer wordt.

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-196-3

HET MEISJE DAT DACHT DAT ZE 
EEN KATJE WAS
Kristien Hemmerechts  
& Soetkine Aps
De mama van Katje weet niet 
wat ze moet doen. Katje denkt 
dat ze een poes is! Ze slaapt in 
een mand, likt van haar melk en 
klimt zelfs Poes achterna tot in 
de boom.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-353-0

HET KOEKENMANNETJE  
EN ANDERE HEERLIJKE SPROOKJES
Thaïs Vanderheyden

Een sprookjesboek om van te smullen. Hoe ontsnapt het 
koekenmannetje aan gulzige dieren? Kan een klein erwtje een 
prinses uit haar slaap houden? Waren de drie beren blij met het 
bezoekje van Goudlokje? 

3+ | 48 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-490-2

MICHIEL DE SUPERHELD
Marie Dirkx & Laure Allain

Op een dag wordt Michiels grootste wens vervuld: hij is een 
superheld! Samen met een boel andere superhelden redt Michiel 
mensen en dieren. Hij heeft het razend druk en de dag vliegt 
voorbij. Thuis wil Michiel mama een knuffel geven. Maar dat lukt 
niet, want hij is veel te moe … Is het leven van een superheld 
echt zo geweldig? 

3+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-517-6

CIRCUS LUNA
Nelleke Verhoeff
Luna ligt in bed. Ze is nog lang 
niet moe. De maan neemt haar 
mee naar het circus. Daar is Luna 
de ster van de avond! Ze kan 
koorddansen, de leeuw temmen, 
jongleren ... Maar dan wordt Luna 
moe en vliegt ze terug naar huis. 
Slaap lekker, Luna!

3+ | 36 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-422-3

IK GA JE OPETEN!
Agnese Baruzzi
Klap de pagina’s open en ontmoet 
een lange stoet erg hongerige 
dieren. Zo ontdek je spelenderwijs 
alles over het grote geheim van 
Moeder Natuur: de voedselketen. 
Kijk ook goed naar de leefomge-
ving van deze dieren. Vind je ze 
allemaal terug?

3+ | 32 blz. | € 15,50 
isbn 978-94-6291-395-0

BAAS VAN IETS GROOTS
Nelleke Verhoeff
Na een bezoek aan het circus 
is kleine Muis diep onder de 
indruk. Hij weet wat hij wil: baas 
zijn van iets groots. Van de 
maan bijvoorbeeld. Of van de 
bomen. Maar dat lukt hem niet. 
Dan heeft kleine Muis een plan.

3+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-284-7

KIJK UIT, MILLIE!
Stijn Moekaars 
en Frank Daenen
Met haar nieuwe schoenen 
kan Millie supersnel rennen. 
Maar plots is er een veter los 
en Millie valt. Millie moet naar  
het ziekenhuis.

3+ | 32 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-040-9

MAX MAAKT EEN VRIEND
Kristof Devos  
& Claudia Jong
Max is net verhuisd. Al zijn 
speelgoed zit in dozen en ma-
ma heeft het veel te druk. ‘Ga 
naar buiten’, zegt ze. ‘Maak een 
vriend.’ Met een lampenkap, 
twee planken en een kleerhan-
ger gaat hij aan de slag …

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-357-8

VINCENT DE VIS
Marieke van Hooff & Arevik d’Or

In deze fleurige verhalenbundel op rijm duik je in de wereld van 
Vincent de vis. In de zee is er altijd iets te beleven. Vluchten voor 
een snoek, spelen met je vriendjes, je verjaardag vieren en soms 
eens ruzie maken … 

3+ | 56 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-469-8

VOOR MAMA!
Yoeri Slegers

Kikkertje wil zijn mama het mooiste cadeau geven. Hij beschermt 
haar tegen gevaar, plukt de mooiste bloemen en maakt de 
lekkerste taart. Maar dat is niet genoeg. Kikkertje wil mama de 
maan geven. Hoe kan hij dat doen?

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-472-8

VIJF MAMA’S VOOR OLIFANT
Kristien Hemmerechts  
& An Candaele
Alle kinderen in de klas tekenen 
hun mama. Maar OliFant heeft 
twee mama’s getekend. ‘Heb jij 
twee mama’s?’ vraagt Kikker. ‘Ik 
heb er vijf,’ glundert OliFant. Is dat 
vreemd of gewoon bijzonder? Vro-
lijk prentenboek over anders zijn.

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-387-5
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WAAROM HET NOOIT BANANEN REGENT
Daniel Billiet & Paul Verrept

De mooiste gedichten van Daniel Billiet, met sfeervolle illustraties 
van Paul Verrept. Over een oma met rollerblades, blauwe bananen die 
naar beneden regenen en het tragische lot van patatjes. Nu eens met 
een kwinkslag, dan weer ontroerend, intrigerend of een tikje kritisch.

9+ | 144 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-506-0

DE WERELD IN MIJN HANDEN
Kristien Dieltiens  
& Milja Praagman
De leukste vingerversjes en 
beeldende liedjes voor jonge 
kinderen. De versjes stimuleren 
de taalontwikkeling én de ont-
wikkeling van de fijne motoriek. 
Met dvd. 3de druk

2+ | 112 blz. | € 19,95 
isbn 978-90-5838-894-0

DE VERDWAALDE RADEIZIGERS
Erik van Os, Elle van 
Lieshout & Ann De Bode
Dwaal langzaam door dit fotoboek. 
Blader, kijk en tel en zoek. Vlieg 
of vaar of kruip of rijd samen met 
de Radeizigers, heel ver terug 
in de tijd. Grappige versjes met 
fimo-illustraties.

5+ | 48 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-259-5

AHOY!
Reine De Pelseneer  
& Ann De Bode
Een vrolijke bundel fantasierijke 
gedichten voor kinderen vanaf 6 
jaar. Gedichten over vriendschap, 
familie en fantasie. Onmisbaar in 
elke klas van het basisonderwijs.

6+ | 88 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-194-9

+ dvd

FLUIT ZOALS JE BENT
Edward van de Vendel  
& Carll Cneut
Een verzamelbundel met de 
mooiste Nederlandstalige die-
rengedichten. De illustraties 
tonen een bonte dierenstoet. 
Driemaal bekroond. 3de druk

8+ | 112 blz. | € 16,50 
isbn 978-90-5838-707-3

ER IS IETS AAN DE KIP 
MET JE HAND
Geert De Kockere  
& Nelleke Verhoeff
Geert De Kockere speelt met 
klank en rijm in deze dichtbundel 
voor jonge kinderen. Met kleur- en 
fantasierijke illustraties. Een frisse 
bundel dierengedichten.

5+ | 112 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-263-2

POKKO HEEFT EEN TROMMEL
Matthew Forsythe

Dynamisch stapelverhaal over muziek maken en je eigen ritme 
volgen. Als Pokko eerst zachtjes, maar dan steeds luider op haar 
trommels speelt, wordt ze al snel gevolgd door een lange stoet 
dieren die muziek spelen of van muziek houden ...

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

RIDDERS KUSSEN NIET
Jan De Kinder

Rosalie wil een kus van Jef. Maar Jef wil niet kussen, want jongens 
kussen niet. En ridders al helemaal niet. Toch wel, meent Rosalie. 
Ridders kussen prinsessen. Maar Jef is een ridder op een paard, hij 
vlucht weg. Grappig en fantasierijk verhaal.

4+ | 48 blz. | € 17,95  
isbn 978-94-6291-455-1

ROOD (OF WAAROM PESTEN  
NIET GRAPPIG IS)
Jan De Kinder
Tuur bloost. Ik zie het en wijs 
ernaar. Iedereen lacht. Maar 
Paul lacht gemeen. Dit is 
niet leuk. Zeg ik het aan juf? 
Maar wat zal Paul dan met mij 
doen? Over pesten. 2de druk

4+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-90-5838-848-3

BEN JE BANG IN HET BOS,  
GROTE WOLF?
Jan De Kinder
De papa van Kleine Wolf durft 
het bos niet in. Kleine Wolf 
neemt hem mee. Hij is hele-
maal niet bang en toont zijn 
vader dat het bos niet zo eng 
is als hij wel denkt. 2de druk

4+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-173-4

HIER GEBEURT HET
Kristien Dieltiens  
& Florence Wauters 

‘Hier kan ik niet blijven,’ zegt 
Schaap. Samen met Ram, Os, 
Kip en Vogel vertrekt ze. De die-
ren volgen een lichtje tot aan een 
grote stal. Sfeervol kerstverhaal.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-268-7

EEN PLEKJE VOOR WELPJE
Mylo Freeman
Ergens in Afrika wonen Giraf, Ze-
bra, Neushoorn, Olifant en Aap. Op 
een dag vinden ze een panterbaby. 
Is het niet gevaarlijk om deze baby 
te helpen? Een warm verhaal over 
diversiteit en samenleven.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-198-7

CHI EN WAWA
Mylo Freeman
Chi en Wawa komen niets tekort. 
Hun baasje zorgt voor heerlijke 
hapjes en veel knuffels. Maar 
op een dag wordt de tas van 
hun baasje meegenomen door 
een andere mevrouw. En Chi en 
Wawa zitten er nog in!

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-286-1

OZEWIEZEWOZE A -> J
Jan Van Coillie  
& Klaas Verplancke

Eerste deel van de herwerkte 
uitgave van de succesvolle 
liedjesbundel Ozewiezewoze.  
Nooit eerder zagen klassieke 
kinderliedjes er zo kleurrijk 
en vrolijk uit. De liedjes zijn 
alfabetisch gerangschikt: van Alle 
eendjes zwemmen in het water tot  
Juju, paardje.
3+ | 112 blz. | € 25,00 
isbn 978-94-6291-454-4

OZEWIEZEWOZE K -> Z
Jan Van Coillie  
& Klaas Verplancke

Tweede deel van de herwerkte 
uitgave van de succesvolle 
liedjesbundel Ozewiezewoze. 
Samensteller Jan Van Coillie 
en illustrator Klaas Verplancke 
sloegen opnieuw de handen in 
elkaar. Het resultaat is een bundel 
met prachtige tekeningen. Dit deel 
bevat de liedjes van K tot Z.

3+ | 112 blz. | € 25,00 
isbn 978-94-6291-519-0

2-DELIGE 
LIEDJESBUNDEL
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EEN DEUR IN HET BOS
Yoeri Slegers

Op een dag staat in het bos een grote rode deur. Wat vreemd, 
denkt Mees. Everzwijn piept onder de deur. ‘Wat mooi,’ zucht ze. 
‘Zo heb ik het nooit eerder gezien.’ Ook Hert, Beer en Vos worden 
stil als ze door de deur kijken. Maar Mees ziet niets bijzonders …

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-568-8

ER ZIT EEN LEEUW IN MIJN HUIS!
Yoeri Slegers

Sst … Niet bewegen. Niks zeggen. Stil ... Er sluipt een gevaarlijke 
leeuw door het huis van Seppe. Kan Seppe hem vangen? Speels 
en fantasierijk voorleesboek met een heerlijk stoere oma in de 
hoofdrol.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-514-5

MMM! LEKKER
Tine Mortier  
& Yoeri Slegers
Lulu is een jaguar. Het is best 
vreemd dat ze geen vlees of vis 
eet. Haar vrienden en vader snap-
pen het niet. Lulu eet alleen maar 
groenten, maar ze heeft de moed 
van een jaguar en dat toont ze als 
haar vrienden bedreigd worden.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-491-5

SAMEN MET IKO
Kolet Janssen  
& Sofie Nachtegael
Iko is Levi’s beste vriend. Niemand 
kan Iko zien, maar hij is er wel. Op 
een nacht is Iko verdwenen. En 
morgen moet Levi naar school. Bij 
juf Sari, die harder brult dan een 
dino. Dat lukt toch niet zonder 
Iko?

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-523-7

VLIEG!
Tine Mortier  
& Yoeri Slegers
Pablo is een kolibrie. Eigenlijk zou 
hij erg snel moeten zijn en wel 50 
keer fladderen per seconde. Maar 
zo is Pablo niet. Hij is lui. En ko-
gelrond. Maar op een dag veran-
dert alles … Pablo is verliefd! Hoe 
kan hij haar hart veroveren?

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-434-6

SPORT IS NIKS VOOR JOU
Paolina Baruchello &
Frederico Appel
Denk je dat sport niks voor jou is? 
Dan is dit boek er om jou te over-
tuigen! Jorid is goed in voetballen, 
Michiel is de ster van het waterpo-
loteam en Viola blinkt uit in turnen. 
In dit vrolijke prentenboek vind je 
een sport die bij je past.

4+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-406-3

SSSJT! OOGJES DICHT
Tine Mortier  
& Yoeri Slegers
Het is nacht in de jungle, maar 
Tica is klaarwakker. Tica is een lui-
aard. Ze zou veel moeten slapen. 
Maar Tica wil liever slingeren en 
schreeuwen. Iedereen vindt haar 
veel te druk! Wanneer zal Tica 
rustig worden?

4+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-323-3

EEN TOREN DOZEN
Riet Wille  
& Richard Verschraagen
In dit nieuwe prentenboek  
ontdekken kleuters wat er in tien 
dozen verstopt zit. Er is een snoep-
jesdoos, een juwelendoosje, een 
doos met knutselspullen … Lees 
de versjes, bekijk de prenten en 
ontrafel het geheim van de doos.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-375-2

Sssjt!
OOGJES DICHT Tine Mortier

Yoeri Slegers

ISBN 978-94-6291-323-3
NUR 273 • Vanaf 4 jaar

9 789462 913233

ISBN 978-94-6291-323-3

Tica is een luiaard.

Eigenlijk zou ze erg traag moeten zijn. 

Heel veel slapen en doodstil in een boom hangen. 

Maar daar heeft Tica geen zin in.

Ze wil slingeren. Luidkeels het hele oerwoud door.

En daar wordt iedereen doodmoe van …

Het eerste prentenboek uit de reeks 

‘Verhalen uit het wilde woud’.

Dit is een vrolijk verhaal over een jong dier  

dat maar niet moe wil worden.

VERHALEN UIT HET WILDE WOUD

ER ZIT EEN TIJGER  
IN MIJN TUIN
Yoeri Slegers
SSSSsssst… niet bewegen. Niks 
zeggen. Seppe sluipt en kruipt 
door de tuin. Seppe is op tij-
gerjacht. Het is gevaarlijk, maar 
Seppe is niet bang. Wat ziet hij 
daar? Een oranje zwart gevaar! 
Een fantasierijk tijgerverhaal!

8+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-111-6

PAPA IS TE GROOT  
VOOR ONS HUIS
Yoeri Slegers
Vroeger was er plaats genoeg in 
ons huis voor iedereen. Maar op 
een dag veranderde alles. Papa 
werd te groot. ‘Er is geen ruimte 
meer voor leuke dingen,’ zei mama. 
Papa kon niet blijven. Een treffend 
verhaal over echtscheiding.

5+ | 112 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-204-5

er zit een

in mijn tuin
TIjger

Yoeri slegers

Yoeri Slegers

DOE DIE DEUR DICHT! + CD
Koen Van Biesen

Rustig lezen of werken is moeilijk in Brasserie Bulldog, want het 
tocht. Wat zeg ik: het waait, het regent, het giet! Wie liet de deur 
open staan? En wanneer doet die iemand de deur weer dicht?  
Met muziek- en vertelcd. 

4+ | 48 blz. + cd | € 18,50  
isbn 978-94-6291-461-2 

+ cd

IN DE RINKEL WINKEL
Riet Wille  
& Richard Verschraagen
Opa doet boodschappen in 
verschillende winkels. In elke 
winkel heeft hij een gesprekje 
op rijm met de winkelier. Op 
elke pagina vind je ook een 
reclameslogan en een gedicht.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-202-1

VLAD VAMPIER  
WIL GEEN BLOED
Reine De Pelseneer  
& Richard Verschraagen
Een griezelig verhaal én vege-
tarisch kookboek voor kinderen. 
Vlad Vampier lijkt een heel 
gewone vampier. Maar hij is 
anders. Hij wil geen bloed meer 
drinken ...

4+ | 48 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-273-1

OP ZOEK NAAR DE SCHAT VAN Z DE VERSCHRIKKELIJKE!
Sylvie Misslin & Amandine Piu

Op het strand vinden de kleine piraten een geheimzinnige bood-
schap in een fles. Op Papegaaieneiland ligt er een schat. Maar 
het is een tocht vol hindernissen. Marie en Jack hebben jou 
nodig! Interactief speel-boek: maak je eigen verhaal!

4+ | 44 blz. | € 15,50 
isbn 978-94-6291-560-2

GESELECTEERD DOOR 

INTERACTIEF 
SPEEL-BOEK
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WARME MELK MET HONING
Frank Daenen

Na een lange, koude en donkere winter wordt Kleine Beer wak-
ker. Samen met Grote Beer wil hij pannenkoeken bakken, een 
hele grote nieuwe boomhut bouwen ... Maar Grote Beer is er niet. 
Gelukkig mag hij bij zijn vrienden zijn verdriet tonen. 2de druk

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

ABC ZOEKBOEK
Milja Praagman & Leopold Van De Ven

In dit boek staan alle letters van het alfabet. Maar ze zijn op 
heel veel verschillende manieren weergegeven. Zoek in deze 
wonderlijke illustraties naar alle verschillende A’s, B’s en C’s. Op 
de tweede pagina tekent een vliegje de letter zoals je hem op 
school hebt geleerd. 

4+ | 64 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-600-5

WAT IK MOOI VIND
Milja Praagman
Hartverwarmend prentenboek 
over je tijd nemen om ergens 
rustig over na te denken en over 
de verrassende gedachten die 
hieruit ontstaan. Max denkt na 
over wat hij mooi vindt. Hij ont-
dekt heel wat kleine, alledaagse 
dingen die hem doen glimlachen.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-389-9

OMDAT IK JE ZO GRAAG ZIE
Milja Praagman
Oma en Ibi gaan naar de stad. 
Ibi kijkt haar ogen uit. Er is 
zo veel te zien! En zo veel 
verschillende mensen! Terug 
thuis, somt Ibi op wat ze alle-
maal heeft gezien. Wat heeft 
oma gezien? Bekroond met 
een Zilveren Penseel. 2de druk

3+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-141-3

HET LAMMETJE  
DAT EEN VARKEN IS
Pim Lammers  
& Milja Praagman 
In de wei grazen de schapen. In de 
poel rollen de varkens. Dan zit er 
opeens een lammetje in de mod-
der. ‘Ik ben een varkentje,’ zegt het 
lam. Wat gek? Bekroond met een 
Zilveren Griffel. 2de druk

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

BOZE JUFFEN, BLIJE JUFFEN
Siska Goeminne  
& Frank Daenen 
Als het nieuwe schooljaar begint 
heb je soms dikke pech. Want 
tussen een hoop blije juffen, zit 
er af en toe eens een boze juf. 
Gelukkig hoef je een boze juf 
maar een jaartje uit te zitten. Dan 
is het weer tijd voor een blije juf!

5+ | 44 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-389-9

DE BOER EN DE DIERENARTS
Pim Lammers  
& Milja Praagman
Alles gaat mis op de boerderij. 
De boer zoekt eieren bij de var-
kens, wil de koe scheren en pro-
beert de kip te melken. De boer 
is er niet met zijn hoofd bij. Hij is 
verliefd op de dierenarts! Pren-
tenboeken Top Tien. 2de druk

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

NIEUWSGIERIGE LOTJE
Lieve Baeten

Lotje is een nieuwsgierig heksje. Als ze door de nacht vliegt, 
ziet ze een lichtje. Ze gluurt door het zolderraam en valt. Haar 
bezemsteel is stuk. Wie kan hem maken? Lotje ontmoet in elke 
kamer een andere heks. Heruitgave tijdloze klassieker. 2de druk

4+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-123-9

LOTJE EN DE HEKSENPRINSES
Lieve Baeten
Kleintje komt logeren bij Lotje. 
Lotje leest het sprookje van de 
Heksenprinses en haar vliegend 
tapijt voor. Dat willen Lotje en 
Kleintje ook kunnen! Lotje haalt 
haar toverboek erbij. Zoef! Snel-
ler dan alle heksenbezems vlie-
gen ze de donkere nacht in …

4+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-302-8

SLIMME LOTJE
Lieve Baeten
Boem, tok, wat is dat? Een 
koffer! Er staat een kleine koffer 
voor de deur. ‘Kom Poes,’ roept 
Lotje, ‘ik tover die koffer open!’ 
Maar zo eenvoudig is dat niet …  
Zal Lotje het geheim van de kof-
fer kunnen ontsluieren? Heruit-
gave met paginagrote flappen.

4+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-237-3

DE KERSTBOOM VAN LOTJE
Lieve Baeten
Het is kerstnacht. Lotje gaat 
haar kerstboom versieren. Hij 
moet klaar zijn voordat de 
Kerstheks cadeautjes brengt. 
Krijgt Lotje de kerstboom 
op tijd af? Een origineel en 
warm heksenkerstverhaal 
over gezellig samenzijn.

4+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-170-3

LOTJE IS JARIG
Lieve Baeten
Lotje is jarig. Het lukt haar niet om 
een taart te toveren. Daarom moet 
ze naar het Heksendorp om er 
eentje te kopen. Als ze thuiskomt, 
vindt ze Poes niet meer. Waar zou 
Poes zijn? Moet Lotje haar verjaar-
dag nu helemaal alleen vieren? 
Met verrassende doorkijk-deurtjes.

4+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-221-2

EEFJE DONKERBLAUW
Geert De Kockere & Lieve Baeten

Eefje Donkerblauw is een koningin die gek is op donkerblauw. Al-
les in haar kasteel is donkerblauw. Maar dan wordt Eefje verliefd 
op koning Goudgeel. En daar komen heel wat gekleurde kinderen 
van. Mooiste Kinderboek Aller Tijden. 13de druk

4+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-90-5838-521-5

KLEINE DRAAK  
Lieve Baeten
Het lukt een kleine Draak nog 
niet zo goed om verschrikkelijk 
te zijn. Daarom oefent hij met 
een mensenkind. Maar het kind 
dat Mamadraak meebrengt, is 
heel anders … Heruitgave van 
een tijdloze klassieker. Bekroond 
door de Kinder- en Jeugdjury.

4+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-269-4
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AMIRA,  
DE PRINSES KOMT THUIS
Bart Van Nuffelen  
& Kristina Ruell
Amira is samen met haar ouders 
gevlucht. Het nieuwe land is grijs. 
De juf gebruikt ook woorden die 
Amira niet begrijpt. Maar dan 
krijgt ze in de klas een kroontje …  
Bekroond met een White Raven.

5+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-257-1

OP REIS MET LEEUW LANDER 
Reine De Pelseneer & Evelien Van Landeghem

Leeuw Lander is een beroemde muzikant. Met zijn koffer en pia-
no reist hij graag van land naar land. Overal waar hij komt, zoekt 
hij een cadeautje voor zijn meisje Fien. Maar wat als Lander zijn 
koffer uit het oog verliest?

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-573-2

KLEINE AUGUST
Stefan Boonen  
& Anke Rymenams
Kleine August wil heel graag 
naar het circus. Maar hij mag 
niet van Tante Toos en Oom 
Oberdon. August kan wel huilen. 
Hij propt zijn spullen in een ou-
de koffer en loopt weg. Plots ziet 
hij een man. Hij zoekt het circus.

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-298-4

EEN VROUWTJE VOOR VOGEL
Hendrik Jonas
Het is lente. De vogels fluiten 
om een partner aan te trekken. 
Elke vogelsoort heeft zijn eigen 
lied. Maar een kleine vogel is zijn 
trouwlied vergeten. Hij probeert 
alle geluiden uit die hij kent: waf, 
oink, meuh, miauw ... Helaas trekt 
hij geen vrouwtjesvogel aan ...

4+ | 48 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-390-5

HET PANNENKOEKENFEEST 
Eva Lindell  & Cecilia Heikkilä

Aardvarken geeft vandaag een feest, omdat hij al zijn vrienden 
zo hard gemist heeft. Maar zijn taart is mislukt. Na een tijdje krij-
gen zijn vrienden honger. Gelukkig heeft een van de gasten een 
idee: we maken samen pannenkoeken. Iedereen helpt mee!

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-597-8

LILAH ONDERWEG
Kristien Dieltiens & Arevik d’Or

Als je op reis gaat, lijkt de eindbestemming veraf. Maar onder-
weg gebeuren er dingen die je doen groeien. Dat merkt de kleine 
Lilah ook. Waar ze ook is de warmte van haar ouders reist met 
haar mee. Dankzij hen voelt ze zich veilig en kan ze de reis aan.

4+ | 40 blz. | € 17,95 
isbn 978-94-6291-592-3

IK WIL EEN HOND (EN HET MAAKT NIET UIT WELKE)
Kitty Crowther — vertaling door Bart Moeyaert

Millie wil een hond. Mama’s antwoord is steeds ‘Nee’. Tot ze op een 
dag ‘Ja!’ zegt. In het asiel wordt Millie meteen verliefd op Prins. Maar 
al haar klasgenootjes lachen hem uit. Dat is toch geen rashond?! Mil-
lie is er kapot van, tot ze ontdekt dat Prins een bijzondere gave heeft …

4+ | 56 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-598-5

DE DUIF DIE NIET KON DUIKEN
Edward van de Vendel  
& Alain Verster
Het is de dag van het afduiken.  
De jonge duiven duiken één na 
één naar beneden. Telemark wacht 
met een bang hartje zijn beurt af.  
Prijs Best Vormgegeven Boek. 
4de druk

5+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-90-5838-691-5

VASCO 
EN HET GROENE MONSTER
Edward van de Vendel  
& Alain Verster
Hartverwarmend prentenboek 
over vriendschap, jaloezie en 
voetballen. Vasco ligt al de 
hele ochtend te wachten op 
Matteo. Ze gaan voetballen! 
Maar Matteo moet plots weg …

4+ | 40 blz. | € 15,50 
isbn 978-94-6291-272-4

KLEINE NACHTVERHALEN
Kitty Crowther 
Drie fantasierijke bedtijdverhalen 
in één prentenboek. Mama vertelt 
Kleine Beer drie verhaaltjes voor 
het slapengaan. Ze gaan over de 
Nachtwacht, het dappere meisje 
Zhora en een kleine man met een 
grote overjas. Bekroond met een 
Vlag en Wimpel. 2de druk

4+ | 80 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-275-5

FARWEST
Kitty Crowther 
Op een mooie dag besloot ik om 
te gaan jagen. Maar toen ik later 
die dag terugkeerde, had ie-
mand mijn plaats al ingenomen! 
Daar moest ik even aan wennen, 
maar de nieuweling bleek best 
aardig te zijn ... Grappig stapel-
verhaal over immigratie.

4+ | 32 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-393-6

HET HONDJE DAT NINO NIET HAD
Edward van de Vendel  
& Anton Van Hertbruggen
Nino is de trotse baas van een 
ingebeeld hondje. Maar op een 
dag krijgt Nino een echt hondje. 
Heeft hij zijn ingebeelde vriendje 
nu niet meer nodig? Meermaals 
bekroond. 4e druk

5+ | 32 blz. | € 16,50 
isbn 978-90-5838-841-4

STIL STAD
Floor Tinga 
& Soetkine Aps
Eekhoorn gaat slapen. ‘Stad, wil 
je stil zijn?’ vraagt hij. Maar de 
stad tettert, gilt en blaft aan 
één stuk door. Eekhoorn is het 
zat en gaat op pad. Na elke stap 
wordt de stad een beetje kleiner. 
Eindelijk stilte. Of toch niet?

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-544-2

EEN EILANDJE VLA
IN EEN ZEE VAN CHOCOLA
Riet Wille & Leriette 
Desir van Bergen
Een meisje gaat samen met 
haar oma uit eten. Wat is er veel 
keuze!‘Ik neem, ik … weet het 
niet zo goed. Het is zo moeilijk 
als je kiezen moet.’ Wat zal het 
meisje op haar dienblad zetten?

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-548-0
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DE MUIS DIE ER NIET WAS
Giovanna Zoboli  
& Lisa D’Andrea
Er was eens een kat. Hij had 
het zo druk met het denken aan 
muizen dat hij voor zijn vrienden 
geen tijd meer had. En dan was 
er nog die ene muis die hij zich 
maar niet voor de geest kon ha-
len, hoe hard hij ook probeerde …

5+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-235-9

GORILLA IS MOE
Brigitte Minne  
& Joris Thys
Gorilla slaapt de hele dag. De 
dieren in de zoo doen alles om 
hun goede, oude vriend op te 
vrolijken. Dan is er een spannen-
de voetbalmatch. Gorilla herleeft, 
maar de match duurt niet eeuwig. 
De dieren smeden een plan ...

8+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-486-5

DUIVELVERSJES + CD
Robin Aerts  
& Xavier Mariën
Griezelig verhaal voor stoere 
kinderen. Over een duiveltje dat 
houdt van boze kindjes, een die 
groentjes vies maakt, een derde 
houdt van vuile kindjes, het vierde 
duiveltje steelt je spullen en een 
vijfde bezorgt je nachtmerries.

5+ | 40 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-408-7

DE KONINGIN DER LUIZEN
Robin Aerts  
& Yasmin Van de Werf
Eigentijds sprookje op rijm. 
De Koningin der Luizen voelt 
zich vaak alleen en gaat op 
een dag op zoek naar een 
vriendje. Plots ziet ze iemand 
die gevangen zit. Hoe kan ze 
haar nieuwe vriend bevrijden?

5+ | 32 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-456-8

ZETELWEZENS
Robin Aerts & Lot Vandekeybus

Zetelwezens wonen onder sofa’s en kasten. Eeltje is zo’n wezen-
tje. Ze droomt van een reis naar het licht, maar durft het donker 
niet te verlaten. Uiteindelijk brengt het avontuur Eeltje naar een 
nieuwe wereld vol kleur. En naar een nieuwe vriendschap ...

4+ | 48 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-603-6

JUF VERDIENT EEN STANDBEELD
Laïla Koubaa, Bart Koubba & Charlotte Severeyns

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?

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

VERDER DAN VER — ZEBRA ZOEKT HET GELUKT
Joris Thys

Op een dag besluit Zebra om zijn vertrouwde leven achter te la-
ten en op zoek te gaan naar een droomplek. Dat blijkt niet mak-
kelijk. Wanneer Zebra uitgeput neervalt, ziet hij de uitgestoken 
poot van een ander dier. Over de zoektocht naar geluk.

4+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-608-1

KAMIEL DE KAMEEL
Pim Lammers & Suzan T’Hooft

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 dier te zijn, die wel erg goed feestjes kan bouwen!

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

DE ARMEN VAN MIJN OMA
Siska Goeminne  
& Suzan T’Hooft 
Kleurrijke verhalenbundel over Lo-
wieze en haar oma Bonnie. Ze zijn 
twee handen op één buik. Maar 
als oma Bonnie halsoverkop ver-
liefd wordt op Kamiel, moet Lo-
wieze al die warme aandacht van 
Bonnie met een ander delen ... 

4+ | 112 blz. | € 21,50 
isbn 978-94-6291-433-9

KAPITEIN NEMO
Winny Ang  
& Charlotte Severeyns
Jacob droomt over vissen, water 
en de oceaan. Hij wenst wilde 
wateravonturen en wil tussen 
de vissen kunnen zwemmen. Hij 
bouwt een grote onderwater-
boot: de Nautilus. Zo wordt hij 
kapitein Nemo. Kom je kijken?

5+ | 40 blz. | € 17,95 
isbn 978-94-6291-465-0

HET MOOIE DORPJE MOOIEZON
Edward van de Vendel  
& Suzan T’Hooft
In het dorpje Mooiezon helpen 
alle dieren elkaar. Beer maakt 
honing, bij Wasbeer kan je een 
nachtje uitrusten en Bever zorgt 
voor hout. Maar Miereneter ergert 
zich aan Grote Slome Panda ...

4+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-295-3

DE KERSTDAG VAN JIMMY BJIN
Flip Kowlier  
& Suzan T’Hooft
Een West-Vlaams prentenboek! 
Op de cd hoor je het verhaal in dit 
sappige dialect. Jimmy Bjin is een 
slagerszoon. Zijn leven speelt zich 
af in en rond de slagerij. Op een 
dag gaat Jimmy naar school. Daar 
hoort hij over Kerstmis …

5+ | 40 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-344-8

EERSTE  
WEST-VLAAMSE 
PRENTENBOEK

DE BOOMHUT VAN NIEL
Robbe De Vos  
& Charlotte Severeyns
Niel heeft een speciale geheime 
boomhut. Een boomhut waar hij 
niet meer alleen is. Opa zit er 
altijd. Samen maken ze de bes-
te kampvuren van het bos. ‘Je 
kan hier altijd heenkomen als je 
iemand mist,’ fluistert opa.

5+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-342-4
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DRAKEN EN MONSTERS
Kristien Dieltiens & Mieke Mertens

Vlieg mee met dit drakenboek vol brandende ogen, vlammende 
ademstoten, reuzengrote vleugels en giftige stekels. Gemene 
veelvraten terroriseren het dorp, jagen op kleine meisjes of 
mesten jonge kinderen vet. Maar stuk voor stuk delven ze het 
onderspit voor dappere, sterke of soms gewoon heel erg slimme 
jongelingen. Kristien Dieltiens verzamelde de 20 spannendste 
draken- en monsterverhalen van over de hele wereld: van Joris 
en de draak uit onze streken, over Goran en het kasteel in de 
wolken uit Servië tot De drakenlampion uit China.

5+ | 168 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-513-8

DE WOLKENETERS (20 VERHALEN OVER REUZEN)
Kristien Dieltiens & Seppe Van den Berghe

Dat reuzen een oerkracht bezitten, maar soms ook dom zijn, 
weten we allemaal. Dat ze de aarde doen beven en de wolken 
kunnen verjagen ook. Dat ze stof tot verhalen leveren merken we 
in alle culturen. Kristien Dieltiens ging op zoek naar de reuzen-
verhalen van over de hele wereld en van vroegere tijden. Ze her-
schreef de verhalen voor een brede doelgroep. Soms spannend, 
soms grappig, maar altijd leuk. De aangrijpende en sterke
beelden van Seppe Van den Berghe doen je zo weer geloven in 
het bestaan van reuzen.

5+ | 160 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-605-0

DE BOZE BILLENBIJTER
Kristien Dieltiens & Leriette Desir van Bergen

In dit boek verzamelt auteur Kristien Dieltiens bekende en minder bekende 
sprookjes en volksverhalen waarin herhaling en rijm een belangrijke rol 

spelen. Veel volksverhalen en sprookjes werden in de loop van de tijd ger-
omantiseerd en dreigen daardoor verloren te gaan. Met dit boek wil de au-
teur ze levendig houden. Een verrijkende aanwinst voor thuis en op school.

3 tot 7 jaar | 160 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-423-0

DE HERHALINGEN, RITMIEK, RIJM EN MUZIKALITEIT 
IN DEZE VERHALEN ZIJN VOOR JONGE KINDEREN 

RUSTGEVEND EN AANTREKKELIJK.

DE KLEINE PRINS
Agnès de Lestrade & 
Valeria Docampo
De kleine prins van Antoine de 
Saint-Exupéry is een tijdloos boek 
over het mysterie van liefde en 
vriendschap. En over hoe je groot 
kan worden zonder het kind in je-
zelf te verliezen. Een schitterende 
bewerking. 4de druk

5-99 jaar | 56 blz. | € 18,95 
isbn 978-94-6291-362-2

HELEMAAL AAN DE RAND VAN MIJ, 
BEN JIJ
Agnès de Lestrade  
& Valeria Docampo 
Helemaal aan de rand zit een blauwe 
beer die zich verwondert over de 
wereld rondom hem. Ga je mee scha-
penwolkenwonderen, sneeuwwinteren 
of verveelpozen?

5+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-214-4

HET MEISJE DAT NEVEL WEEFDE
Agnès de Lestrade  
& Valeria Docampo
Roos heeft een bijzondere gave. 
Ze vangt de nevel in haar netten 
en weeft felbegeerde stoffen. Hier-
mee kunnen de mensen lastige 
ervaringen en moeilijke gevoelens 
verhullen. Dan krijgt Roos een brief 
van haar vader ...

5-99 jaar | 48 blz. | € 22,50 
isbn 978-94-6291-414-8 

HET LAND VAN DE GROTE 
WOORDFABRIEK
Agnès de Lestrade  
& Valeria Docampo
Er is een land waar woorden geld 
kosten. Florian heeft drie woorden 
gevangen, die hij tegen Siebelle wil 
zeggen. Maar rijke Oscar wil haar 
inpalmen met een mond vol dure 
woorden … Bekroond 9de druk

5-99 jaar | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-90-5838-569-7

ALICE IN WONDERLAND
Lewis Carroll & Valeria Docampo

Een adembenemende herwerking van de tijdloze klassieker van Lewis Car-
roll. 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.

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

'Het boek is een pareltje voor je boekenkast. De knalroze, magen-
ta band op de kaft knalt lekker eruit. Haar palet bevat veel hard 
roze en smaragdgroen, wat perfect past bij Alice in wonderland.  
“Kom op!”, doe jezelf een pareltje van een boek en verhaal ca-
deau. Of geef het weg aan een andere dromer. Deze klassieker 

mag niet ontbreken in je boekenkast. En als je meerdere versies 
hebt.. Dan is dit zeker een mooie aanvulling in die collectie.'  

(Website Stoer leesvoer)



2928 WWW.EENHOORN.BE | PRENTENBOEKEN | 5+

PRENTENBOEKEN

5+

WWW.EENHOORN.BE | PRENTENBOEKEN  |  5+

PRENTENBOEKEN

+5

ANNA EN DE DROMENMAKER
Maaike Lisa Villavicencio 
Fernandez & Heike Sofia 
Villavicencio Rammeloo
Een wonderlijk prentenboek over 
dromen en tot rust komen. Plots 
staat de maan voor Anna’s raam. 
Ze neemt Anna mee naar de dro-
menmaker. Die laat Anna de meest 
bijzondere dromen zien.

5+ | 48 blz. | € 18,95 
isbn 978-94-6291-470-4

DE KLEINE KONING
Jan De Leeuw  
& Mattias De Leeuw
Een nieuw sprookje over een prins 
die al zijn wonderen weggeeft. Op 
een nacht verschijnt er een ster 
boven het land van de Kleine 
Wonderen. De ster leidt naar een 
machtige koning. Prins Sevi volgt 
de ster. Maar hij is niet de enige …

5+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-352-3

DE KUSTTRAM
Davide Cali  
& Magali Le Huche
Amadeo is de bestuurder van de 
kusttram. In zijn tram is het altijd 
feest. Een gewone tramrit wordt 
plots een reis vol verrassingen en 

... vol kussen. En daar zit Amadeo 
altijd voor iets tussen. Maar wat 
als Amadeo op pensioen gaat?

5+ | 40 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-436-0

KIP ZONDER KOP!
Moniek Vermeulen  
& Maarten Zerelik

‘Kip zonder kop!’ roept Haan. Alice 
krimpt in elkaar. Ze voelt pijn. 
Geen pijn aan haar teen of aan 
haar hoofd. Het is je-doet-me-ver-
driet-pijn. Een verhaal over pesten 
en harde woorden. Met bijzondere 
illustraties in geel en oranje tinten.

5+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-380-6

ZEBRA BLOS
Frank Geleyn  
& Seppe Van den Berghe
Honderden zebra’s denderen over 
de dorre vlakte. Eén zebra rent 
achteraan: Blos. Blos wil niet laten 
merken dat ze pijn heeft. Dat ze 
al dagen moe is. Dat ze een bult 
op haar kop voelt. Ze is bang om 
achter te blijven. Over ziek zijn.

5+ | 40 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-435-3

DE DUIZEND IKKEN VAN DAAN
Siska Goeminne & Merel Eyckerman

Daan heeft niet één, maar wel duizend ikken. Bij opa duiken er 
een hoop happy ikken op, bij meester Jef komt super-ik tevoor-
schijn. Er is maar één plek waar alle duizend ikken van Daan 
altijd weer tevoorschijn mogen komen … thuis!

5+ | 36 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-510-7

TOERMALIJN
Davide Cali & Fatinha Ramos

Er was eens een prachtige prinses, met ogen in drie verschillende 
kleuren. Alleen de dapperste ridder kon haar bevrijden. Ridder Robijn 
werd van zijn paard gegooid, Ridder Goud verdwaalde en Ridder 
Smaragd raakte verstrikt in de planten. Toen kwam Ridder Kristal …

5+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-524-4

MARE EN DE DINGEN
Tine Mortier  
& Kaatje Vermeire
Mare en oma zijn twee handen 
op één buik. Op een dag wordt 
oma ziek en verliest ze haar 
woorden. Bekroond met de Grote 
Prijs Picturale Ronse. 4de druk

5-99 jaar | 32 blz. | € 16,50 
isbn 978-90-5838-624-3

JAPIE DE STAPELAAR
Bas Rompa  
& Kaatje Vermeire
Japie is een verzamelaar. Zijn huis 
en tuin staan vol stapels met spul-
len. Soms tuurt Japie in de verte 
en droomt hij van verre reizen. 
Maar zijn grote verzameling houdt 
hem thuis. Over loslaten en verder 
kijken. Met poëtische prenten.

5-99 jaar | 32 blz. | € 16,50 
isbn 978-90-5838-797-4

MANNETJE EN VROUWTJE 
KRIJGEN EEN KIND
Brigitte Minne  
& Kaatje Vermeire
Mannetje en Vrouwtje fantaseren 
over hoe hun kind eruit zal zien 
en wat het zal kunnen. Als hun 
kind geboren wordt, is hij echter 
anders dan verwacht … 2de druk

5-99 jaar | 32 blz. | € 16,50 
isbn 978-90-5838-537-6

DE WIND EN WIJ
Kristof Devos & Claudia Jong

Warm, poëtisch en speels voorleesverhaal over opgroeien en 
opvoeden. Over loslaten en duwtjes in de rug geven, altijd weer. 
Over de wind die ons meevoert, en onze haren doet wapperen. 
Meermaals internationaal bekroond.

5+ | 40 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-512-1

MIJN OMA
Jan De Kinder

Na diepzeeduiken, snowboarden en kickboksen is nu parachu-
tespringen oma’s nieuwe hobby. Opa en ik speuren samen de 
lucht af. Zien we haar al? Een hartverwarmend prentenboek over 
een dynamische oma en opa.

5+ | 40 blz. | € 17,95 
isbn 978-94-6291-543-5

ANS & WILMA - VERDWAALD
Alice Reijs, Ariane van Vliet  
& Kaatje Vermeire
Ans en Wilma zijn vriendinnen. Ze 
zien elkaar elke dag en houden 
van babbelen. Die morgen had 
Wilma een plan: een wandeling 
maken in het bos. Maar wat als 
je de weg niet meer terugvindt? 
Shortlist Boekenpauw.

8+ | 56 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-339-4

DE MAAN IS OVERAL
Kolet Janssen  
& Fatinha Ramos
Rasha verliest haar zusje bij een 
explosie. Op een dag besluiten 
haar ouders om te vluchten. Hun 
thuisland is niet langer veilig. Het 
is een verschrikkelijke beslissing 
want iedereen die hun lief is, moe-
ten ze achterlaten. Aangrijpend 
verhaal over vluchtelingen.

8+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-370-7

GESELECTEERD DOOR 
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SAMEN IS ALTIJD BETER
Frank Geleyn & Isabelle Geeraerts

Mam, pap Fred en Tess hebben een grote tuin. Tess speelt er graag 
tussen de dieren en de vlinders. Maar dan is de vakantie voorbij. 
Op school valt het niet mee om samen te spelen. Tess, mam en pap 
Fred hebben een idee: ze nodigen iedereen uit in hun grote tuin.

5+ | 40 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-522-0

PAARD EN DE RODDELKIPPEN
Brigitte Minne & Naomi Kerkhove

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+ | 40 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-551-0

JULIA’S DROOM
Brigitte Minne & Trui Chielens

Julia is een hand groot als ze geboren wordt. Haar ouders omringen haar met liefde en bescher-
men haar. De eerste levensjaren van Julia zijn haast sprookjesachtig. Maar als haar ouders over-
lijden, wordt Julia met geweld ontvoerd om als het kleinste meisje van de wereld in een circus op 
te treden. Het circus is een held, de circusdirecteur een schoft maar de hartverwarmende vriend-
schap met de andere artiesten geeft Julia de kracht om het verschil te maken.

5+ | 40 blz. | € 19,50 
isbn 978-94-6291-601-2

OTTO BLOTTER VOGELSPOTTER
Graham Carter

Otto Blotter hoort bij een bekende familie vogelspotters. Maar hij 
wil liever op pad gaan en grootse avonturen beleven. Zo botst hij 
per ongeluk op een uniek, klein vogeltje. Blijft dat vogeltje wel zo 
klein? En is het wel alleen? 

5+ | 40 blz. | €16,50 
isbn 978-94-6291-529-9

EEN ZOEN ZO GROEN
Katrijn Vannerum  
& Nelleke Verhoeff
Een aangrijpend verhaal over hoe 
een gezin omgaat met een diag-
nose die de wereld op z’n kop 
zet. Mama heeft zorgen, want ze 
heeft een boze knoop in haar lijf. 
Hoe komt die knoop daar? 

5+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-495-7

DIERENTUIN MET VLINDERS
Frank Geleyn  
& Isabelle Geeraerts
Tess droomt van een huis vol 
dieren. Maar Mam en Tess 
wonen klein. Heel wat dieren 
zoeken een nieuwe thuis: Zoef 
de hond, Langoor de ezel, Kip 
Tok, Streep de zebra ... Waar 
moeten die allemaal heen?

5+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-373-8

OMA ONDERSTEBOVEN
Kristien Dieltiens  
& Isabelle Geeraerts
Billie en haar oma begrijpen 
elkaar en zorgen voor elkaar. 
Ze vertrekken met de auto naar 
zee. Deze laatste zomerdagen 
zijn voor altijd. In de prachtige, 
kleurrijke illustraties ontdek je 
steeds nieuwe details.

5+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-404-9

DE GRIEZELS
Brigitte Minne  
& Sanne Thijs
Op een eiland in een grote zee 
staat een kasteel. Daar wonen 
Fred Skelet, Pier Vampier, Mie 
Mummie en Spookje Boe. Fred is 
verlegen. Pier is slim. Mie is een 
echte kluns. Spookje Boe kan 
toveren. Dikke verhalenbundel.

5+ | 64 blz. | € 17,95 
isbn 978-94-6291-424-7

BETTIE & HARRIE IN 13 
ONGELUKJES (DIE NIEMAND 
ZAG AANKOMEN)
Anna Vercammen  
& Sabien Clement
Bettie en Harrie zijn grote zus 
en kleine broer. Meestal heeft 
Bettie een plan en luistert Harrie. 
En meestal gebeurt er dan een 
ongelukje … met Harrie, meestal. 

5+ | 96 blz. | € 14,50 
isbn 978-94-6291-258-8

DRIE ZOTTE ZUSSEN
Siska Goeminne  
& Trui Chielens
Er waren eens drie zotte zussen. 
De zussen deden bijna alles sa-
men. Toen gebeurde er iets ergs. 
Een van de zusjes werd ziek en 
werd niet beter … Teder pren-
tenboek over rouwverwerking.

6+ | 56 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-282-3

PRINSES POMPELIEN  
GAAT TROUWEN
Brigitte Minne  
& Trui Chielens
Prinses Pompelien mag op een 
dag haar droomprins uitkiezen. 
Het wordt een vervelende, lan-
ge dag. Maar wie ziet Pompe-
lien daar? Over een prinses die 
verliefd wordt op een prinses.

6+ | 40 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-207-6

MERCY, ZO HEET IK
Madame Monsieur (Emilie Satt  
& Jean-Karl Lucas)  
& Saskia Halfmouw
Het waargebeurde verhaal van baby Mercy, 
gebaseerd op het gelijknamige Eurovi-
siesongfestival-liedje Mercy door muziek-
duo Madame Monsieur. De pakkende tekst 
en meeslepende illustraties vertellen een 
hoopgevend verhaal over bootvluchtelingen.

5+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-466-7
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VOGELS TEKENEN, KRABBELEN 
EN KLEUREN MET CARLL CNEUT
Carll Cneut
Een groot kleur- en tekenboek. 
Leer tekenen zoals Carll Cneut. 
Geef de vogels in dit boek kleur 
en vorm, teken hun nest of hun 
wereld. Je mag kleuren, schilderen 
en krijten. En neen, je hoeft niet 
binnen de lijntjes te blijven! 

6-99 jaar | 80 blz. | € 18,95 
isbn 978-90-5838-964-0

ONDERWATER —  
TEKENEN, KRABBELEN EN KLEUREN MET CARLL CNEUT 
Carll Cneut

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

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

MILO EN DE LAATSTE WOLF 
Sébastien Perez & Justine Brax

Niemand van Milo’s dorp overleefde de Grote Oorlog van Mensen tegen Wolven. 
Milo besluit het op te nemen tegen de laatste wolf. Zijn jacht leidt hem weg van 
de uitgesleten paden. In het wild moet hij leren de dieren te observeren, ze toe te 
laten en ze te respecteren ...

 5+ | 40 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-611-1

HET GEHEIM VAN DE KEEL VAN 
DE NACHTEGAAL
Peter Verhelst  
& Carll Cneut
Wanneer de Chinese keizer een 
nachtegaal hoort zingen, wil hij 
dat die muziek deel uitmaakt van 
zijn tuin. De nachtegaal is gewillig, 
maar niet willoos. Bekroond met 
maar liefst 7 prijzen. 9de druk 

7-99 jaar | 66 blz. | € 24,95  
isbn 978-90-5838-507-9

DE BLAUWE VOGEL
Maurice Maeterlinck  
& Carll Cneut –  
bewerking Do Van Ranst
Een moderne variant van het be-
kende toneelstuk, met vernieuwde 
vormgeving op groot formaat. Een 
fee roept de hulp in van Tyltyl en 
Mytyl. Ze moeten de Blauwe Vogel 
zoeken voor haar zieke dochter. 

9+ | 96 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-278-6

DE JONGEN, DE NEUSHOORN-
VOGEL, DE OLIFANT, DE TIJGER 
EN HET MEISJE
Peter Verhelst  
& Carll Cneut
Dit boek roept de kleuren en 
geuren van Afrika op. Een jongen 
neemt deel aan een overgangsritu-
eel. Over de kracht van familieban-
den. 2de druk

10-99 jaar | 128 blz. | € 26,95 
isbn 978-94-6291-056-0

DE GOUDEN KOOI
Anna Castagnoli  
& Carll Cneut
Valentina, de verwende dochter 
van de keizer, was gek op vogels. 
In haar tuin stonden honderd kooi-
en. Maar toen wou Valentina een 
sprekende vogel. Bekroond met 
de Cutting Edge Award. Shortlist 
Boekenpauw. 3de druk

7-99 jaar | 48 blz. | € 28,95 
isbn 978-90-5838-963-3

HET HART VAN HET MEISJE
Siska Goeminne & Tim Van Den Abeele

Aan de overkant stond haar vader. Hij stak een hand op naar haar en ze voel-
de hoe haar hart een sprongetje maakte, hoe licht ze plotseling werd en hoe 
groot de honger was. Ze zette haar handen aan haar mond. Papa! Het schal-
de als een feestje over het water. Kon ze hem wel bereiken? Poëtisch verhaal.

9 tot 109 jaar | 48 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-549-7

KONIJN & EGEL - ER KOMT 
GEEN EINDE AAN HET EINDE
Paul Verrept & Nils Pieters
Een prachtig geïllustreerde bundel 
over Konijn en Egel, twee goede 
vrienden met een erg verschillend 
karakter. Konijn worstelt met wie 
hij is en wat hij wil. Egel begrijpt 
dat niet altijd. Met humoristische 
gesprekken die doen nadenken.

8+ | 112 blz. | € 18,95 
isbn 978-94-6291-381-3

KONIJN & EGEL - WE KENNEN 
DE WEG ALS ONZE BROEKZAK
Paul Verrept & Nils Pieters
Konijn en Egel zijn dikke vrienden. 
Toch zijn ze ook erg verschillend. 
Konijn weet meestal alles beter. 
Maar daarom heeft hij niet altijd 
gelijk. Egel moet vaak erg zijn best 
doen om mee te tellen. Vriend-
schap is niet altijd makkelijk.

8+ | 120 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-458-2

EEN MILJOEN VLINDERS
Edward van de Vendel  
& Carll Cneut
Feestelijke heruitgave op extra 
groot formaat. Midden in de nacht 
ziet Stach ze voor het eerst: de 
vlinders. Het zijn er één miljoen.

5+ | 32 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-397-4

HEKSENFEE
Brigitte Minne  
& Carll Cneut
Rozemarijn moet van mama een 
lieve, nette, aardige fee zijn. Maar 
daar heeft ze geen zin in. Ze gaat 
bij de heksen wonen ... 3de druk

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

WAAR ZIJN ALLE STEMMEN? - 
LUISTERVERHAAL MET CD
Emi Catteeuw  
& Astrid Verplancke
Jules wordt 110 jaar. Het hele 
dorp komt meevieren. Als Jules de 
kaarsjes uitblaast, spreekt hij drie 
mysterieuze woorden uit. Plots 
zijn alle stemmen verdwenen!

7+ | 64 blz. | € 18,95 
isbn 978-94-6291-361-5

+ cd

HET GEHEIM VAN SINTERKLAAS
Bart Van Nuffelen  
& Tim Van den Abeele
Rik schrijft brieven aan Sinter-
klaas. Hij hoeft geen cadeau, hij 
wil vooral weten hoe Sinterklaas 
zo oud is geworden. Zijn vake, 
zoals hij opa noemt, is ziek, dus 
misschien kan hij met de tips van 
Sinterklaas beter worden.

8+ | 64 blz. | € 15,50 
isbn 978-94-6291-341-7

VISSENKIND
Tim Gladdines  
& Astrid Verplancke
Er waren eens een koning en 
een koning. Ze wilden graag een 
kind, maar dat ging niet. Toen 
de koning jarig was, had de ko-
ning een bijzonder cadeau: een 
klein visje. Het visje werd hun 
Vissenkind.

5+ | 80 blz. | € 17,95 
isbn 978-94-6291-439-1
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DE JONGEN OP HET DAK
Aline Sax & Sassafras De Bruyn

Op het dak van een gebouw in de stad zit een jongen. Hij bekijkt 
het doen en laten van de man aan de overkant, de vrouw op het 
plein, het meisje dat naar school gaat, zijn mama ... Hij kijkt, hij 
observeert. Maar hij heeft er niets mee te maken. Of toch?

9+ | 144 blz. | € 22,50  
isbn 978-94-6291-452-0

NIETS
Gaea Schoeters & Gerda Dendooven

Vertel eens iets? vraagt de hond. Er komt niets, zegt de kat. Echt 
niets. Er valt een stilte. Ze valt zoals alleen stiltes kunnen vallen. 
Zonder geluid. Maar dan komen de eerste gedachten. Samen 
gaan ze op zoek naar niets.

9-109 jaar | 64 blz. | € 22,50  
isbn 978-94-6291-541-1

DE ANDERE WEG
Laïla Koubaa  
& Stefanie De Graef
Toen het eiland beefde, rolden vier 
kleine zwaluweitjes uit hun nest. 
Kikaru vond ze in het bos op weg 
naar zijn vrienden. Samen vierden 
ze de komst van de Lente. Maar 
de volgende dag vertrok Kikaru om 
de zwaluweitjes terug te brengen ...

48 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-407-0

DE VROUW VAN DE SCHILDER
Peter De Voecht  
& Trui Chielens
Een man en een vrouw zitten bij 
de dokter. De vrouw is teleurge-
steld, haar man lijkt zo afwezig. Ze 
vraagt zich af of hij, die haar zo 
graag schilderde, haar nog wel ziet 
staan. Ze kijkt terug op hun leven 
en hun reizen.

96 blz. | € 18,95  
isbn 978-94-6291-372-1

LANCELOT
Inge Misschaert  
&  Xavier Truant
Lancelot is een stille, terugge-
trokken man. Iedereen vindt hem 
maar een zonderling, een zot. 
Zelfs zijn broer Arthur. Alleen Roza, 
zijn nichtje, waardeert hem. Een 
verhaal dat doet nadenken over 
liefde, geluk, slagen en mislukken.

96 blz. | € 18,95 
isbn 978-94-6291-320-2

DWARRELSTAD
Peter De Voecht  
& Erika Cotteleer
De wintertijd gaat in. Het extra 
uur geeft ruimte voor een hele reis. 
De hoofdfiguur loopt met haar 
hond de stad in en ontmoet haar 
vader. Samen met hem vangt ze 
de ronddwarrelende herinneringen 
aan hun verblijf in Venetië. 

64 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-262-5

GEROEZEMOES 
Nina Claes , Yelena Schmitz & Ruth De Jaeger

Het gerucht van de komst van een wereldberoemde diva brengt 
opwinding in een ingeslapen dorpje. Vermoedens, verzinsels, her-
inneringen worden aaneengeregen. Het geroezemoes brengt alles 
en iedereen in beroering. Wat is het effect van al die fantasie?

 9+ | 112 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-606-7

PAPA IS EEN IJSBEER 
Edward van de Vendel & Saskia Halfmouw

Mare heeft een raar broertje. Hij draagt altijd groene kleren en 
weet alles over dieren. Op een dag fluistert hij: ‘Papa is een 
ijsbeer.’ Mare snapt er niets van. Papa lijkt helemaal niet op een 
ijsbeer! Of heeft haar broertje net meer gezien dan zij?

 9+ | 64 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-558-9

GROETJES UIT POESBEKISTAN
Kim Crabeels  
& Seppe Van den Berghe
Cat is een kattenkind. Ze houdt 
van alle katten, maar van één 
kat houdt ze het meest: Poes. 
Nu is Poes dood. Papa zegt dat 
hij in Poesbekistan is. Af en toe 
krijgt Cat wel hemelpost. Van 
Poes en van mama.

8+ | 80 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-291-5

MET ONS KOMT ALLES GOED  
(OVER 1728 DIEREN EN MAX-JOZEF)
Stefan Boonen  
& Greet Bosschaert
Op een dag staat er een jongen 
voor de deur van Pension Flee. Hij 
is de zoon van een piraat. ‘Ik moet 
hier zijn,’ zegt hij. Maar het pen-
sion is er alleen voor dieren. Een 
jongen kan er echt niet bij.

9+ | 88 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-172-7

DE KOUDSTE WINTER
Tine Mortier  
& Alain Verster
Het was kouder dan de jongen 
ooit had meegemaakt. Wat de 
jongen ook probeerde, alle kleuren 
verdwenen, zelfs in de kleren van 
de mensen. Tot hij op een dag een 
roodborstje zag in de schuur ... Te-
der en poëtisch prentenboek.

9+ | 72 blz. | € 18,95 
isbn 978-94-6291-437-7

DE LANTAARNAANSTEKER
Aline Sax & Ann De Bode
Elke avond, als het donker wordt, 
steekt de lantaarnaansteker de 
lichten aan. Zo laat hij een spoor 
van licht na. Hij kijkt bij iedereen 
naar binnen. Hij ziet veel eenzame 
mensen … De lantaarnaansteker 
bedenkt een plan. Een plan dat 
licht brengt in donkere harten.

9+ | 64 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-345-5
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LEES MEE MET PRINSES ARABELLA
Mylo Freeman

In dit leesgroeiboek beleeft Arabella 
allerlei avonturen. Om goed te kunnen 
lezen en schrijven, gaat prinses Arabella 
naar school. Ze beleeft ook avonturen 
met haar familie en vrienden. En op het 
einde van elk verhaal weet Arabella je 
steeds te verrassen.

6+ | 96 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-571-8

KWARTIERLEZEN MET KROK & MIEN
Jean Leroy & Ella Charbon

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.

6+ | 176 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-643-0

DUIF EN MUIS
Katrien Vandewoude & Greet 
Bosschaert

Het is saai in de duiventil. Heel veel 
duiven zitten er in kleine hokken, met 
een beperkt zicht op hun omgeving. Eén 
duif weet welke wereld er buiten is. Ze 
bracht vroeger verslag uit voor een krant. 
Kan ze met haar schrijfsels iets in bewe-
ging zetten?

6+ | 128 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-590-9

MIE RAAT
Katrien Vandewoude  
& Claudia Verhelst
In dit dikke leesgroeiboek trot-
seert Mie Raat de woeste zee, sa-
men met een kleurrijk gezelschap 
met een walvis, een spook, een 
ontdekkingsreiziger en een zee-
meermin. Ze is op zoek naar een 
buit, maar vindt ze dat ook?

6+ | 112 blz. | AVI-M3/E3/M4 
€17,50 | isbn 978-94-6291-518-3

SIEBE EN ZIJN VRIENDEN
Moniek Vermeulen  
& Leen Van Durme
Extra dik leesgroeiboek over Siebe 
en zijn vrienden en familie. Siebe 
is dol op ma, pa, opa, Kip en 
Mette. Maar soms gaat het mis. 
Op een dag is Kip plots weg. Siebe 
maakt ruzie met Mette. Opa wordt 
ziek. Komt het nog goed?

6+ | AVI-E3/M4 | 88 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-489-6

SLAK EN PIER EN  
DE KUS VAN KIP
Katrien Vandewoude  
& Leen Van Durme
Pier moet Slak niet. Hij bedenkt 
een plan om haar kwijt te raken. 
Kip houdt een wedstrijd: wie zich 
het mooist opmaakt, wint een kus 
van haar. Een kus van Kip, dat 
loopt vast niet goed af voor Slak!

6+ | AVI-M3/E3 | 64 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-559-6

HET ERF VAN HAAN
Katrien Vandewoude  
& Greet Bosschaert
Een speels groeiboek met zeven 
verhalen over een vrolijke bende 
boerderijdieren. Kat gaat op zoek 
naar de zon, Kip vindt een schat 
en Paard wordt verliefd op Koe.

6+ | 128 blz. | AVI-start/E3 
€ 14,95 | isbn 978-94-6291-294-6

EEN REUS VAN EEN BEER
Kristien Dieltiens  
& Seppe Van den Berghe
Broes is een beer. Hij vindt zich-
zelf niet klein meer. Wanneer Moe 
vissen vangt in de beek, gaat 
Broes ervandoor. Een leesgroei-
boek over opgroeien. Bekroond 
door de KJV. 2de druk 

6+ | 144 blz. | AVI 2-6  
€ 24,95 | isbn 978-90-5838-997-8

DAG, OT!
David Milgrim
Deze speelse, grappige en actieve 
verhalen hebben een laag AVI-ni-
veau, maar zitten boordevol tempo 
en humor. De ideale manier om 
beginnende lezers te motiveren en 
vlot te leren lezen. AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-531-2

VLIEG, PIP, VLIEG!
David Milgrim
Deze speelse, grappige en actieve 
verhalen hebben een laag AVI-ni-
veau, maar zitten boordevol tempo 
en humor. De ideale manier om 
beginnende lezers te motiveren en 
vlot te leren lezen. AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-576-3

HUP, OT, HUP!
David Milgrim
Deze speelse, grappige en actieve 
verhalen hebben een laag AVI-ni-
veau, maar zitten boordevol tempo 
en humor. De ideale manier om 
beginnende lezers te motiveren en 
vlot te leren lezen. AVI-M3 

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-532-9

PAS OP, EEN STORM!
David Milgrim
Deze speelse, grappige en 
actieve verhalen hebben een 
laag AVI-niveau, maar zitten 
boordevol tempo en humor. 
De ideale manier om begin-
nende lezers te motiveren en 
vlot te leren lezen. AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-577-0

ZWIER, OT, ZWIER!
David Milgrim
Deze speelse, grappige en actieve 
verhalen hebben een laag AVI-ni-
veau, maar zitten boordevol tempo 
en humor. De ideale manier om 
beginnende lezers te motiveren en 
vlot te leren lezen. AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-555-8

OP STAP MET OT!
David Milgrim
Deze speelse, grappige en actieve 
verhalen hebben een laag AVI-ni-
veau, maar zitten boordevol tempo 
en humor. De ideale manier om 
beginnende lezers te motiveren en 
vlot te leren lezen. AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-556-5

GESELECTEERD DOOR 

KWARTIELEZEN  
=  

ÉÉN KWARTIER PER 
DAG (SAMEN) LEZEN
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KAT IS WEG
Moniek Vermeulen  
& Sofie Nachtegael
Noor en Toon hebben 
ruzie gemaakt. Toon wil het 
goedmaken. Daarom schrijft 
hij een brief aan Noor. Die 
hangt hij om de nek van 
Kat. Maar die avond is Kat 
plots weg. Wat moet Toon 
nu doen? 
AVI 1 / AVI-M3

6+ | 32 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-356-1

VIK EN TUUR AAN HET STUUR
Riet Wille & Frank Daenen

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? AVI-M3

6+ | 64 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-575-6

NOOR DOET HAAR ZIN
Moniek Vermeulen  
& Sofie Nachtegael
Noor wil een trui en een 
broek. Veel te duur, vindt 
ma. Noor zeurt en zeurt. Ze 
krijgt haar zin. Noor wil me-
teen de broek en trui aan. 
Maar dan loopt er iets fout. 
Wat zal mama zeggen?  
AVI 1 / AVI-M3

6+ | 32 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-462-9

EEN BEETJE GEK EN  
VEEL PRET
Jonas Boets  
& Esther Platteeuw
Juf Noor is een beetje gek. 

‘Een beetje gek is veel meer 
pret,’ zegt ze. Maar direc-
teur Marc vindt haar gekke 
lessen maar niks.  
AVI 1 / AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-197-0

IK BEN AAP
Rein Janssens  
& Kristina Ruell
Overal ziet Vic apen. In 
de zoo, in de wolken, op 
school bij zijn naamkaartje. 
Hij heeft ook een aap. Die 
is lief en zacht. En af en toe 
lijkt Vic zelf een beetje op 
een aap. Dan gilt hij, rent 
hij rond en dolt hij wat. Dat 
vindt mam niet altijd leuk … 
AVI 1 / AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-297-7

IK BEN DINO
Rein Janssens  
& Kristina Ruell
Vik krijgt een zusje: Saar. 
Dat is leuk. Maar Saar 
weent soms veel. Vik vlucht 
in een boek en wordt Dino. 
Dino is een held. Hij redt 
Eend van Vos. Vik maakt 
een hol zoals Dino en 
verstopt zich als Saar weer 
huilt ... AVI 1 / AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-425-4

Sprookjes blijven ook vandaag betoveren en verrassen. Nu kunnen de jongste 
lezers deze klassieke verhalen zelf ontdekken. De reeks ‘Er was eens …’ hervertelt 
de bekendste sprookjes in eenvoudige woorden en korte zinnen. AVI 2 / AVI-E3

ROODKAPJE

6+ | 40 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-325-7

SNEEUWWITJE

6+ | 40 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-474-2

Er was eens ...
SPROOKJES VOOR PRILLE LEZERS

DE SCHONE SLAAPSTER

6+ | 40 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-391-2

DE GELAARSDE KAT

6+ | 40 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-473-5

SPROOKJESBUNDEL 1

6+ | 112 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-530-5

SPROOKJESBUNDEL 2

6+ | 112 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-593-0

DE KLEINE ZEEMEERMIN

6+ | 40 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-441-4

6+
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bij bij
met
eenmop

een Riet Wille 
& Richard Verschraagen

een mop voor wie net leest

MOPPEN OP EEN BORDJE
AVI-M4, 3de druk

7+ | 64 blz. | € 10,95 
isbn 978-94-6291-121-5

EEN MOP MET EEN BIJ BIJ
AVI-M3

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

PIET IS MOE
Brigitte Minne & Sanne Thijs

Een modern Sintverhaal voor eerste lezers, met vrolijke en kleurrijke 
roetpieten, over opkomen voor jezelf. Sint is lui. Hij laat Piet al het 
werk doen. Maar Piet trekt het zich niet aan: hij is verliefd. Tot de 
Sint ook dat allemaal verprutst. Piet is het beu en vertrekt … AVI-E3

6+ | 96 blz. | € 15,95  
isbn 978-94-6291-520-6

KRAALOOG
Floor Tinga & Ilse Hermans

Als Raaf een vogel in het park ziet, is hij bang dat het dier ein-
digt in de klauwen van een kat. Raaf neemt de vogel mee naar 
huis. Maar binnen is geen plek voor een vogel … Gevoelig ver-
haal over dierenliefde in eenvoudige woorden en zinnen. AVI-E4

7+ | 36 blz. | € 9,95  
isbn 978-94-6291-496-4

IK KIES VOOR LIES EN WIES
Riet Wille & Aimée de Jongh
Een dik boek voor beginnende 
lezers met afwisselend strips en 
verhalen. Volg alle avonturen van 
Lies en haar hondje.  
AVI 1 / AVI-M3

6+ | 64 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-112-3

VAN AAN TOT ZIN IN EEN ZOEN
Riet Wille  
& Annemie Berebrouckx
Een abc-boek voor kinderen die 
pas kunnen lezen. Voor elke let-
ter is er een leuk (beeld-)gedicht. 
Bekroond met een Boekenwelp.  
AVI 1, 5de druk

6+ | 36 blz. | € 14,95 
isbn 978-90-5838-442-3

OP ZOEK IN EEN BOEK
Riet Wille  
& Marjolein Pottie
In dit boek volg je de klas van Nel, 
Lie, Bem, Waad en al hun vrien-
den. Wie voelt er zich alleen op de 
speelplaats? Wat doet meester 
Guus tijdens de turnles? Een 
zoekboek voor beginnende lezers. 
AVI 1 / AVI-M3

6+ | 40 blz. | € 14,50 
isbn 978-94-6291-303-5

MIJN BROER
Mylo Freeman
Het valt niet mee om een broer-
tje te hebben! Iedereen vindt 
hem schattig. Maar ondertussen 
pakt hij je speelgoed af, mag hij 
voortdurend bij mama op schoot 
en wil hij alles doen wat jij ook 
doet. En toch … als hij er niet is, 
dan mis je hem. AVI 2 / AVI-E3

6+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-285-4

KLEINE KEFFER
Floor Tinga  
& Ilse Hermans
Raaf is verdrietig. Zijn hond 
Roef is gestorven. Raaf mist zijn 
vriend. ‘We kunnen toch een 
nieuwe hond nemen?’ zei mama. 
Maar Roef kan je niet zomaar 
vervangen. In het park ziet Raaf 
een klein hondje ... AVI-E4

7+ | 36 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-410-0

MOPPEN MET EEN GRAPJAS AAN
AVI-E3 

6+ | 64 blz. | € 10,95  
isbn 978-94-6291-492-6

ALS MOPPEN AANKLOPPEN
AVI-E4

7+ | 64 blz. | € 10,95  
isbn 978-94-6291-589-3

DIT BOEK EET KOEK
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.

6+ | 64 blz. | € 16,95  
isbn 978-94-6291-622-7

REEKS MOPPEN VOOR EERSTE LEZERS
Riet Wille & Richard Verschraagen

Auteur Riet Wille slaagt er met verve in om moppen 
en raadsels op AVI-niveau te hertalen. Illustrator 
Richard Verschraagen voegt met zijn kleurrijke 
illustraties extra grapjes toe. De humor in tekst en 
beeld maken deze boeken aantrekkelijk en speels, 
maar ook uitdagend. Zowel taalvaardige bollebozen 
als kinderen bij wie lezen moeilijker gaat, zullen er 
plezier aan beleven. Deze reeks bevat vier moppen-
boeken van AVI-E4 t.e.m. AVI-E4.
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MOPPERBEREN — BROMBEER
Myriam Ouyessad & Éric Gasté

Brombeer gromt en moppert de hele tijd. De andere dieren in 
het bos zijn het moe. Ze willen Brombeer een lesje leren! Grap-
pig en speels verhaal waarin gevoelens als boosheid, ruzie en 
vrolijkheid een plaats krijgen.

7+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-578-7

GRIEKSE MYTHEN VOOR BEGINNENDE LEZERS —
HERCULES
Eleonora Fornasari & Anna Lang

In een eenvoudig en avontuurlijke taal ontdek je de avonturen 
van de meest geliefde held uit de Griekse mythologie. Ken jij de 
twaalf werken van Hercules? AVI-M4

7+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-609-8

MOPPERBEREN — VEEL TE LIEF
Myriam Ouyessad & Éric Gasté

Brombeer is gek op zijn jong. Op een dag begint zijn jong te 
mopperen … En nog meer te mopperen. Brombeer lacht niet 
meer. Gelukkig krijgt hij hulp van Muis. Die weet wat Brombeer 
moet doen ….

7+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-579-4

GRIEKSE MYTHEN VOOR BEGINNENDE LEZERS —
THESEUS EN DE MINOTAURUS
Eleonora Fornasari & Anna Lang

Duik in dit epische verhaal vol fantasie, magie en heldendom. 
Weet jij waarom de Minotaurus gevangen zat in een labyrint? 
AVI-M4

7+ | 32 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-610-4

HUGO ZET DE BOEL OP STELTEN
Mia Nilsson
Hugo verveelt zich. Vroeger was hij 
bij het circus. Maar nu woont hij 
in het bos. Daar is het soms saai. 
Dan krijgt hij een plan: hij maakt 
een circusshow met de dieren in 
het bos! En hij is de baas. Maar 
het is wel erg veel werk …  
AVI-M4

7+ | 40 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-309-7

HUGO – MOND OPEN
Mia Nilsson
Oh nee! Krokodil Hugo heeft kie-
spijn! Maar hij is bang om naar de 
tandarts te gaan om zijn tand te 
repareren. Gelukkig is zijn vriend 
Konijn er die hem kan overtuigen. 
AVI-M4 

7+ | 40 blz. | € 14,95  
isbn 978-94-6291-464-3

HUGO – DIEVEN IN  
DE SNEEUW
Mia Nilsson
Eekhoorn is in paniek: iemand 
heeft noten uit zijn wintervoorraad 
gestolen! Hoe moet hij nu de 
winter doorkomen? Hugo beslist 
zijn vriend te helpen, maar telkens 
slaagt de dief er weer in te ont-
snappen. AVI-M4

7+ | 40 blz. | €14,95  
isbn 978-94-6291-536-7

WIE WIL LOES?
Frank Geleyn  
& Claudia Verhelst
Bo en Jo hebben een winkel vol die-
ren. Eén van hen is Loes de poes. Ze 
droomt van een eigen baasje. Maar 
niemand kiest Loes als huisdier. ’s 
Nachts springt Loes uit haar kooi en 
glipt de badkamer binnen. Zal haar 
plan werken? AVI 4 / AVI-M4

7+ | 32 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-210-6

LAM EN LOEBAS - KLEINE KOKS 
+ RECEPTEN
Reine De Pelseneer  
& Claudia Verhelst
Loebas verveelt zich. Lam stelt 
voor dat hij helpt bij het koken. 
Samen maken ze er een topge-
recht van. Met vegetarische recep-
ten achter in het boek. 
AVI-E4

7+ | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-120-8

LAM EN LOEBAS - DE SCHAT IN 
HET BOS
Reine De Pelseneer  
& Claudia Verhelst
Op een dag vinden Lam en Loebas 
een briefje in hun brievenbus. ‘Er 
is een schat in het bos. Ga jij op 
zoek?’ staat er. Samen beginnen 
Lam en Loebas hun speurtocht 
door het bos. AVI-M4

7+ | 56 blz. | € 10,95 
isbn 978-94-6291-432-2

LAM EN LOEBAS IN  
DE MOESTUIN
Reine De Pelseneer  
& Claudia Verhelst
Lam heeft een moestuin. Ze zaait 
radijsjes en wiedt onkruid. Loebas 
vindt het maar niets. Maar als Lam 
ziek wordt, wil Loebas helpen. Met 
tips om zelf je eigen moestuin te 
maken. AVI-M4

7+ | 48 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-301-1

MEESTER FRANK IS WOW!
Moniek Vermeulen  
& Florence Wauters
Een dik leesgroeiboek met 3 
verhalen over meester Frank en 
zijn klas. Voor elk probleem weet 
meester Frank een oplossing. 
AVI-M4 t.e.m. AVI-M5

7+ | 96 blz. | € 11,50 
isbn 978-94-6291-140-6

HET GROTE KLEINE MONSTER
Pim Lammers & Joris Thys
De papa van Edo jaagt op mon-
sters. Vandaag gaat Edo voor het 
eerst mee. Maar als papa het bos 
in gaat, laat hij Edo toch achter in 
het dorp. Dat is gemeen! Edo kan 
best een monster vangen. Dus 
sluipt hij zelf het bos in … 
AVI-M4, 2de druk

7+ | 48 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-351-6

HUGO 
EEN VRESELIJK ENG BEEST?
Mia Nilsson 
Hugo is de ster van het circus. De 
jaloerse Bertus duwt hem op een 
nacht uit de woonwagen. Hugo 
wordt wakker in een groot, donker 
bos. Hij gaat op zoek naar een 
vriend. Kerntitel Kinderboekenweek 
AVI-M4, 4de druk

7+ | 40 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-274-8
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RIDDER REDDER
Dirk Nielandt  
& Marjolein Pottie
Derde deel over ridder Muis en 
Draak. Ze gaan samen op vakantie. 
Muis wil de koffers dragen. Dat is 
niet zo’n goed idee.  
AVI-M5, 2de druk

7+ | 48 blz. | € 15,95 
isbn 978-90-5838-906-0

RIDDER MUIS
Dirk Nielandt  
& Marjolein Pottie
Muis heeft een zwaard en een 
harnas. Ze is een ridder. Draak is 
gewoon Draak. Muis en Draak zijn 
de beste vrienden. Bekroond door 
de Kinder- en Jeugdjury.  
AVI-M5, 2de druk

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

RIDDER WAARHEID
Dirk Nielandt  
& Marjolein Pottie
Muis en Draak zijn beste vrienden.  
Ze spelen samen. Ze knuffelen 
samen. Ze zijn altijd eerlijk tegen 
elkaar. Maar is altijd-eerlijk-zijn 
wel zo’n goed idee? Of is een 
leugentje soms beter voor de 
vriendschap? AVI-M5

7+ | 56 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-384-4

RIDDER GRIEZEL
Dirk Nielandt  
& Marjolein Pottie
Muis en Draak zijn beste vriendin-
nen. De betweterige Muis is voor 
niets of niemand bang. Zelfs niet 
voor monsters en spoken. Dat zegt 
ze toch. Maar is dat wel zo? Of is 
ze toch bang in een echt spook-
kasteel? BOE! AVI-M5

7+ | 56 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-460-5

RIDDER VERLIEFD
Dirk Nielandt  
& Marjolein Pottie
Ridder Muis wil verliefd worden. 
Maar op wie? Hoe weet ze of 
ze verliefd is? En wat is liefdes-
verdriet dan precies? Dan krijgt 
Ridder Muis een brief van Prins. 
Hij wil het aanmaken met haar ... 
AVI-M5

7+ | 56 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-557-2

JACK DE SLAK
Frank Geleyn & Claudia Verhelst

Een vrolijk verhaal over een jongetje dat zich niet laat opslokken 
door de haastigheid van de omgeving en over een liefdevolle 
mama die ontdekt dat het leven leuker wordt als je af en toe op 
de rem gaat staan. AVI-M5

7+ | 32 blz. | € 10,95 
isbn 978-94-6291-591-6

DE MEESTER IS ER KLAAR VOOR
Frank Geleyn & Annelies Vandenbosch

Meester Roel is klaar voor de eerste schooldag. Hij kan hard roe-
pen. Hij zet zijn haar in piekjes, plakt een tattoo op zijn arm en 
doet een zware ketting aan. Meester Roel zal laten zien wie er de 
baas is. Maar is meester Roel echt zo stoer? AVI-M5

7+ | 40 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-371-4

VAN LEEUW TOT LEEUWERIK
Riet Wille & Ann De Bode

19 dierenfabels van Aesopus herverteld in een 
uniek leesgroeiboek voor de hele basisschool (AVI-
Start tot Plus). Van de kat en de muis die spelletjes 
spelen, over de duif en de mier die elkaar redden, 
tot de wolf die jaloers is op het leven van de hond. 
Na elke fabel volgt een leuk taalspel. AVI start/plus

6 tot 10 jaar  | 160 blz. | € 24,95  
isbn 978-94-6291-525-1

TOEN EEN TAK MIJ TIKTE
Riet Wille & An Candaele

In deze verzamelbundel vind je verhalen en gedich-
ten 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 unie-
ke stijl aan toe. An Candaele maakte er prachtige 
tekeningen bij die je doen verlangen naar herfstige 
boswandelingen en de geur van natte bladeren.

7+  | 160 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-574-9

TROON ZOEKT KROON
Riet Wille & Riske Lemmens

Leer je nog maar net lezen en hou je van sprook-
jes? Dan is dit dikke sprookjesboek iets voor jou! 
Riet Wille herschreef dertien bekende sprookjes 
voor jonge lezers met eenvoudige woorden. Boven-
dien zit het boek vol taal-, rijm- en zoekspelletjes. 
Leesplezier staat dus helemaal voorop. AVI-M4

7+ | 160 blz. | € 24,95  
isbn 978-94-6291-359-2

SPROOKJES MET DE KLEUR VAN HENNA
Riet Wille & Arevik d’Or

Duik in de magische wereld van sprookjes uit 
Turkije, Marokko en Bulgarije. De sprookjes zijn 
geschreven in een eenvoudige, maar toch spranke-
lende taal en verschillende stukjes staan op rijm. 
Zo worden voorlezen en zelf lezen nog leuker! Met 
een verklarende woordenlijst achterin. AVI-E5

7+ | 168 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-438-4

SPROOKJES VOOR
BEGINNENDE LEZERS

SPROOKJES VOOR
BEGINNENDE LEZERS

FABELS VOOR
BEGINNENDE LEZERS

ONTDEK 
ALLE 

AVONTUREN 
VAN 

MUIS EN 
DRAAK
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FRIDA’S COOLE KLIMAATBOEK
Moniek Vermeulen,  
Frank Pollet  
& Jurgen Walschot
In dit wervelende boek lees je over 
de oorzaken en gevolgen van kli-
maatopwarming. Frida toont waar-
om er actie moet komen om onze 
planeet gezond te krijgen. Onze 
toekomst staat op het spel!

11+ | 80 blz. | € 18,50  
isbn 978-94-6291-429-2

REIS ROND DE WERELD VOOR 
KLEINE ONTDEKKINGSREIZIGERS
Elisabeth Dumont-Le Cornec  
& Agathe Demois
Dit boek neemt je mee op een reis 
rond de wereld. Je ontdekt 20 bijzon-
dere landschappen met hun unieke 
fauna en flora. Kom ook heel wat te 
weten over de lokale bevolking en hun 
gebruiken.

8+ | 96 blz. | € 25,95 
isbn 978-94-6291-442-1

FICTIE 

9+

THE GAME
Alessandro Baricco, Sara Beltrame  
& Tomasso Vidus Rosin

Elke dag leven wij in ‘The Game’. We belanden erin telkens 
wanneer we onze smartphone gebruiken, een nieuwe app down-
loaden, met de PlayStation spelen. Dit boek leert ons meer over 
deze bijzondere ‘meta-ruimte’ waarin wij leven.

9+ | 120 blz. | € 18,50 | isbn 978-94-6291-604-3

VUILE VINGERS - 
CREATIEVE WORKSHOPS VOOR KINDEREN
Lynn Bruggeman

Of je nu gezellig thuis zit, in de klas, in een museum of in de tuin: 
kunst kan overal en is voor iedereen. Drukken met zeepbellen, zelf 
plastiek maken, handpoppen ontwerpen naar Paul Klee …  
Knip, plak, smos, spetter, ontdek en experimenteer erop los!

6-12 jaar | 176 blz. | € 27,50 | isbn 978-94-6291-360-8

PROFESSOR ASTROKAT: HET 
ATOMISCH AVONTUUR
Dr. Dominic Walliman  
& Ben Newman
Professor Astrokat neemt je mee 
door de fascinerende wereld van 
de fysica. Je krijgt antwoorden op 
tal van vragen over de dingen die 
we rondom ons zien. Ontrafel de 
geheimen van ons universum! 

9+ | 72 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-277-9

PROFESSOR ASTROKAT:  
REIS DOOR JE LIJF
Dr. Dominic Walliman  
& Ben Newman
Ga mee met professor Astrokat en 
zijn team doorheen alle wonder-
lijke delen van het lichaam. Van 
top tot teen en alles daartussenin: 
deze wonderlijke reis brengt je 
naar alle delen van je lijf!

9+ | 72 blz. | € 19,95   
isbn 978-94-6291-337-0

PROFESSOR ASTROKAT 
EN HET ZONNESTELSEL
Dr. Dominic Walliman  
& Ben Newman
Welkom, ruimtevaarders! Maak 
je klaar om op te stijgen voor een 
rondreis in ons zonnestelsel. Deze 
missie vol weetjes vertelt jonge le-
zers over de zon en haar planeten.

7+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-283-0

FIEN EN PIP – DE ALLERLEUKSTE DAG
Ariane van Vliet & Richard Verschraagen

Soms kan er een behoorlijke donderwolk boven Fien hangen. 
Zo eentje met bliksems erbij. Fien heeft eigenlijk veel soorten 
gevoelens. En ze wisselen elkaar in een razend tempo af. Samen 
met haar vriendje Pip beleeft ze een erg leuke dag, of toch niet?

5+ | 80 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-483-4

DIK OKÉ 
Sofie De Moor & Sanne Thijs

Sinds vorig maand speelt Kaat in de basketbalploeg 
van Wout. Wout is de beste speler. Iedereen vindt Wout 
geweldig. Behalve Kaat. Want hij noemt haar ‘dikke 
koe’. Wat moet er nu gebeuren? Wie kan Kaat helpen?

7+ | 32 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-453-7

SLIMME PIM 1 - NERD ALERT!
Aimée de Jongh
Pim is de slimste jongen van de 
klas. Hij maakt de meest waan-
zinnige uitvindingen. Maar zijn de 
leraren daar ook zo blij mee? Een 
bundel met 100 strips, aangevuld 
met proefjes die je thuis kan doen.

8+ | 112 blz. | € 14,50 
isbn 978-94-6291-064-5

SLIMME PIM – DE LUCHT IN 
Aimée de Jongh
Dikke bundel over een vrolijke 
jongen met een fascinatie 
voor wetenschap. Met meer 
dan 50 stripjes en enkele 
experimenten om zelf te doen.

8+ | 112 blz. | € 15,50  
isbn 978-94-6291-463-6

JENGELTJE
Jonas Boets  
& Rocío Del Moral
Jengeltje heeft mooie blonde 
krullen en vleugels op haar rug. 
Maar ze knipt in het haar van 
andere engelen. Ze pikt hun rijst-
pap. Ze roept en schreeuwt en 
plaagt. De andere engelen sturen 
haar voor straf naar de mensen.

8+ | 88 blz. | € 14,95  
isbn 978-94-6291-471-1

BROBOT
James Foley
Soesja Tinker is uitvinder. Haar 
babybroer heeft heel wat 
gebreken. Soesja besluit dan 
maar zelf een betere broer te 
bouwen: Brobot. Brobot heeft 
alle gadgets en functies om de 
perfecte broer te zijn. Maar dan 
gaat de afstandsbediening stuk. 

8+ | 112 blz. | € 14,50 
isbn 978-94-6291-213-7

MESTZILLA
James Foley
Soesja Tinker heeft een ver-
groot-machine gebouwd. Maar 
dan vergroot Soesja per onge-
luk een mestkever tot giganti-
sche proporties. Kunnen Soesja 
en haar vrienden ervoor zorgen 
dat de stad niet verpletterd 
wordt onder een hoop stront?

8+ | 136 blz. | € 15,50 
isbn 978-94-6291-363-9
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DE BARON VON MÜNCHHAUSEN
Wouter Deprez & Randall Casaer

De Baron van Münchhausen beleefde tal van spannende avon-
turen. Toen hij met pensioen ging, vertelde hij zijn lotgevallen 
met de nodige dramatische overdrijving verder. Op de cd vertelt 
Deprez de verhalen even meeslepend als de Baron zelf.

8+ | 74 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-480-3 

DAT MET LEO
Stefan Boonen & Melvin

Graphic novel over verwondering, over je vader missen, over een 
grote stad, over Leo. Op een dag is Leo er niet. Zijn mama legde 
geen briefje, de hond van de buurman blaft niet naar hem. Dus 
moet hij op zoek naar zichzelf. Gelukkig wil Max hem wel helpen.

8+ | 112 blz. | € 16,95  
isbn 978-94-6291-509-1

HIER WAAKT OMA
Stefan Boonen & Melvin
Wat heb je nodig voor een ge-
weldig weekend? Een bos, een 
oud huis, tien kinderen en een 
gevaarlijke oma. En natuurlijk ook 
iemand die het verhaal vertelt: 
Kleintje. Een hilarische grafische 
novelle. Bekroond door de Kinder- 
en Jeugdjury. AVI 5, 4de druk

8+ | 88 blz. | € 14,50 
isbn 978-90-5838-969-5

MAMMOET 
(OVER THEO, EEN VAN DE 
BESTE JONGENS OOIT)
Stefan Boonen & Melvin
Dit is het verhaal van Theo. Hij 
mag en moet bijna alles van zijn 
ouders. Dansen, judo, rekenen, 
voetballen, zingen. Theo kent iets 
van mammoetdrollen. En hij weet 
waar de oertijd is. 2de druk

8+ | 112 blz. | € 14,50 
isbn 978-94-6291-171-0

ALLES BEGON TOEN …
Jonas Boets  
& Isabelle Geeraerts
Wat als je op een dag een pop 
krijgt die allerlei gemene planne-
tjes bedenkt? Wat als je op een 
dag een kat krijgt, die eigenlijk een 
tijger is? Twee grappige, uitbundig 
geïllustreerde verhalen waarin de 
vreemdste dingen mogelijk worden.

8+ | 96 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-256-4

HET WONDERLIJKE VERHAAL 
VAN ALICE TOET
Patricia David  
& Leen Van Durme
Alice Toet woont bij Robbe in de 
straat. Ze is een beetje raar. Nie-
mand durft in haar buurt te ko-
men. Robbe spreekt Alice aan. Ze 
vertelt hem een geheim. Een vlot 
verhaal met een beetje magie.

8+ | 128 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-267-0

FRANK EN STIJN & HET MONSTERLIJKE PLAN
Reine De Pelseneer & Richard Verschraagen

De tweeling Frank en Stijn woont samen met mama Arlette Ske-
let en papa Victor Weemoed in een groot, oud en krakend kas-
teel. De mensen in het dorp vinden hen maar gek. Maar Frank 
vindt gek wel oké. Genomineerd door de Leesjury. 

8+ | 112 blz. | € 15,95  
isbn 978-94-6291-515-2

WIEBELKONT OMNIBUS 
+ CD
Marijke Umans 
& Riske Lemmens
De drie populaire en meesle-
pende verhalen over Bet nu in 
één dikke bundel. De ingeslo-
ten cd bevat vrolijke liedjes 
die je zo kan meezingen.

8+ | 312 blz. + cd | € 22,50 
isbn 978-94-6291-488-9

MIKE, GEWOON MIKE
Marijke Umans
Mike is pas 10, maar kan goed 
voor zichzelf zorgen. Nu ja, zo 
goed ook weer niet. Mike vergeet 
een heleboel dingen: zijn huis-
werk, zijn zwemspullen, zijn agen-
da ... Hoe meer Mike zijn best 
doet, hoe meer het fout loopt.

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

HEKSJE MARIT
Patricia David  
& Kristina Ruell
Op een speciale heksenvergade-
ring beslissen de opperheksen dat 
Teekla, Deeprie, Marjol en Mie-
zamplie de zorg voor een kleine 
heks op zich moeten nemen. Maar 
heksje Marit is geen katje om zon-
der handschoenen aan te pakken.

8+ | 336 blz. | € 16,95  
isbn 978-94-6291-431-5

HEKS MARJOL
Patricia David  
& Kristina Ruell
Heks Marjol piekert zich suf. ‘Je 
bent een saaie heks!’ zei Heks 
Deeprie. Marjol wil graag het 
tegendeel bewijzen, maar hoe? 
Op een nacht heeft Marjol een 
idee: ze gaat naar mensenland, op 
bezoek bij de kapper.

8+ | 208 blz. | € 16,95 
isbn 978-90-5838-984-8

HEKS TEEKLA
Patricia David  
& Kristina Ruell
Heks Teekla is bezorgd: de mens 
maakt de aarde kapot. Ze roept 
de andere heksen bijeen. Samen 
moeten ze er iets aan doen. Heks 
Miezamplie en heks Marjol stellen 
voor om bomen te planten. Heks 
Deeprie heeft een beter plan ...

8+ | 224 blz. | € 16,95 
isbn 978-94-6291-162-8

MAX HALTERS
Stefan Boonen & Melvin
Een boek voor kinderen die stunt-
man of -vrouw willen worden. Maar 
gelukkig mogen kinderen die saai 
zijn er ook in lezen! Boordevol tips 
bedacht én uitgeprobeerd door 
stuntman Max Halters zelf. Dus … 
vanaf nu heb jij voor (bijna) elk 
probleem een oplossing.

8+ | 48 blz. | € 10,95 
isbn 978-94-6291-487-2

FRANK EN STIJN & HET VERDWENEN KONIJN
Reine De Pelseneer & Richard Verschraagen

De tweeling Frank en Stijn woont samen met mama Arlette 
Skelet en papa Victor Weemoed in een groot, oud en krakend 
kasteel. De mensen in het dorp vinden hen maar gek. Niemand 
weet dat hij bezig is met een liefdesdrank voor Fia. Alleen lukt 
het niet zo goed … 

8+ | 128 blz. | € 15,95  
isbn 978-94-6291-595-4

GESELECTEERD DOOR 

GESELECTEERD DOOR 

GESELECTEERD DOOR 
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HELEMAAL OVERSTUUR
Sofie De Moor  
& Esther Platteeuw
Lenns ouders zijn uit elkaar. Papa 
ziet hij niet meer en met mama 
kan Lenn niet over papa praten. 
Mo is Lenns beste vriend. Ze steu-
nen elkaar door dik en dun. Op 
een dag ziet Lenn zijn vader en dat 
maakt hem helemaal overstuur.

9+ | 176 blz. | € 16,95 | isbn 
978-94-6291-378-3

GELD IS GEK!
Bas Rompa & Leen Van Durme

Sofie, Wafaa en Teun maken een groepswerk voor school over 
‘rijk zijn’. Wanneer ben je rijk of wanneer voel je je rijk? Maakt 
geld gelukkig? Ze komen tot verrassende conclusies. Tussen-
door vind je in dit boek allerlei weetjes over geld en rijkdom.

8+ | 88 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-569-5

DE SCHURKENCLUB
Robin Aerts & Jurgen Walschot

Minnie Wezels groeit op in het saaiste dorp ter wereld: Vaersen-
broeckendrechtegem. Alles is er gemaakt van grijs beton en de 
inwoners moeten een eindeloze reeks regels volgen. Elke dag ziet er 
precies hetzelfde uit. Niemand speelt, droomt of fantaseert. Behalve 
Minnie. Zij verlangt naar een leven vol kleur en vriendschap.

9+ | 120 blz. | € 17,50 | isbn 978-94-6291-545-9

HELP! HET SPOOKT HIER!
Inge Bergh & Richard Verschraagen

Theresa vertrekt met haar ouders op vakantie. Maar nog voor ze 
op hun bestemming aankomen, loopt het helemaal fout. Nood-
gedwongen moeten ze op zoek naar een hotel voor de nacht. 
Maar of ze veel zullen slapen …

9+ | 88 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-570-1

JANNE & JAMILA SAMEN OP DE FIETS
Kristien Hemmerechts & Diana Putters

Vijf verrassende verhalen over de hartsvriendinnen Janne en 
Jamila. Ze kaarten met een vlotte vanzelfsprekendheid the-
ma’s aan zoals echtscheiding, diversiteit en je fiets op slot 
doen. Met sprankelende zwart-witfoto’s van Diana Putters.

9+ | 96 blz. | € 16,50  
isbn 978-94-6291-457-5 

WAT IK WENS
Reine De Pelseneer  
& Richard Verschraagen
Nanous mama is een beroemde 
celliste. Ze reist de hele wereld 
rond om concerten te geven. 
Deze zomer gaat Nanou logeren 
bij oma en Marcus aan zee. Ze 
leert er Daan kennen. Hij be-
zorgt Nanou kriebels in de buik.

9+ | 96 blz. | € 16,50 
isbn 978-94-6291-209-0

MAMA LAAT HAAR OREN UIT
Brigitte Minne  
& Tim Van den Abeele
Merel voelt zich een buitenbeen-
tje. Haar ouders en broer zijn 
erg muzikaal. Maar Merel is gek 
op voetbal. Op een dag loopt 
mama gehoorschade op. Fictie 
met bijzondere portretten van 
bekende AA Gent voetballers. 

9+ | 112 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-271-7

KONIJNEN GOOCHEL 
JE NIET TERUG
Sofie De Moor  
& Leen Van Durme
Sanders pap sterft plotseling in 
een ongeval. Sander wil iets doen 
om zijn pap terug te krijgen. Pap 
heeft vorige week hun dode ko-
nijn teruggegoocheld. Dan moet 
dat met mensen toch ook lukken?

9+ | 192 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-299-1

HET GROTE NIET-OPRUIMBOEK
Dirk Nielandt  
& Marjolein Pottie
Hou je van rommel maken? Heb 
je ook zo’n hekel aan orde en 
netheid? Dan is dit het perfecte 
zelfhulpboek voor jou. Je leert 
verschillende technieken om je 
ouders om de tuin te leiden zodat 
je niet hoeft op te ruimen.

9+ | 48 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-069-0

HELP! MIJN OOM IS EEN 
INBREKER!
Inge Bergh  
& Richard Verschraagen
Floor gaat logeren bij haar oom. 
Oom Mark is een rare snuiter en – 
heeft ze dat goed gehoord? – een 
inbreker! Floor krijgt het benauwd 
wanneer oom Mark haar mee-
neemt naar een verlaten kasteel.

9+ | 88 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-409-4

PINOCULA
Obert Skye 
Alles gaat goed met Rob. Zijn 
vrienden gedragen zich, op school 
gaat alles best en het meisje van 
zijn dromen praat zelfs af en toe 
met hem. Tot er een nieuw schep-
sel uit Robs kast komt. Pinocula 
liegt en grapt, en is vastbesloten 
om Rob helemaal gek te maken!

10+ | 256 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-310-3

POTTERWOOKIEE
Obert Skye 
Na Robs doldwaze avontuur met 
Wonkenstein, verschijnt er plots 
een nieuw wezen uit Robs rommel-
kast. Het is een kruising tussen 
Chewbacca uit Star Wars en Harry 
Potter. Rob noemt hem Potter-
wookiee. Het is het begin van een 
nieuw avontuur vol gekkigheden.

10+ | 256 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-276-2

WONKENSTEIN
Obert Skye 
Rob gooit alle boeken die hij 
krijgt in zijn rommelkast. Op een 
dag hoort Rob vreemde geluiden 
achter de kastdeur. Hij ontdekt 
een wezen dat een kruising blijkt 
te zijn van twee personages uit de 
boeken in zijn kast: Wonkenstein. 
2de druk

10+ | 224 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-217-5

KATVISS
Obert Skye 
De school organiseert een wed-
strijd rond The Hunger Games. Rob 
moet deelnemen en heeft hulp no-
dig. Zijn magische kast brengt red-
ding: Katviss, de samensmelting 
van Katniss uit The Hunger Games 
en de kleine zeemeermin. Zijn de 
kansen nu in Robs voordeel?

10+ | 256 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-396-7

HET 
SCHEPSEL 

IN MIJN 
KAST
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MAHMOOD EN DE BENDE VAN DE TIJGER
Jan De Leeuw & Noëmi Plateau

Mahmood groeit op in een dierentuin in de grootstad. Op een 
dag verdwijnt zijn lievelingsdier: een tijger. Mahmood is vastbe-
sloten om die terug te vinden. Zijn zoektocht brengt hem naar de 
donkerste buurten van de stad, waar hij in de handen van een 
gewelddadige bende belandt.

11+ | 240 blz. | € 16,95 | isbn 978-94-6291-554-1

SAMMY
Siska Goeminne

Een pantser heeft Sammy, hard en onverzettelijk. Want hij heeft 
veel te verbergen en mensen zijn onvoorspelbaar, zoveel weet 
hij intussen wel. Thuis bij ma of op school houdt hij iedereen op 
een afstand. Iedereen, behalve kleine Saar en vriend Djam. Maar 
plots houdt een overbuur Sammy in de gaten. Waarom?

12+ | 128 blz. | € 15,95 | isbn 978-94-6291-547-3

DE ROMMELZOLDER VAN WAL
Brigitte Minne

Wal is een gevoelige en bijzonder intelligente jongen met con-
centratieproblemen. Zijn hoofd lijkt op een rommelzolder. Nu Wal 
wat ouder is, gaat het beter met hem. Zijn psychologe vraagt 
hem om zijn verhaal neer te schrijven zodat jongeren zoals Wal 
er troost kunnen uit putten.

12+ | 168 blz. | € 16,95 | isbn 978-94-6291-594-7

LIEFDESVERDRIET EN ANDERE ONGEMAKKEN
Lucia Zamolo

Liefdesverdriet is het stomste dat er bestaat. Het voelt alsof 
je niet meer weet wat boven of onder is. En er bestaat geen 
medicijn voor. Filosofen, wetenschappers, schrijvers en zelfs het 
internet hebben er vanalles over te zeggen. Maar of dat helpt? 
Kan het verhaal over mijn gebroken hart jouw hart verlichten?

11+ | 128 blz. | € 17,50 | isbn 978-94-6291-588-6

EEN POP VOOR HANNAH
Peggy Poppe  
& Ann De Bode
Esther wil een lappenpop maken 
voor haar dochter, Hannah. Dat is 
moeilijk, want het is oorlog en Esther 
zit in de gevangenis. Maar toch 
slaagt ze in haar plan. In een was-
mand smokkelt ze de pop naar bui-
ten. Zal de pop bij Hannah raken?

10+ | 48 blz. | € 13,95 
isbn 978-94-6291-349-3

OP REIS MET HEIMWEE
Annie van Gansewinkel  
& Richard Verschraagen
Dit boek gaat over heimwee. In ver-
halen, ervaringen en gedichten lees 
je over dit lastige gevoel. Je komt te 
weten wat heimwee eigenlijk is. En je 
leest wat je ertegen kunt doen. Want 
met heimwee valt best te leven. En je 
hoeft het reizen niet op te geven!

10+ | 96 blz. | € 14,95  
isbn 978-94-6291-426-1

DE TORENS VAN BEIROET
Paul Verrept
Op haar vijftiende is de djinn in 
Nabila gekomen. Zoals een wolk-
je rook heeft ze hem ingeademd. 
Hij leidt haar naar de grote, 
drukke stad. Wekenlang zwerft 
Nabila daar alleen rond. Tot de 
aarde plots verschuift en donke-
re torens de stad overnemen …

10+ | 96 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-346-2

LEES JE MEE(R)? — SAMEN 
STERKE VERHALEN LEZEN
Een selectie van het 
Lezerscollectief
In deze bundel maakt het Le-
zerscollectief een selectie van 
boeiende verhalen en gedich-
ten voor kinderen en jongeren. 
De bedoeling van deze bundel 
is (samen)lezen en genieten.

10+ | 296 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-321-9

WANT EEN EZEL IS EEN  
VOORBEELDIG MENS!
Frank Pollet  
& Kristina Ruell
Papa Albéric doet vreemd. Ook 
mama Lena gedraagt zich raar. 
Hun kinderen willen geen nieuwe 
ouder. Bekroond door de Kinder- 
en Jeugdjury. AVI 7, 2de druk

10+ | 264 blz. | € 19,95 
isbn 978-90-5838-909-1

VILLA NEPTUNE
Hans Vanacker  
& Richard Verschraagen 
Tuur woont in een prachtige oude 
villa aan zee. Tuur is dol op het 
huis en op de ruimte eromheen. 
Thuis hangt een vreemde span-
ning. Hij wordt helemaal ongerust 
als blijkt dat een man interesse 
heeft om hun huis te kopen.

11+ | 144 blz. | € 16,50 isbn | 
978-94-6291-388-2

DRAKENDAL
Kristien Dieltiens  
& Seppe Van den Berghe
Barn is geen durver. Eigenlijk is hij 
bang van alles. Hij kan niet eens 
hoog in een boom klimmen, zoals 
de andere Boomkinderen van zijn 
leeftijd. Barn is maar een ‘twijgje’. 
Zo wordt hij ook door iedereen 
genoemd.

11+ | 312 blz. | € 21,50 
isbn 978-94-6291-348-6

+BROER
Mario Demesmaeker
Mirtes mama heeft groot nieuws: 
ze heeft een nieuwe man leren 
kennen. Mirtes humeur zakt naar 
ongekende diepten als die man 
ook nog eens een zoon blijkt te 
hebben én ze samen gezellig een 
paar dagen naar zee zullen gaan. 

12+ | 128 blz. | € 15,95  
isbn 978-94-6291-451-3

KOP OF MUNT
Karen Rastelli
Klaartje haar broer Lars is gestor-
ven. Klaars mama sluit zich op in 
haar keuken, haar papa verliest 
zich in zijn werk. Met broer Sander 
deelt Klaartje een geheim, dat de 
dood van Lars in een ander dag-
licht plaatst. Genomineerd voor 
een LangZullenWeLezen-trofee.

14+ | 64 blz. | € 12,50 
isbn 978-94-6291-300-4

GAME OVER
Frank Geleyn
Matteo 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. Mat-
teo belandt is een verbeteringsin-
stelling. Computers zijn er verbo-
den. Ontsnappen onmogelijk ...

13+ | 112 blz. | € 15,95 | isbn 
978-94-6291-430-8
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PUIN
Beatrijs Peeters

Dit verhaal neemt je mee in de draaikolk van emoties die de 
hoofdfiguur meesleurt. Hoe overleef je als je voorspelbare leven-
tje opeens in puin ligt? Hoe moet je verder? Hoe kan je verder? 
Een beklijvend verhaal dat je vanaf de eerste bladzijde niet meer 
loslaat.

14 + | 116 blz. | € 15,95 | isbn 978-94-6291-493-3

2031, HET EINDE VAN BELGIË?
Maartje Van der Laak & Stefan Sottiaux

Na de dood van haar vader, een professor grondwettelijk recht, 
overhandigt de notaris Sofie een enveloppe. Daarin vraagt haar 
vader haar om zijn zoektocht verder te zetten naar een verborgen 
document dat bij het ontstaan van België is verdwenen. Er volgt 
een spannende zoektocht langs historische locaties ... 

16+ | 528 blz. | € 24,95 | isbn 978-94-6291-508-4

LAND VAN VERWARRING
Siska Goeminne & Eva Hilhorst

Sofie en Tim ontmoeten elkaar op de palliatieve zorg, waar hun groot-
vaders een kamer delen. Tijdens die bezoeken leren de vier elkaar 
beter kennen. De beide grootvaders gaan heel anders om met de 
dood – de een wil niet sterven, voor de ander mag het snel voorbij 
zijn. Verbonden in dit afscheid van een geliefde opa koesteren Sofie 
en Tim stilaan gevoelens voor elkaar. Tegelijk ontdekken ze een wrede 
waarheid. De levens van hun grootvaders blijken verstrengeld door een 
rampzalig voorval uit het verleden. Zal het hen niet uit elkaar drijven? 

15+ | 160 blz. | € 24,95 | isbn 978-94-6291-602-9
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IMAGINE MOSUL
Rudi Vranckx & Caryl Strzelecki

Verslaggever Rudi Vranckx ontdekt dat in Mosul tussen gruwel en vernieling een 
aantal mensen hun hoop op een betere toekomst levend wisten te houden. Tus-
sen de brokstukken van wat ooit een muziekschool was, klinkt gitaarmuziek en 
wordt gezongen ‘Imagine all the people, living life in peace’. Rudi Vranckx en Caryl 
Strzelecki vertellen in woord en beeld hoe deze muzikanten ondanks het gevaar 
en de voortdurende dreigementen niet alleen hun instrumenten, maar ook de mu-
ziek in hun hoofd wisten te bewaren. Een ode aan de muzikanten van Mosul.

112 blz. | € 22,50 | isbn 978-94-6291-411-7

ZEG IETS!
Reine De Pelseneer
Ben raakt geïntrigeerd door Liv, 
een meisje bij wie hij een boeket 
aflevert. Ben herkent in haar ogen 
zijn eigen verdriet. De moeder van 
Liv ligt in coma. Ze was een van 
de slachtoffers van de terreurdaad 
op de luchthaven van Zaventem 
op 22 maart. Pakkend verhaal.

15+ | 320 blz. | € 21,50   
isbn 978-94-6291-355-4

IS LIEFDE LASTIG?
Reine De Pelseneer
Vier mensen staan voor een war-
me zomer in Antwerpen. Elk wegen 
ze - vanuit hun ervaringen - de 
waarde van de liefde af. Een mee-
slepend verhaal over vriendschap 
en liefde, aantrekken en afstoten.

14+ | 320 blz. | € 19,95 
isbn 978-94-6291-003-4

ALLES IS INKTVIS
Twiggy Bossuyt
Alice is het noorden kwijt. Haar 
vader is spoorloos. Haar moeder 
begrijpt haar niet. In een dronken 
bui loopt Alice weg. Ze komt 
terecht bij Turgie. Die woont in een 
verlaten treinwagon. Dankzij Turgie 
en zijn gekke vrienden gaat een 
nieuwe wereld voor Alice open. 

15+ | 192 blz. | € 14,95 
isbn 978-94-6291-195-6

KELDERKIND 
Kristien Dieltiens
Historische thriller gebaseerd op 
ware feiten. Kaspar Hauser zat 
jarenlang opgesloten in een kleine, 
donkere kelder. In 1828 stond hij 
opeens op de markt in Neurenberg. 
De 16-jarige jongen kon lopen 
noch praten. Bekroond met de 
Woutertje Pieterse Prijs. 3de druk

15+ | 512 blz. | € 18,50 
isbn 978-90-5838-822-3

DE WERELD
Paul Verrept  
& Ingrid Godon
In dit boek staat de hoofdfiguur op 
van een bank in het park. Simpele 
keuzes leiden hem naar angstaan-
jagende keuzes. Een toeschouwer 
wordt deelgenoot. En dat levert 
verpletterend mooie ervaringen op.

15+ | 80 blz. | € 17,50 
isbn 978-94-6291-260-1

EEN BIJZONDER MOOI EN MENSELIJK 
VERHAAL WAARIN DE PERSONAGES 
MOETEN KIEZEN HOE ZE MET HET 
VERLEDEN OMGAAN. KUNNEN EN DURVEN 
ZE DE WEG NAAR ELKAAR VINDEN?

‘HET IS EEN PAKKENDE GRAPHIC GEWORDEN OVER 
OORLOG EN HOOP. EN OVER DE VEERKRACHT 
VAN MENSEN EN DE TROOST VAN MUZIEK.’ 
(INTERNETGAZET)

GEBASEERD OP DE 
SPRAAKMAKENDE 
DOCUMENTAIRES
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De hond 
Randall Casaer

Wouter Deprez

is een beetje kapot
met tekeningen van 

www.eenhoorn.be
ISBN 978-90-5838-714-1
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telkens als ik denk dat ik je ken

doe je iets waardoor ik besef

dat ik beter niet te snel denk

dat ik je ken

Derde brievenboek
van Wouter Deprez, met tekeningen van Randall Casaer

‘In scherpe, soms poëtische, vaak beeldende bewoordingen geeft Deprez blijk
van zijn verwondering, paniek, toekomstdromen, machteloosheid, maar vooral
grenzeloze liefde voor dat wichtje dat zijn leven stevig ondersteboven haalt.
(…) Glashelder neergeschreven en regelrecht naar het hart! Dat ‘hart’ is ook
overvloedig aanwezig in de puike illustraties!’ (De Morgen)

Lees ook:
Waarom je moeder en ik bijna altijd een kamerjas dragen
Gelukkig heeft je moeder twee oren
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TROOST
Saar De Buysere, Sassafras 
De Bruyn, Heike Sofia 
Villavicencio Rammeloo  
& Penelope Deltour 
Een bundel aangrijpende illustra-
ties rond rouw en rouwverwerking 
met troostende teksten. Want 
woorden schieten vaak tekort om 
troost te bieden bij een klein of 
groot verlies. Dit boek vormt een 
mooi object dat je bij wijze van 
troost cadeau kan geven.

128 blz. | € 24,95 
isbn 978-94-6291-607-4

DE VERZAMELDE BRIEVEN  
AAN MIJN ZOON
Wouter Deprez
Hier liggen ze gebundeld, zij aan 
zij, die geweldige en helse eerste 
jaren met een kind. Ter herinne-
ring voor haar en voor mij en vele 
ouders. Tot bijstand en lering 
van nieuwe ouders. Ik hoop dat 
het lezen even plezierig is als het 
meemaken en opschrijven.
 
Wouter

3 hardcover boeken | € 24,95 
isbn 978-94-6291-507-7

DE HOND IS EEN BEETJE KAPOT
Wouter Deprez  
& Randall Casaer
Cabaretier Wouter Deprez schrijft 
brieven aan zijn tweejarige zoon. 
Met een tedere en rake pen be-
schrijft hij herkenbare situaties en 
gevoelens voor elke ouder. Over de 
eerste schooldag, de dikke buik 
van de mama, de speeltuin, …  
De vaderboeken van Wouter De-
prez zijn een must voor elke ouder.

96 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-714-1

DE HOND IS EEN BEETJE KAPOT
Wouter Deprez  
& Randall Casaer
Terwijl Wouter in zijn eerste boek 
het wel en wee van een gezin met 
een baby beschrijft, vertelt hij hier 
over de vorderingen die zijn peu-
terzoon dagelijks maakt. Wouter 
vertelt over de eerste brabbel-
woordjes, de aarzelende stapjes, 
de crèche … Erg herkenbaar voor 
jonge ouders.

80 blz. | € 19,95  
isbn 978-94-6291-667-0

WAAROM JE MOEDER  
EN IK BIJNA ALTIJD  
EEN KAMERJAS DRAGEN
Wouter Deprez  
& Randall Casaer
De Vlaamse cabaretier Wouter 
Deprez is voor het eerst vader 
geworden. Het prille vaderschap 
verwondert en ontroert hem. Hij 
legt zijn indrukken vast in tedere 
en vrolijke brieven aan zijn zoon. 
Humoristisch en herkenbaar. 

96 blz. | € 18,95   
isbn 978-94-6291-130-7

JIJ LIEVERT – GESCHENKEDITIE
Geert De Kockere  
& Sabien Clement
Een pikant geschenkboekje (16 
x 16 cm) met korte tekstjes over 
tederheid, liefde en erotiek en 
vol dubbelzinnigheden en woord-
spelingen. Bekroond met een 
Boekenpluim.

16+ | 48 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-017-1

EÉN MILJOEN VLINDERS – 
GESCHENKEDITIE
Edward van de Vendel  
& Carll Cneut
Ideaal geschenk op een huwelijk. 
Midden in de nacht ziet Stach ze 
voor het eerst: één miljoen vlinders. 
Stach weet niet waar die vlinders 
vandaan komen, maar zijn ouders 
sturen hem achter de vlinders aan.

5-99 jaar | 32 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-082-9

HET LAND VAN DE 
GROTE WOORDFABRIEK – 
GESCHENKEDITIE
Agnès de Lestrade  
& Valeria Docampo
Mini-geschenkeditie (16 x 16 cm) 
van het gelijknamige, prentenboek 
over liefde en de kracht van woor-
den. Bekroond met een Vlag en 
Wimpel. 2de druk

5-99 jaar | 40 blz. | € 9,95 
isbn 978-94-6291-016-4

WE LIEFDEN NOG LANG EN 
GELUKKIG
Geert De Kockere  
& Nelleke Verhoeff
Korte, poëtische pareltjes met 
tedere, sensuele illustraties. 
Het perfecte geschenk voor een 
geliefde: over graag zien en graag 
gezien worden. Om te geven en te 
krijgen. Een leven lang.

14+ | 48 blz. | € 15,95 
isbn 978-94-6291-176-5

JIJ LIEVERT
Geert De Kockere  
& Sabien Clement
Een luchtig en pikant geschenk-
boek (groot formaat) voor al wie 
verliefd, verloofd of getrouwd is. 
Teder en prikkelend. Bekroond 
met een Boekenpluim. 4de druk

15-99 jaar | 48 blz. 
€ 15,95   
isbn 978-90-5838-138-5

POSTKAARTENSET ALAIN VERSTER
uit Warres vleugels, Vasco, het voetbalvarkentje en 
Ik zie jou, zie jij mij 

10 ex. (5x2) | € 10 
isbn 978-94-6291-073-7

POSTKAARTENSET CARLL CNEUT 1
uit De gouden kooi,  
of het waargebeurde verhaal van de bloedprinses

10 ex. (5x2) | nr. 240 - 244 | € 10 
isbn 978-90-5838-990-9

POSTKAARTENSET KAATJE VERMEIRE
uit Mannetje en Vrouwtje krijgen een kind, Mare en de  
dingen, Japie de stapelaar en De vraag van Olifant

10 ex. (5x2) | nr. 167, 199, 200, 230, 234 | € 10 
isbn 978-90-5838-991-6

POSTKAARTENSET CARLL CNEUT 2
uit Het geheim van de keel van de nachtegaal  
en De Blauwe Vogel

10 ex. (5x2) | nr. 140, 141, 245, 246, 247 | € 10  
isbn 978-94-6291-035-5

POSTKAARTENSET HEKSENFEE
uit Heksenfee 
Brigitte Minne en Carll Cneut

10 ex. (5x2) | nr. 265 - 269 | € 10  
isbn 978-94-6291-186-4

POSTKAARTENSET ONDERWATER
uit Onderwater tekenen, krabbelen en kleuren met Carll Cneut 
Carll Cneut

10 ex. (5x2) | nr. 265 - 269 | € 10  
isbn 978-94-6291-566-4

POSTKAARTENSET ER IS IETS AAN DE KIP MET JE HAND
uit Er is iets aan de kip met je hand 
Geert De Kockere en Nelleke Verhoeff

10 ex. (5x2) | nr 271 - 274 | € 10 
Isbn 978-94-6291-281-6

POSTKAARTENSET CARLL CNEUT 3
uit Fluit zoals je bent en Eén miljoen vlinders

10 ex. (5x2) | nr. 163, 248, 249, 250, 251 | € 10  
isbn 978-94-6291-036-2

POSTKAARTENSET WE LIEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG
uit We liefden nog lang en gelukkig 
Geert De Kockere en Nelleke Verhoeff

10 ex. (5x2) | nr. 260 - 264 | € 10  
isbn 978-94-6291-187-1

Postkaartenset isbn 978-94-6291-281-6
10 ex. (5x2)

9 789462 912816

ISBN 978-94-6291-281-6

Geert De Kockere& Nelleke Verhoeff

Een varken met een strik
kreeg van het schrokkenop een dag de hik.

Het hikte en het schrok,
waardoor de hik van die schrik
plotseling weer verdween.

En zijn strik?Die at het varken op.Per vergissing. Ook van die schrik.En toen,
toen kreeg het varken weer de hik.
Maar dan zonder strik.

Een eend zie je zelden alleen,
heeft altijdnog een andere om zich heen.Eend voor eenddrijven ze dan samen op de plas.

Zij aan zij.Of zij aan hem.

Soms wou ikdat ik een eend was ...

Een schildpadrende van hier tot daar(één metertje maar)en viel toen plat op zijn buik,
vlak voor de grote vlierbessenstruik.Was hij moe?Struikelde hij over een steen?

Viel hij flauw?

Nee, onder die struikzat een wondermooi meisje.
En dat riep: Ik hou van jou!

Een vogel met een hele grote bek
— je gelooft het maar als je het ziet —

zegt geen woord en fluit geen lied.Want als ik hem opendoe,
denkt hij dan,weet ik niet of hij nog toekan.

Een kriebelkrabbelleeuw
zat wat droevig op zijn kont
en was er zeker vandat jij hem zielig vond.

Want een leeuw moet stoer,
een leeuw moet bruut,een leeuw moet wild,een leeuw moet moedig zijn,

geen kriebelkrabbellijn!
Toen gaf jij hem een knuffel,
een kriebelkrabbelknuffel.
En o, wat vond die leeuw,
die lieve kriebelkrabbelleeuw
dat kriebelkrabbelfijn.

Een poesje is kattig.Dat klinkt bijnahetzelfde als schattig.Met een heel zacht pelsje,
een poezelig velsje.Dat heb ik zelf verzonnen.

Dat velsje.Klinkt dat niet zacht?Veel zachter dan een pelsje?

Postkaartenset 

isbn 978-94-6291-281-6

10 ex. (5x2)
9 789462 912816

ISBN 978-94-6291-281-6

Geert De Kockere

& Nelleke Verhoeff

Een varken met een strik

kreeg van het schrokken

op een dag de hik.

Het hikte en het schrok,

waardoor de hik van die schrik

plotseling weer verdween.

En zijn strik?

Die at het varken op.

Per vergissing. Ook van die schrik.

En toen,

toen kreeg het varken weer de hik.

Maar dan zonder strik.

Een eend zie je zelden alleen,

heeft altijd

nog een andere om zich heen.

Eend voor eend

drijven ze dan samen op de plas.

Zij aan zij.

Of zij aan hem.

Soms wou ik

dat ik een eend was ...

Een schildpad

rende van hier tot daar

(één metertje maar)

en viel toen plat op zijn buik,

vlak voor de grote vlierbessenstruik.

Was hij moe?

Struikelde hij over een steen?

Viel hij flauw?

Nee, onder die struik

zat een wondermooi meisje.

En dat riep: Ik hou van jou!

Een vogel met een hele grote bek

— je gelooft het maar als je het ziet —

zegt geen woord en fluit geen lied.

Want als ik hem opendoe,

denkt hij dan,

weet ik niet of hij nog toekan.

Een kriebelkrabbelleeuw

zat wat droevig op zijn kont

en was er zeker van

dat jij hem zielig vond.

Want een leeuw moet stoer,

een leeuw moet bruut,

een leeuw moet wild,

een leeuw moet moedig zijn,

geen kriebelkrabbellijn!

Toen gaf jij hem een knuffel,

een kriebelkrabbelknuffel.

En o, wat vond die leeuw,

die lieve kriebelkrabbelleeuw

dat kriebelkrabbelfijn.

Een poesje is kattig.

Dat klinkt bijna

hetzelfde als schattig.

Met een heel zacht pelsje,

een poezelig velsje.

Dat heb ik zelf verzonnen.

Dat velsje.

Klinkt dat niet zacht?

Veel zachter dan een pelsje?

Postkaartenset isbn 978-94-6291-281-610 ex. (5x2)

9 789462 912816

ISBN 978-94-6291-281-6

Geert De Kockere& Nelleke Verhoeff

Een varken met een strikkreeg van het schrokkenop een dag de hik.

Het hikte en het schrok,waardoor de hik van die schrikplotseling weer verdween.

En zijn strik?
Die at het varken op.Per vergissing. Ook van die schrik.

En toen,
toen kreeg het varken weer de hik.Maar dan zonder strik.

Een eend zie je zelden alleen,heeft altijd
nog een andere om zich heen.

Eend voor eend
drijven ze dan samen op de plas.Zij aan zij.

Of zij aan hem.

Soms wou ik
dat ik een eend was ...

Een schildpad
rende van hier tot daar(één metertje maar)en viel toen plat op zijn buik,vlak voor de grote vlierbessenstruik.

Was hij moe?
Struikelde hij over een steen?Viel hij flauw?

Nee, onder die struikzat een wondermooi meisje.En dat riep: Ik hou van jou!

Een vogel met een hele grote bek— je gelooft het maar als je het ziet —zegt geen woord en fluit geen lied.
Want als ik hem opendoe,denkt hij dan,

weet ik niet of hij nog toekan.

Een kriebelkrabbelleeuwzat wat droevig op zijn konten was er zeker vandat jij hem zielig vond.

Want een leeuw moet stoer,een leeuw moet bruut,een leeuw moet wild,een leeuw moet moedig zijn,geen kriebelkrabbellijn!

Toen gaf jij hem een knuffel,een kriebelkrabbelknuffel.En o, wat vond die leeuw,die lieve kriebelkrabbelleeuwdat kriebelkrabbelfijn.

Een poesje is kattig.Dat klinkt bijna
hetzelfde als schattig.Met een heel zacht pelsje,een poezelig velsje.Dat heb ik zelf verzonnen.Dat velsje.

Klinkt dat niet zacht?Veel zachter dan een pelsje?

Postkaartenset 
isbn 978-94-6291-281-6

10 ex. (5x2)

9 789462 912816

ISBN 978-94-6291-281-6

Geert De Kockere

& Nelleke Verhoeff

Een varken met een strik

kreeg van het schrokken

op een dag de hik.

Het hikte en het schrok,

waardoor de hik van die schrik

plotseling weer verdween.

En zijn strik?

Die at het varken op.

Per vergissing. Ook van die schrik.

En toen,

toen kreeg het varken weer de hik.

Maar dan zonder strik.

Een eend zie je zelden alleen,

heeft altijd

nog een andere om zich heen.

Eend voor eend

drijven ze dan samen op de plas.

Zij aan zij.

Of zij aan hem.

Soms wou ik

dat ik een eend was ...

Een schildpad

rende van hier tot daar

(één metertje maar)

en viel toen plat op zijn buik,

vlak voor de grote vlierbessenstruik.

Was hij moe?

Struikelde hij over een steen?

Viel hij flauw?

Nee, onder die struik

zat een wondermooi meisje.

En dat riep: Ik hou van jou!

Een vogel met een hele grote bek

— je gelooft het maar als je het ziet —

zegt geen woord en fluit geen lied.

Want als ik hem opendoe,

denkt hij dan,

weet ik niet of hij nog toekan.

Een kriebelkrabbelleeuw

zat wat droevig op zijn kont

en was er zeker van

dat jij hem zielig vond.

Want een leeuw moet stoer,

een leeuw moet bruut,

een leeuw moet wild,

een leeuw moet moedig zijn,

geen kriebelkrabbellijn!

Toen gaf jij hem een knuffel,

een kriebelkrabbelknuffel.

En o, wat vond die leeuw,

die lieve kriebelkrabbelleeuw

dat kriebelkrabbelfijn.

Een poesje is kattig.

Dat klinkt bijna

hetzelfde als schattig.

Met een heel zacht pelsje,

een poezelig velsje.

Dat heb ik zelf verzonnen.

Dat velsje.

Klinkt dat niet zacht?

Veel zachter dan een pelsje?

Postkaartenset 
isbn 978-94-6291-281-6
10 ex. (5x2)

9 789462 912816

ISBN 978-94-6291-281-6

Geert De Kockere
& Nelleke Verhoeff

Een varken met een strik
kreeg van het schrokken
op een dag de hik.

Het hikte en het schrok,
waardoor de hik van die schrik
plotseling weer verdween.

En zijn strik?
Die at het varken op.
Per vergissing. Ook van die schrik.

En toen,
toen kreeg het varken weer de hik.
Maar dan zonder strik.

Een eend zie je zelden alleen,
heeft altijd
nog een andere om zich heen.

Eend voor eend
drijven ze dan samen op de plas.
Zij aan zij.
Of zij aan hem.

Soms wou ik
dat ik een eend was ...

Een schildpad
rende van hier tot daar
(één metertje maar)
en viel toen plat op zijn buik,
vlak voor de grote vlierbessenstruik.

Was hij moe?
Struikelde hij over een steen?
Viel hij flauw?

Nee, onder die struik
zat een wondermooi meisje.
En dat riep: Ik hou van jou!

Een vogel met een hele grote bek
— je gelooft het maar als je het ziet —
zegt geen woord en fluit geen lied.

Want als ik hem opendoe,
denkt hij dan,
weet ik niet of hij nog toekan.

Een kriebelkrabbelleeuw
zat wat droevig op zijn kont
en was er zeker van
dat jij hem zielig vond.

Want een leeuw moet stoer,
een leeuw moet bruut,
een leeuw moet wild,
een leeuw moet moedig zijn,
geen kriebelkrabbellijn!

Toen gaf jij hem een knuffel,
een kriebelkrabbelknuffel.
En o, wat vond die leeuw,
die lieve kriebelkrabbelleeuw
dat kriebelkrabbelfijn.

Een poesje is kattig.
Dat klinkt bijna
hetzelfde als schattig.
Met een heel zacht pelsje,
een poezelig velsje.
Dat heb ik zelf verzonnen.
Dat velsje.
Klinkt dat niet zacht?
Veel zachter dan een pelsje?

Liefden 

Liefde
is een mooie vervoeging
van het werkwoord leven.

We liefden
nog lang en gelukkig ...

PostkaartenLiefden.indd   5

13/07/16   09:54

Kijken 

Ik keek

en ik zag je.

Ik keek goed

en ik zag je graag.

En nu ik nóg wat beter kijk,

zie ik je het liefst!

PostkaartenLiefden.indd   3

13/07/16   09:54

PostkaartenLiefden.indd   4

13/07/16   09:54

Tuiltje 
Ik wou
een boeketje vrouw,ik kreeg een tuiltje jou.

En jij?
Wat wou jij? En hoe kreeg jij dan mij?Als een vaasje, zeg jij.Een vaasjevoor jij en ik, een wij.Hou me maar vast, zeg jij.

PostkaartenLiefden.indd   2

13/07/16   09:54

Komma 

Je vleide en schreef je

als een kleine komma

in mijn schoot,

waardoor ook ik

een komma werd.

Jij en ik,
samen één grote komma,

een sensuele pauze

in de volzin van de dag.

PostkaartenLiefden.indd   1

13/07/16   09:54
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‘DE KATTEBELLETJES VAN DEPREZ GETUIGEN STUK VOOR STUK  
VAN EEN GRENZELOZE TEDERHEID. JE PROEFT DAARBIJ ZIJN GELUK 
OP ELKE PAGINA.’ (HET NIEUWSBLAD)

‘BRIEVEN AAN MIJN 
ZOON’ (Wouter Deprez)
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AAN DE SLAG MET KAMISHIBAI
Inge Umans

Praktische gids over het gebruik en de voordelen van 
werken met kamishibai in het onderwijs. Dit handboek 
toont op een duidelijke en praktijkgerichte manier hoe 
je als leerkracht en leesbevorderaar met kamishibai 
aan de slag kan. Met tips over hoe je een persoonlijk 
verhaal in kamishibai-vorm kan omzetten. Geschikt 
voor leerkrachten kleuteronderwijs, lagere school en 
lerarenopleiding. Bevat ook bruikbare tips voor de 
lessen NT2 (Nederlands voor Anderstaligen).

educatief handboek | volwassenen | 
96 blz. | € 16,95 | isbn 978-94-6291-238-0

Magische kracht

Met deze gids wil ik ouders, kleuterleid(st)ers ,  
leerkrachten, docenten, bibliotheekmedewer-
kers, verhalenvertellers en leesbevorderaars 
uitnodigen om de magische kracht van de 
kamishibai te ontdekken, ervaren, beleven …

Ga met verhalen aan de slag en ontdek hoe je 
een groep kinderen, jongeren of volwassenen 
met dit eenvoudige, kleine theater helemaal 
kan betoveren en bij een verhaal betrekken.

— 5 —

HET KERSTVERHAAL
Kathleen Amant

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-818-6

HET EI VAN EGEL
Nozomi Takahashi

3+ | 14 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-023-2

NIEUWSTE KAMISHIBAI

MIJN HANDEN DANSEN  
MIJN MONDJE IS EEN RONDJE
Riet Wille & Ingrid Godon

2+ | 18 prenten | € 34,95 
ISBN 978-94-6291-400-1

bollebuikbaby_Kam 0610_Opmaak 1  24/11/10  12:27  Pagina 1

POES GAAT OP JACHT
Marijke Rondelez

2+ | 13 prenten | € 29,95 
ISBN 978-94-6291-416-2

Bij De Eenhoorn kunt u ook 
kamishibai via Printing On Demand 
bestellen. U laat ons weten van 
welk Eenhoorn-prentenboek 
u graag een kamishibai zou 
ontvangen en wij ontwerpen en 
printen de kamishibai van uw keuze 
(met uitzondering van vertalingen). 
Prijzen zijn steeds in overleg met de 
uitgeverij (vanaf € 29,95). 

Meer info via info@eenhoorn.be  
of tel. 056-60 54 60.

HET BOEK IS VERLIED
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau

2+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-540-4

POES BIJ DE SCHAPENBOER
Marijke Rondelez

2+ | 14 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-504-6

PRINSES ARABELLA EN DE KEUKENPRINS
Moniek Vermeulen  
& Gitte Vancoillie

2+ | 12 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-476-6

Moniek
Vermeulen

 Gitte  
Vancoillie

niet
in bad!

VAN JE RAS RAS RAS, TWEE VOETJES 
IN EEN PLAS - 1, 2, 3, 4, GEEN HOEDJE 
VAN PAPIER
Riet Wille & Ingrid Godon

2+ | 17 prenten | € 34,95 
isbn 978-94-6291-420-9

IK RUIM NIET OP
Moniek Vermeulen  
& Gitte Vancoillie

2+ | 12 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-561-9

HET BOZE BOEK!
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau

2+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-537-4

HET BOEK IS BANG
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau

2+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-539-8

SINTERKLAAR ZOEKPLATEN
Kathleen Amant

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-612-8

LOU & LILY - KRIEBELTENEN
Kristien Dieltiens  
& Annelies Vandenbosch

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-583-1

BEDTIJD VOOR BOEK
Cédric Ramadier  
& Vincent Bourgeau

2+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-538-1

MIJN OMA
Jan De Kinder

4+ | 17 prenten | € 34,95 
isbn 978-94-6291-586-2

KAMIEL DE KAMEEL
Pim Lammers & Suzan T’Hooft 

4+ | 17 prenten | € 34,95 
isbn 978-94-6291-585-5

EEN DEUR IN HET BOS
Yoeri Slegers

4+ | 14 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-613-5

JUF VERDIENT EEN STANDBEELD
Bart Koubaa, Laïla Koubaa  
& Charlotte Severeyns 

4+ | 12 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-584-8

PAARD EN DE RODDELKIPPEN
Brigitte Minne & Naomi Kerkhove

5+ | 17 prenten | € 34,95 
isbn 978-94-6291-587-9 

MICHIEL DE SUPERHELD
Marie Dirkx & Laure Allain 

3+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-615-9

BOLLEBUIKBABY
Marita de Sterck & Marjolein Pottie

3+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-659-5

HET VERHAAL VAN NOACH
Kathleen Amant

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-854-4

HET PAASVERHAAL
Kathleen Amant

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-022-5

+3

+2
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DE IJSBEER EN DE NACHT
Bouke Billiet & Marjolein Pottie

3+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-417-9

KLEINE DRAAK
Lieve Baeten

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-419-3

PRINSES ARABELLA EN DE KEUKENPRINS
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-418-6

KROKODIL OP WEG NAAR BETER
Yoeri Slegers

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-420-9

BAAS VAN IETS GROOTS
Nelleke Verhoeff

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-330-1

DIERENTUIN MET VLINDERS
Frank Geleyn & Isabelle Geeraerts

3+ | 18 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-443-8

KIP ZONDER KOP!
Moniek Vermeulen  
& Maarten Zerelik

3+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-444-5

ARABELLA EN OMI
Mylo Freeman 

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-244-1

PRINSES ARABELLA WORDT GROTE ZUS
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-245-8 

PRINSES ARABELLA MAAKT KLEUREN
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-769-1

PRINSES ARABELLA IS JARIG
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-620-5

PRINSES ARABELLA EN DE SINT
Mylo Freeman 

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-028-7

PRINSES ARABELLA GAAT NAAR SCHOOL
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-816-2

FEEST VOOR DE MACHINES
Edward van de Vendel  
& Liesbeth De Stercke

3+ | 17 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-147-5

HET LAMMETJE DAT EEN VARKEN IS
Pim Lammers & Milja Praagman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-246-5

DE BOER EN DE DIERENARTS
Pim Lammers & Milja Praagman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-332-5

KAMISHIBAI KAMISHIBAI

IK BEN DE STERKSTE!
Jan De Kinder

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-956-5

ZOEPERMAN
Tine Mortier & Marjolein Pottie

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-673-1

ZOEPERFIETS
Tine Mortier & Marjolein Pottie

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-247-2

PRINSES ARABELLA IN HET MUSEUM
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-477-3

WAT IK MOOI VIND
Milja Praagman

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-479-7

PRINSES ARABELLA 
GAAT NAAR DE KAPPER
Mylo Freeman

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-562-6

VOOR MAMA!
Yoeri Slegers

3+ | 14 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-502-2

MENEERTJE PROT
Alice Reijs & Florence Wauters

3+ | 12 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-475-9

MARJOLEIN, STOUT KONIJN?
Brigitte Minne & Laure Allain

3+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-614-2

DE KROKODIL DIE GEEN TAXI WILDE ZIJN
Stany Perkisas & Lucy Elliott

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

KLEINE AUGUST
Stefan Boonen & Anke Reymenams

4+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-335-6

KIJK UIT, MILLIE!
Stijn Moekaars & Frank Daenen

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-079-9

WARME MELK MET HONING
Frank Daenen

4+ | 14 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-563-3

VIJF MAMA’S VOOR OLIFANT
Kristien Hemmerechts 
& Ann Candaele

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-478-0

BERRE GAAT OP BERENKAMP
Annemie Berebrouckx 

3+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-076-8

BERRE VINDT EEN PAPIERTJE
Annemie Berebrouckx 

3+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-792-9

+4
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SLIMME LOTJE
Lieve Baeten

4+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-315-8

HET GROTE DIERENTUIN 
TANDENBORSTELBOEK
Yoeri Slegers

4+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-316-5

SSSJT! OOGJES DICHT
Tine Mortier & Yoeri Slegers

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-336-3

DE KERSTBOOM VAN LOTJE
Lieve Baeten

4+ | 17 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-313-4

LOTJE EN DE HEKSENPRINSES
Lieve Baeten

4+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-312-7

LOTJE IS JARIG
Lieve Baeten

4+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-314-1

HET MOOIE DORPJE MOOIEZON
Edward van de Vendel  
& Suzan T’Hooft

4+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-333-2

ROOD (OF WAAROM PESTEN  
NIET GRAPPIG IS)
Jan De Kinder

4+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-863-6

HET IS RAAK!
Edward van de Vendel  
& Suzan T’Hooft

4+ | 22 prenten | € 39,95 
isbn 978-94-6291-248-9

Het isHet isHet israak!

Kami het is raak i0317-2.indd   1 21/03/17   08:44

ER ZIT EEN TIJGER IN MIJN TUIN
Yoeri Slegers

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-253-3

IEDEREEN PRINSES
Brigitte Minne & Merel Eyckerman

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-781-3

APPELMOES
Klaas Verplancke

4+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-776-9

ZELDA DE PIRAAT
Pieter van Oudheusden  
& Marel Eyckerman

4+ | 22 prenten | € 39,95 
isbn 978-94-6291-080-5

Appelmoes_Kamishibai_1111_I_Opmaak 1  20/11/17  11:35  Pagina 1

Zelda
D E  P I R A AT

Zelda
D E  P I R A AT

ZeldaP I E T E R  VA N  O U D H E U S D E N
&  M E R E L  E YC K E R M A N

Kamishibai-Zelda de piraat i0615.indd   1 27/10/15   09:19

TELFEEST!
Jaak Dreesen & Soetkine Aps

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-775-2

AMIRA, DE PRINSES KOMT THUIS
Bart Van Nuffelen & Kristina Ruell

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-318-9

HIER GEBEURT HET
Kristien Dieltiens  
& Florence Wauters

4+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-334-9

EÉN MILJOEN VLINDERS
Edward van de Vendel & Carll Cneut

5+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-684-7

DUIVELSVERSJES
Robin Aerts & Xavier Mariën

5+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-449-0

RIDDERS KUSSEN NIET
Jan De Kinder

4+ | 20 prenten | € 34,95 
isbn 978-94-6291-481-0

DE KONINGIN DER LUIZEN
Robin Aerts & Yasmin Van de Werf

5+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-500-8

KAPITEIN NEMO
Winny Ang & Charlotte Severeyns

5+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-564-0

DE WIND EN WIJ
Kristof Devos & Claudia Jong

5+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-565-7

HEKSENFEE
Brigitte Minne & Carll Cneut

5+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-233-5

DE VALLEI VAN DE WENTELMOLENS
Noelia Blanco & Valeria Docampo

5+ | 17 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-024-9

MARE EN DE DINGEN
Tine Mortier & Kaatje Vermeire

5+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-683-0

JAPIE DE STAPELAAR
Bas Rompa & Kaatje Vermeire

5+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-025-6
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VLIEG!
Tine Mortier & Yoeri Slegers

4+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-503-9

EEFJE DONKERBLAUW
Geert De Kockere & Lieve Baeten

4+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-660-1

NIEUWSGIERIGE LOTJE
Lieve Baeten

4+ | 15 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-234-2

BEN JE BANG IN HET BOS, GROTE WOLF?
Jan De Kinder

4+ | 18 prenten | € 34,95 
isbn 978-94-6291-190-1

HET LAND VAN DE GROTE WOORDFABRIEK
Agnès de Lestrade  
& Valeria Docampo

5+ | 17 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-817-9

VASCO EN HET GROENE MONSTER
Edward van de Vendel  
& Alain Verster

4+ | 16 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-317-2
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PRINSES POMPELIEN GAAT TROUWEN
Brigitte Minne & Trui Chielens

6+ | 16 prenten | € 29,9 
isbn 978-94-6291-251-9

SCHERVEN VAN DE HEMEL
Pieter van Oudheusden  
& Stefanie De Graef 

8+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-90-5838-884-1

APIE EN HET TUTJE VAN VERA
2+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-633-5

PIETJE PEDRO HELPT SINT
2+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-832-2

PIETJE PEDRO EN DE MIJTER VAN SINT
2+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-026-3

NAAR DE BIEB
2+ | 9 pr | € 21,95 | isbn 978-90-5838-981-7

PIETJE PEDRO EN HET GEHEIM VAN SINT
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-632-8

POES WAAR BEN JE?
2+ | 14 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-505-3 

SSST… POES SLAAPT
2+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-075-1

DE SCHOENEN VAN MAMA
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-771-4

BAAS VAN IETS GROOTS
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-330-1

BERRE EN FLEUR
3+ | 15 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-772-1

OMDAT IK JE ZO GRAAG ZIE
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-252-6

VERGEET-MIJ-NIETJE
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-250-2

BETERSCHAP
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-077-5

BANG VOOR DE TANDARTS
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-833-9

VLAD VAMPIER WIL GEEN BLOED
3+ | 12 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-369-1 

HET VERHAAL VAN DE SAMARITAAN
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-182-6

HET VERHAAL VAN MOZES
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-331-8

HET VERHAAL VAN DAVID & GOLIATH
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-279-3

HET VERHAAL VAN HET VERLOREN SCHAAP
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-876-6

HET VERHAAL VAN JONA
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-949-7

IETS
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-786-8

LIZZY WIL DANSEN
3+ | 15 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-027-0

LIZZY LEERT FIETSEN
3+ | 12 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-078-2

LOGEERBEER
3+ | 13 pr | € 29,95 |isbn 978-90-5838-858-2 

MIJN FAMILIE + MIJN STRAAT
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-859-9 

PRINSES ARABELLA EN DE OPPAS
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-952-7

PRINSES ARABELLA EN PRINS MIMOEN
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-770-7 

PRINSES ARABELLA EN DE REUZENTAART
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-029-4

ROSALIE IS JARIG
3+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-773-8 

SLAAP LEKKER, ROSALIE
3+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-619-9 

TAART VOOR MAMA!
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-783-7

WIE NIET WEG IS
3+ | 14 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-955-8

EEN DAG MET ROBBY
4+ | 15 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-860-5 

HET CIRCUS IS IN DE STAD
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-862-9

DE GROTE REIS VAN KLEINE SCHILDPAD
4+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-861-2 

DE KEIZER KAN NIET SLAPEN
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-953-4 

TAART VOOR MAMA!
3+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-783-7

CERIEUZENEUZEMOSTERDPOT
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-145-1

STRAALJAGERS EN BALLONNEN
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-782-0 

FEEST!
4+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-630-4

KA EN KIP
4+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-625-0

KLEINE KORSTENDIEF
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-951-0

O MONSTER, EET ME NIET OP!
4+ | 14 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-768-4

SPOKEN BESTAAN NIET
4+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-674-8

TEUN EN KEUN
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-686-1 

ZOEPERSNEL
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-774-5

ZOEPERSPIN
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-954-1

VASCO, HET VOETBALVARKENTJE
4+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-031-7

DE GROTE REIS VAN KLEINE SCHILDPAD
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-861-2

HET CIRCUS IS IN DE STAD
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-862-9

KERST MET KINDJE
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-030-0

BALTHAZAR, DE EENZAAMSTE EZEL OOIT
5+ | 14 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-675-5

DE ZESDE DAG
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-865-0

HEKS EN TOVENAAR
4+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-785-1

ROODGEELZWARTWIT
5+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-864-3

DE JACHT OP DE SABELTANDTIJGER
5+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-148-2 

MINA LIEVERD
5+ | 14 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-834-6 

MANNETJE EN VROUWTJE KRIJGEN EEN KIND
5+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-709-7

ONDERZEEBOOT
5+ | 13 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-629-8

PRINSES ANNA
5+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-777-6

VAN DE EZEL DIE BLEEF STAAN
5+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-626-7

ROOD ROOD ROODKAPJE
5+ | 15 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-685-4

AISJA
6+ | 16 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-627-4

EEN GRIEZELMEISJE
6+ | 17 pr | € 29,95 | isbn 978-90-5838-708-0

MIJNHEER FERDINAND
10+ | 12 pr | € 29,95 | isbn 978-94-6291-107-9

HOUTEN VERTELTHEATER (PRO-EDITIE)
45 x 33,5 x 5 cm | € 69 
isbn 978-94-6291-144-4

DEZE KAMISHIBAI ZIJN OOK VERKRIJGBAAR

PAPA IS TE GROOT VOOR ONS HUIS
Yoeri Slegers

5+ | 13 prenten | € 29,95 
isbn 978-94-6291-249-6
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Alle boeken van uitgeverij De Eenhoorn zijn 
verkrijgbaar in de betere boekhandel in België 
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