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Nieuwtjes
Mylo Freeman maakt prentenboek van de Kinderboekenweek 2020. 
Het boek gaat Tweeling! heten en Mylo heeft Rubinstein gevraagd om 
hiervoor met haar samen te werken! Wij antwoordden daarop: ‘Heel 
graag!’ 
Ook komt er in oktober een voorstelling over Robbie en Roef, de 
tweeling uit de titel, gemaakt door 2-Ater Producties! Zie p.27 voor 
meer informatie.

Rechten Zeezucht verkocht aan Duitsland. 
De rechten van het actuele boek Zeezucht van Marlies van der Wel zijn 
verkocht aan de Duitse uitgever MixtVision. Het boek over een man die 
intens verlangt naar het leven in de zee, en in een diepere laag ook de 
opwarming van de aarde als thematiek heeft, doet het goed over de 
hele wereld! 

Mascha de Vries nieuwe uitgever Rubinstein.
Dik Broekman heeft in november 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. Mascha de Vries volgt hem op als uitgever. Neem vooral 
contact op voor een kop koffie, het bespreken van een idee of een 
leuke samenwerking! mascha@rubinstein.nl  

Tour Kinderbakboek succesvol afgesloten. 
‘t Verrukkelijke Kinderbakboek van Mark Haayema en Rutger van den 
Broek is een succes. Ze zijn overal in het land geweest om baksels van 
kinderen te proeven en te beoordelen. In de bibliotheek in Utrecht 
(i.s.m. de Utrechtse Kinderboekwinkel) werd de tournee afgesloten 
met 28 fantastische taarten! Wat een feest! 

Gouden Boekjes op Spotify.
Bijna niemand weet het, maar er zijn al bijna 50 Gouden Boekjes op 
Spotify te beluisteren. Zoek op Gouden Boekjes en je vindt de gehele 
lijst. Handig voor in het onderwijs, voor onderweg of gewoon lekker 
thuis.

Klik hier voor de gehele lijst. 

https://open.spotify.com/artist/4Y11ZHSC48sIqIsrQ0ivQT?si=4Ko8QUpzQ-q5p0KYzMQnOQ
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Heertje en Meneertje

Erik van Os en Elle van Lieshout

Met tekeningen van Jan van Lierde

Prentenboek

Juni 2020

40 pag. / ca. 20 x 30 cm

4+

NUR 272

ISBN 9789047628217

€ 15,00 

ERIK VAN OS EN ELLE VAN 
LIESHOUT  schrijven samen 

(en apart) al ruim 25 jaar liedjes, 

sprookjes, gedichten, lesmethoden 

en verhalen voor kinderboeken. Hun 

boeken worden wereldwijd uitgegeven 

en met regelmaat geselecteerd voor 

de Prentenboeken Top Tien van de 

Nationale Voorleesdagen. Voor hun 

dichtbundels ontvingen ze een Vlag 

en Wimpel van de Griffeljury, de 

Kinderboekwinkelprijs en vijf keer een 

Sardes/Leespluim, onder andere voor 

Haren vol banaan.

JAN VAN LIERDE  is een Vlaamse 

illustrator en animator. Hij werkte 

onder meer voor BBC en Ketnet. 

Recent ontwierp hij de figuren en 

decors voor Polska Warrior, een film 

in regie van Camiel Schouwenaar. 

Intussen illustreerde hij meer 

dan vijftig prentenboeken, zowel 

in Vlaanderen als in Nederland, 

waaronder Verliefd! en Sorry (en zo). 

Een grappig prentenboek met 
veel hoogte- en dieptepunten!
Heertje en Meneertje

Wat zijn het dikke vrienden, Heertje en Meneertje! En wat zijn ze dol op bouwen! Heertje bouwt 

een toren, hoger en hoger en hoger. Meneertje graaft een kuil, dieper en 
dieper en dieper. Zo bouwen ze aan hun eigen huis, Heertje hoog boven de 
wolken en Meneertje diep onder de grond. Elke dag rond schafttijd komen ze 

elkaar tegen in de bouwkeet. 

Maar op een dag zijn de twee huizen klaar. En daar zitten ze dan, ieder in hun eigen 
ideale huis. Toch missen ze iets: elkaar! Samenwonen lijkt hen stukken gezelliger. 

Maar waar?

Erik van Os en Elle van Lieshout

illustraties van Jan Van Lierde

Erik van Os en Elle van Lieshout

illustraties van Jan Van Lierde
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9 789047 628217

• Ansichtkaarten
beschikbaar

• In samenwerking met
uitgeverij Van Halewyck
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• Een kookboek met 24Kitchen & 

5uurLive chef-kok Hugo Kennis

• Boekhandelstour

• Recensies en interviews

• Smakelijke boekpresentatie

• Na het succesvolle deel 1 ‘t 

Verrukkelijke kinderbakboek met 

Rutger van den Broek, allereerste 

winnaar van Heel Holland bakt

Over ‘t Verrukkelijke kinderbakboek:  ‘Er zijn veel 
kinderkook- en bakboeken in de winkels te koop maar 
deze steekt er toch wel bovenuit. En staat garant voor vele 
uren lees- en vooral bakplezier.’ 
– PUURTAFELEN.NL 



Het restaurant Le Quereur staat bekend om zijn bijzondere gerechten. 

Uit heel het land, en zelfs daarbuiten, komen mensen de specialiteiten proeven 

van chef Húgôt. Volg de wonderlijke verhalen en gasten in dit 

eigenzinnige restaurant en kook zelf de recepten. 

Met ’t Waanzinnige kinderkookboek kunnen kinderen een keertje 

zélf het avondeten op tafel zetten. 24Kitchen-chef Hugo Kennis bedacht de 

lekkerste voor-, hoofd- en bijgerechten met én zonder vlees. Kinderboekenschrijver 

Mark Haayema schreef de vrolijke verhalen en weetjes over koken, eten en 

restaurants.

Met geweldige tekeningen van Emanuel Wiemans!

Ik heb zo wa-wa-wa-
waanzinnig gekookt!
’t Waanzinnige kinderkookboek

’t Waanzinnige kinderkookboek 

Hugo Kennis en Mark Haayema

Met tekeningen van Emanuel Wiemans

Kookboek

Oktober 2020

152 pag. / 20 x 25 cm

6+

NUR 216

ISBN 9789047627777

€ 22,99

9 789047 627777

HUGO KENNIS  is kok en acteur. 

Bij 24Kitchen presenteert Hugo het 

programma Smaakpupillen, waarin 

hij met kinderen kookt, zodat zij 

thuis minimaal één avond in de 

week de keuken van hun ouders 

kunnen overnemen. Ook is Hugo te 

zien in de programma’s Grenzeloos 

Koken en De Makkelijke Maaltijd on 

Tour. Verder speelde hij een rol in 

de musical SpangaS Live! en maakt 

hij met Marius en Jasper Gottlieb 

het internetprogramma De Worsten 

van Babel. In 2019 won hij Expeditie 

Robinson. 

MARK HAAYEMA is schrijver,

acteur en theatermaker. Behalve

kinderboeken schrijft Mark ook

teksten voor onder anderen 

Herman van Veen,  Kinderen voor 

Kinderen en televisieseries. 

Samen met Rutger van den Broek 

maakte hij ’t Verrukkelijke 

kinderbakboek (2019).

Zijn prentenboek Johannes de

Parkiet, een boek over wennen aan

vreemde vogels, was kerntitel voor

de Kinderboekenweek 2018 en werd

in 2019 bekroond met een Vlag en 

Wimpel.
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Uit dezelfde serie:

’t Verrukkelijke kinderbakboek

ISBN 9789047626671

€ 22,99
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Heeft u ze allemaal in huis?



In het Muizenhuis is veel te zien, maar óók veel te horen. Ga je mee op zoek naar alle 

verschillende geluiden in het huis? Wie trekt daar de wc door? Rinkeldekinkel! 

Oh nee, wat valt daar? En waar zou die mooie muziek vandaan komen? Ga mee op 

ontdekkingstocht in dit avontuurlijke geluidenboek. 

Met zes originele geluiden!

9

 

Het Muizenhuis - Wat hoor je daar? 

Studio Schaapman

Geluidenboek

Augustus 2020 

16 pag./ 15 x 15 cm

3+

NUR 270

ISBN 9789047627739

€ 13,99

9 789047 627739

Piep zei de muis in het voorhuis! 
Wat hoor je daar?  
Een Muizenhuis geluidenboekje

 

Kleine kinderen zijn gek op Sam 
en Julia, en op de platen uit 

het Muizenhuis waarop zoveel 

te zien is. Nu kun je ook op elke 

pagina op het knopje drukken en 

een bijpassend geluid 
horen! Probeer het zelf!
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G o u d e n  B o e k j e s

• Herkenbaar voorleesboek voor ouders en grootouders 

• Leescoalitie start binnenkort een nieuwe campagne, 
waarbij de bijzondere band tussen grootouder en 
kleinkind wordt ingezet om de liefde voor lezen door te 
geven 

• Ter gelegenheid van 30 jaar Plus Magazine!



11

Iedere avond leest opa voor. Altijd uit hetzelfde boek. Het is het fijnste 
wat er is. Alles is dan goed. Als het boek uit is, valt Elfie in slaap. Zo gaat het 

iedere avond, iedere nacht. Maar deze avond is alles anders: het boek is weg! 

Ze zoeken overal, maar het is weg en blijft weg. Elfie kan niet slapen, ze denkt alleen 

maar aan het boek. Hoe kan opa nu voorlezen?

Wat is er heerlijker dan samen 
een boek lezen voor het  
slapengaan? 
Het boek van de sterren

Het boek van de sterren

Sjoerd Kuyper

Met tekeningen van Thé Tjong-Khing

Luxe Gouden Boekje

Juni 2020

32 pag. / 17 x 19,5 cm

4+

NUR 272

ISBN 9789047627746

€ 7,99

9 789047 627746

SJOERD KUYPER schreef 

meer dan vijftig kinderboeken. 

Hij ontving diverse Gouden en 

Zilveren Griffels, schreef in 2000 

het kinderboekenweekgeschenk 

Eiber! en kreeg in 2014 de Zilveren 

Griffel voor de jeugdroman Hotel De 

Grote L. In 2012 ontving hij de Theo 

Thijssenprijs, de P.C. Hooftprijs 

voor jeugdliteratuur, voor zijn 

gehele oeuvre.

THÉ TJONG-KHING studeerde 

aan de Seni Rupa-kunstacademie 

in Bandung en kwam in 1956 naar 

Nederland om verder te studeren. 

Daar begon hij met strips tekenen 

bij Toonder Studio’s. Sinds 

1971 werkt Khing fulltime als 

freelance illustrator, vooral van 

kinderboeken. Hij won meerdere 

Gouden en Zilveren Penselen, De 

Woutertje Pieterseprijs in 2005 en 

in 2010 de Max Velthuijsprijs voor 

zijn gehele oeuvre.

G o u d e n  B o e k j e s

In samenwerking met, en ter gelegenheid 

van 30 jaar Plus Magazine!

Foto Thé Tjong-Khing: (C) Fjodor C. Buis
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G o u d e n  B o e k j e s

Een groep enthousiaste bso-kinderen van Partou kinderopvang maakte samen met kinderboekenschrijver Mark 

Haayema en illustrator Loes Riphagen een Gouden Boekje over vriendschap tussen jong en oud. Want vriendjes zijn 

vitamientjes: ze zijn goed voor onze gezondheid en maken het leven leuker!

Daarom hebben we ons aangesloten bij De Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, een initiatief van het ministerie van 

VWS. Met dit Gouden Boekje vragen we aandacht voor dit onderwerp én bevorderen we het (voor)lezen.
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Alle kinderen in de straat kennen mevrouw Vrotte. Als ze voorbij rijdt in haar wagentje, 

volgeladen met potten en pannen, wordt het stil op straat. Kinderen 

verstoppen zich achter lantaarnpalen, vogels stoppen met fluiten en zelfs de zon 

lijkt minder vrolijk te schijnen. Loek, Lisa en Lulu weten het zeker: mevrouw 
Vrotte is een heks! Ze bedenken een plan om haar te ontmaskeren. Maar  

dat loopt anders dan verwacht. 

Vriendschap is voor iedereen, 
jong en oud! 
Operatie Vrotte 

Operatie Vrotte

Mark Haayema

Met tekeningen van Loes Riphagen

Luxe Gouden Boekje

Oktober 2020

32 pag. / 17 x 19,5 cm

4+

NUR 272

ISBN  9789047627821

€ 7,99

9 789047 627821

MARK HAAYEMA is schrijver,

acteur en theatermaker. Behalve

kinderboeken schrijft Mark ook

teksten voor onder anderen 

Herman van Veen,  Kinderen voor 

Kinderen en televisieseries. 

Samen met Rutger van den Broek 

maakte hij ’t Verrukkelijke 

kinderbakboek (2019).

Zijn prentenboek Johannes de

Parkiet, een boek over wennen aan

vreemde vogels, was kerntitel voor

de Kinderboekenweek 2018 en werd

in 2019 bekroond met een Vlag en 

Wimpel.

LOES RIPHAGEN  studeerde aan 

de Willem de Kooning Academie. 

Met haar vrolijke en eigenwijze 

tekeningen valt ze op bij publiek, 

pers en jury’s. Loes wordt alom 

geprezen voor haar prachtige 

illustraties en gevoel voor detail. 

Haar werk is in meer dan vijftien 

landen verschenen en vele malen 

bekroond, onder andere met de 

Chinese Global Pinwheel Award of 

Excellence en de Hong Kong Print 

Awards 2018. Voor Rubinstein 

maakte zij het Gouden Boekje De 

nachtmerries van Loes.

G o u d e n  B o e k j e s

• Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

• Boekje in het kader van Nationale Coalitie tegen 
eenzaamheid 

• 1 t/m 8 oktober 2020: Week tegen de Eenzaamheid 

In samenwerking met een van de grootste 

kinderopvangorganisaties van Nederland. 
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Gedrukt op papier uit
duurzame bronnen en 
met veganistische inkt  
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9 789047 628224

Oud genoeg om de aarde te redden

Loll Kirby

Met tekeningen van Adelina Lirius

Oorspronkelijke titel: Old Enough to 
Save the Planet
Vertaling: Joukje Akveld

Prentenboek

Juli 2020

32 pag. / 24 x 28 cm

6+

NUR 274

ISBN 9789047628224

€ 14,99

Maak je je zorgen over het klimaat, plastic in de oceanen of 
bedreigde dieren? En wil je graag iets doen, maar weet je niet goed hoe? In 

dit boek vind je twaalf inspirerende verhalen over kinderen die allemaal 

op hun eigen manier iets doen om voor het klimaat en de planeet. En jij kunt 
ook helpen! Achterin het boek vind je handige tips om thuis of in de buurt zelf 

aan de slag te gaan. Het maakt niet uit hoe oud je bent, je bent altijd oud 

genoeg om de aarde te redden.

Een kleurrijk prentenboek 
voor iedereen die weet dat de 
aarde nog heel lang mee moet
Oud genoeg om de aarde te redden 
 
Vertaald door Joukje Akveld

LOLL KIRBY  is basis- 

schooldocent en staat aan het 

hoofd van een centrum voor 

natuureducatie in Bristol. Voor het 

schrijven van dit boek liet ze zich 

inspireren door de kinderen aan 

wie ze lesgeeft. Ze schreef het voor 

iedereen die iets wil betekenen voor 

de wereld. 

ADELINA LIRIUS  is een Zweedse 

illustrator en kunstenaar. Ze deed 

de docentenopleiding Illustratie 

aan de universiteit van Uppsala in 

Zweden, en werkt sinds 2012 als 

zelfstandig illustrator. Ze maakt 

graag kleurrijke illustraties van 

dieren en de natuur. Oud genoeg 

om de aarde te redden is haar derde 

kinderboek.
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Raargebeurd! Het rariteitenkabinet van 

meneer Fred (open van 5 tot 9)

Emanuel Wiemans 

Prentenboek

September 2020

56 pag. / 20 x 25 cm

7+

NUR 270

ISBN 9789047627753

€ 17,99

De wereld zit vol met geheimen en mysteries. Waarom zijn er zo veel 

schepen vergaan in de Bermuda-driehoek? Bestaat de Verschrikkelijke 
Sneeuwman echt? Waar vind je de verloren stad van Atlantis? Worden 

graancirkels gemaakt door buitenaardse wezens? En… leeft Elvis nog? 

In zijn rariteitenkabinet leidt meneer Fred twee nieuwsgierige kinderen langs een reeks 

onverklaarde fenomenen... Letterlijk! Raargebeurd! is een heerlijk boek 

vol raadsels om je over te verwonderen, of op zoek te gaan naar het antwoord. (Als je 
durft!)

Een boek boordevol 
mysteries, raadsels en 
onopgeloste zaken 
Raargebeurd!  
Het rariteitenkabinet van meneer Fred

9 789047 627753

EMANUEL WIEMANS woont 

en werkt in Amsterdam met zijn 

vrouw en twee kinderen. Hij 

is een illustrator, animator en 

storyboard-artiest. 

Na zijn afstuderen aan de HKU 

kunstacademie in Utrecht begon 

Emanuel als illustrator te werken. 

Na een klein intermezzo om het vak 

van Vespa-restaurateur te leren, is 

hij nu al zo’n 15 jaar zelfstandig. Hij 

werkt voornamelijk digitaal. Zijn 

werk laat zich best omschreven als 

vintage en toch eigentijds...

Hij schreef en tekende voor 

Rubinstein al  diverse Gouden 

Boekjes, waaronder Sammie is zoek. 

17

Lekker raar boek over geschiedenis! 

Thema Kinderboekenweek 2020
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Buurman & Buurman - In de tuin 

Idee van Lubomir Beneš

Teksten door Kees Prins

Groot Blinkend Boek

Juni 2020

80 pag. / 19 x 23 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047627814 

€ 15,50

De Buurmannen zijn weer goed op dreef. Zo hebben ze te kampen met een mol in 
de tuin, blijkt het planten van een rotstuin nog niet zo gemakkelijk en proberen ze 

van een bijenzwerm af te komen. Voor elk probleem bedenken de Buurmannen 

natuurlijk een creatieve oplossing, die zoals altijd volledig uit de hand 
loopt! Met de verhalen: De mol, Rotstuin en Bezige bijen.

Weer zo’n zonnige, blinkende 
bundel over de klusgrage 
Buurmannen!
Buurman & Buurman - In de tuin

9 789047 627814

KEES PRINS is een Nederlands 

acteur. Hij is vooral bekend 

van het absurdistische 

televisieprogramma Jiskefet, met 

Herman Koch en Michiel Romeyn. 

Op ludieke wijze spreekt hij 

ook vele reclameboodschappen 

voor de radio in, (o.a. voor de 

Belastingdienst). Kees Prins 

spreekt al jaren, samen met Siem 

van Leeuwen, de stemmen in van 

Buurman en Buurman waarbij er 

flink wordt geïmproviseerd want 

een voorgekookte tekst is er niet!

I N  D E  T U I NGESCHREVEN 

DOOR 

KEES PRINS

19
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9 789047 620242

Mindfulness Box

ISBN 9789047620242

€ 17,99

Over de Mindfulness Box: 
‘Een hip doosje boordevol inspiratie en positiviteit!’ 

– Boekenbijlage.nl



Het Mindfulness Doeboek leert je beter om te gaan met onder andere stress en piekeren 

door met je aandacht in het hier en nu te zijn. In dit werkboek vind 

je de gehele mindfulnesscursus (MBSR) als totaalpakket. De simpele maar doeltreffende 

oefeningen zijn gericht op deze training in focus en aandacht.

De bijbehorende audio bevat diverse meditaties. Met de ruim 60 

oefeningen in het boek en de 10 bijbehorende meditaties op audio kun je direct 
thuis aan de slag. Iedere week zijn er andere (schrijf)opdrachten, 

invuloefeningen, tests en tips. Na 8 weken ken je niet alleen alle ins en outs van 

deze aandachtstraining, maar heb je ook ervaring opgedaan met 
mediteren en met hoe je vaker aanwezig kunt zijn in het moment. Geen 
overbodige luxe in onze drukke maatschappij vol prikkels en afleiding.

Een praktische cursus 
mindfulness om zelf mee aan 
de slag te gaan
Mindfulness Doeboek

EVA BROBBEL houdt zich op 

verschillende manieren bezig met 

mindfulness. Eva is gecertificeerd 

VMBN-categorie 1 trainer, en volgde 

de postdoctorale opleiding tot 

mindfulnesstrainer bij het Radboud 

UMC in Nijmegen. Ze geeft 

groeps- en individuele trainingen, 

in het bedrijfsleven, is als trainer 

verbonden aan Lighthouse Works 

en is auteur. In 2017 verscheen haar 

Mindfulness Doeboek, een praktisch 

handboek waarmee je als lezer zelf 

aan de slag kunt, in 2018 gevolgd 

door de Mindfulness Box. 
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Mindfullness doeboek

Eva Brobbel

Boek

Paperback

Juni 2020

156 pag. / 21 x 29 cm

NUR 728

ISBN 9789047627784

€ 17,50

9 789047 627784

• In het najaar van 2020 
verschijnt van dezelfde 
auteur Het geluksdoeboek 

• Gehele 8-weekse 
Mindfulness cursus in 
een praktische softcover 
uitvoering. Inclusief 60 
toegankelijke meditaties!
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Fabeltjeskrant-pakket
Meneer de Uil, de hit op Netflix en Telenet, is niet meer weg te denken uit 

de huiskamers anno 2020. De liedjes worden massaal beluisterd op Spotify 

en meegezongen. Voor grote en kleine kinderen hebben we een aantal leuke 

artikelen om mee te spelen of het huis te versieren. Het pakket bevat 2x:

Fabeltjeskrant-pakket*

ISBN 9789047628095

 € 67,90

9 789047 628095

Kleurpotloden in koker met 

puntenslijper Fabeltjeskrant

Afmeting 19,5 x 3,5 cm

2+

Prijs per stuk € 5,99

Wenskaarten Fabeltjeskrant –  

mapje met 10 kleurkaarten

2 stuks 

Afmeting stuk: 14,5 x 14,5 cm

3+

Prijs per stuk € 5,99

Glasmagneet Fabeltjeskrant in 

doosje

2 stuks Meneer de Uil

2 stuks Juffrouw Ooievaar

2 stuks Bor de Wolf

2 stuks Lowieke de Vos

2 stuks Peter Panda

Afmeting per stuk: 7 x 7 x 2 cm

4+

Prijs per stuk € 3,99

Puzzel in koker Fabeltjeskrant - 

Truus de Mier & Peter Panda

Afmeting 13 x 8,5 cm

Aantal stukjes 108

Prijs per stuk € 8,99

Puzzel in koker Fabeltjeskrant - 

Meneer de Uil

Afmeting 13 x 8,5 cm

Aantal stukjes 108

Prijs per stuk € 8,99

*Het pakket word geleverd met een A4 met 
uitgebreide informatie over de losse ISBN 
en prijzen.



Fiep Hop & Stop verkeersspel

Hans Fleur

Met tekeningen van Fiep Westendorp 

Bordspel

Augustus 2020

18 cm x 14,8 cm x 4cm

3+

NUR 494

ISBN 9789047627760

 € 12,99

9 789047 627760

De Scholen gaan weer beginnen
Het is nu bijna niet te geloven, maar hopelijk kunnen onze kinderen na de zomervakantie 

gewoon weer naar school. Om deze vrolijke mijlpaal dan nog leuker te maken, hebben we 

in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland twee superleuke spellen gemaakt met de 

tekeningen van onze tijdloze Fiep Westendorp. Online zal veel aandacht komen voor deze 

campagne.
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Fabeltjeskrant-pakket

Fiep’s verkeersdomino

Met tekeningen van Fiep Westendorp 

Domino

Augustus 2020

 18 cm x 14,8 cm x 4cm

3+

NUR 494

ISBN 9789047627838

 € 9,99

9 789047 627838

Fiep Hop & Stop verkeersspel

Bedacht door Hans Fleur

Met tekeningen van Fiep Westendorp 

Dit heerlijke, frustrerende, 
steeds weer leuke spel kun je al 

spelen zodra de kinderen kunnen tellen en de 

basiskleuren herkennen. Wie komt het eerst 

aan de overkant?

Fiep’s verkeersdomino

Domino

Met tekeningen van Fiep Westendorp 

Dit spel behoeft natuurlijk geen uitleg. Pro-

beer de kaarten aan te leggen met dezelf-
de leuke Fiep verkeersteke-
ningen tegen elkaar. Degene die het eerst 

al zijn kaarten kwijt is, wint een ronde. En als 

je allemaal je kaarten kwijt bent, zul je zien 

wat een leuke straat je hebt gemaakt.

Wenskaarten Fabeltjeskrant – 

mapje met 10 kleurkaarten

2 stuks

Afmeting stuk: 14,5 x 14,5 cm

3+

Prijs per stuk € 5,99
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SAIL 2020

Opa Zeeman

ISBN 8719066007060

€ 12,99

Muizenhuis – De haven

ISBN 9789047625209

€ 17,99

Zeezucht

Een prachtig geïllustreerd maar ook actueel prentenboek 

over de opwarming van de aarde en overbevissing van de 

zee. Gepubliceerd in vier landen!

ISBN 9789047622802

€ 18,50

Ahoy! In de week van 12 tot 16 augustus 2020 is 
het weer zover: SAIL Amsterdam! Kies het ruime 

sop met de mooiste boeken over boten en zeelui 
van uitgeverij Rubinstein.

Het Gouden Boek van de Zee

Met zes Gouden Boekjes

ISBN 9789047613978

€ 15,50

De Grote Oceanenatlas

ISBN 9789047627647

€ 25,99

DE GROTE
OCEANEN

ATLAS

DE G
RO

TE O
C
EANENATLAS

DE G
RO

TE O
C
EANENATLAS

9 789047 627647

ISBN 9789047627647

Ga mee op reis naar de VIJF OCEANEN VAN DE WERELD 
en ontdek de DUIZELINGWEKKENDE DIVERSITEIT van de 

wereld onder water. Reis mee met LEDERSCHILDPADDEN op 
hun trektocht, doezel weg met SCHATTIGE ZEEOTTERS en 

neem een ijskoud bad met een WALRUS. In dit boek vind je de 
spannendste OCEANENAVONTUREN, van de golven tot  

de diepste zeebodem.

Met meer dan 30 gedetailleerde kijk- en  
zoekplaten vol stoere dieren en interessante  

weetjes. Jonge ontdekkingsreizigers  
zullen hun ogen uitkijken. 

G
eïllu

streerd door Lucy Letherlan
d

DUIK in de wereld van de oceanen en ontdek 
PRACHTIGE ZEEDIEREN, ONGELOOFLIJKE 

LANDSCHAPPEN en FANTASTISCHE 
NATUURVERSCHIJNSELEN
Geïllustreerd door Lucy Letherland

Geschreven door Emily Hawkins 

Ontdek de meest  
waanzinnige dieren in dit prachtig  
geïllustreerde boek over het leven  

onder water.

De grote oceanen atlas.indd   1De grote oceanen atlas.indd   1 13/03/2020   18:3513/03/2020   18:35
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De koning gaat uit varen

ISBN 9789047617167

€ 7,99

Tim en de boot naar Timboektoe

ISBN 9789047612520

€ 7,99

Christoffel en de Columbus

ISBN 9789054449188 

€ 7,99

Sloffie Sleepboot

ISBN  9789054449027 

€ 7,99

Sloffie Sleepboot en zijn avonturen  

op de rivier

ISBN  9789047601098

€ 10,50

De hondenmatroos

ISBN  9789054449133

€ 7,99

Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile 

ISBN 9789047626855

€ 7,99

Naar Amerika! Met de Rotterdam

ISBN 9789047625780

€ 7,99

Kapitein Zeepok

ISBN 9789047605607

€ 7,99
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De mooiste verhalen over vroeger komen tot 
leven in de boeken van Rubinstein.

Duik in de geschiedenis tijdens de Kinderboekenweek:  En Toen?

Het Rembrandt Voorleesboek

ISBN 9789047626459

€ 22,99

Welkom in het Lloyd Hotel

ISBN  9789047627098

€ 14,99

Vincent en Camille

ISBN 9789047606789  

€ 7,99

Marten en Oopjen 

maken zich mooi

ISBN  9789047625339

€ 7,99

Het meisje met de 

gouden jurk

ISBN  9789047626992

€ 7,99

Aap en Mol in het Paleis

ISBN 9789047621065

€ 7,99

Isabella Boem en de schilder 

Pieter de Hooch

ISBN  9789047627289

€ 7,99

Het Grote Rijksmuseum 

Voorleesboek

ISBN  9789047613824

€ 22,99



Aap en Mol in het Paleis

ISBN 9789047621065

€ 7,99

Mylo Freeman: ‘Ik zie dit als een geweldige, dubbele kans. Niet alleen een prentenboek 

mogen maken waarin ieder kind zich kan herkennen, maar ook kunnen inspireren als 

donkere prentenboekenmaker.’

MYLO FREEMAN heeft zo’n 60 kinderboeken op haar naam staan, waaronder haar 

reeks over het donkere prinsesje Arabella die inmiddels naast Nederland ook in 

Engeland, Amerika en Afrika wordt uitgegeven. In haar werk probeert Mylo meer 

etnische diversiteit aan te brengen in de wereld van de prentenboeken. Zo ook in het 

prentenboek Tweeling! dat ze in samenwerking met Rubinstein en het CPNB maakt voor 

de Kinderboekenweek 2020. 

Nieuwsgierig naar de voorstelling over de jongens Robbie & Roef? Kijk voor speeldata 

op www.vanaf2.nl!

Mylo Freeman maakt het officiële prentenboek 
van de Kinderboekenweek 2020!
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• Prentenboek van de Kin 
derboekenweek
• Promotie- en displaymate-
riaal
• Theatershow vanaf DA-
TUM
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