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Nieuw deel atlassenreeks in de maak: De grote Chagall atlas. Nienke Denekamp werkt 
momenteel aan haar derde atlas in de reeks over de bijzondere levens en reizen van in-
spirerende kunstenaars, ditmaal over Marc Chagall. Onder meer de Russische Revolutie 
en twee wereldoorlogen voerden deze kunstenaar van Wit-Rusland naar Moskou, Ber-
lijn, Parijs en de VS. Eerder dit jaar was een succesvolle tentoonstelling rondom Chagall 
en de avant-garde te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.
[beeld: cover Chagall atlas]

Het Muizenhuis komt naar het theater. Vanaf januari 2021 zullen Sam en Julia ook in 
het theater te zien zijn! Bureau Vanaf Twee brengt de wereld van Het Muizenhuis uit 
de populaire boeken van Karina Schaapman tot leven in een familievoorstelling voor 
kinderen vanaf twee jaar. 
[beeld: iets uit Het Muizenhuis: het theater]

Sesamstraat-liedjesboeken weer beschikbaar. De leukste liedjesboeken van Sesamstraat 
zijn weer verkrijgbaar. Met Ik vrolijk mij op met een liedje, Vriendjes voor altijd en 
Klassieke Kinderliedjes, kunnen kinderen en hun (groot)ouders weer meezingen op de 
muziek van Henny Vrienten.
[beeld: Sesamstraat boek cover]

Leescoalitie start campagne gericht op grootouders: Lees Voor(t). Met een nieuwe cam-
pagne wil De Leescoalitie van Stichting Lezen voorlezen door grootouders bevorderen. 
De 3,4 miljoen opa’s en oma’s in Nederland kunnen zo hun kleinkinderen de liefde voor 
boeken bijbrengen. Het in juni verschenen Gouden Boekje Het boek van de sterren, 
door Sjoerd Kuyper en Thé Tjong-Khing, past perfect in dit thema: het draait om een 
opa die zijn kleindochter voorleest. 
[beeld: cover Het boek van de sterren]

Audioboeken van Disney en Nijntje beschikbaar voor streaming. Als uitgever van luis-
terboeken speelt Rubinstein in op de groeiende vraag naar online audioboeken. Sinds 
dit najaar is op Storytel een eerste selectie van luisterboeken en verhalen van Disney 
beschikbaar, ondersteund door een campagne rondom Frozen 2. Daarnaast zullen de 
komende tijd de titels van Nijntje stapsgewijs beschikbaar op Spotify komen. 

Nieuwtjes
De kleine dalmatiër Muk komt naar het theater
De kleine dalmatiërpup Muk komt naar het theater! MUK is een 
beeldend en muzikaal feestje gebaseerd op de droldwaze avonturen 
van Muk, de nieuwe succesvolle kinderboekenserie van Mark 
Haayema en Job van Gelder. Muk kan nog al onhandig zijn, maar zijn 
aandoenlijke goedwillendheid en zijn open blik op de wereld, maken 
het een hondje om van te houden. Zie voor speeldata en meer 
informatie: vanaf2.nl.

Luisterboeken zijn hot.
Storytel, de Zweedse streamingdienst, voorspelt dat hun opbrengst 
dit jaar oploopt tot €250 miljoen. Dat betekent een groei van 30%. 
Het bedrijf zit inmiddels in meer dan 40 landen en heeft zich ten doel 
gesteld om het totale aantal betalende abonnees in 2021 te verhogen 
tot 2,2 miljoen. En dat voor een bedrijf dat nog geen 10 jaar geleden 
pas internationaal ging. 
En zo kunnen we nog even doorgaan. Het succes van de 
luisterboekenapp van de Koninklijke Bibliotheek is enorm. Nieuwe 
initiatieven als Cliffer en Nextory poppen op als paddenstoelen uit de 
grond. 
Hoe kan de boekhandel hier nu ook een graantje van meepikken? Het 
CB, dat immers nog niet zo lang geleden Luisterhuis overnam, zal u 
graag verder informeren.
 
Boekstart kiest Muizenhuis kartonboekje 
Dit jaar heeft Boekstart voor de allerkleinsten het Muizenhuis 
kartonboekje Dit is mijn huis gekozen. Het negentalige boekje 
wordt weggegeven door leesconsulenten van Boekstart aan o.a. 
gezinnen met een migratie-achtergrond. Weer een nieuwe generatie 
die opgroeit met Sam en Julia. Inmiddels zijn er al zo’n 350.000 
Muizenhuisboeken over de toonbank gegaan! 

Aan de bak met De Verrukkelijke Kinderbakshow 
Thuisbakker Rutger van den Broek en theatermaker Mark Haayema 
brengen hun Verrukkelijke kinderbakboek naar het theater. Je 
leert alles over bakken: van graankorrel tot witte bloem en van 
melk tot een vette botercrème. Oma Bakker komt ook langs, zij 
onthult haar geheime grootmoedersrecepten voor de lekkerste 
cake. De Verrukkelijke Kinderbakshow is een interactieve, vrolijke 
en educatieve show waarbij alle zintuigen geprikkeld worden door 
te ruiken, te proeven, te luisteren, te kijken en te voelen! Zie voor 
speeldata en meer informatie: vanaf2.nl.
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Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je groot bent 

of klein, ieder kind kan worden waar hij of zij van droomt. Astronaut, 

ontwerper, bouwvakker, postbode, detective, milieuactivist… Of misschien 

wel papa! Laat je inspireren door de boeken van Rubinstein.

Heertje en meneertje

ISBN 9789047628217

€ 15

Oud genoeg om de aarde te redden

ISBN 9789047628224

€ 14,99

Koko de Koerier

ISBN 9789047627074

€ 12,99

Hoi, ik ben een lijn + Hoi, jij bent 

een ontwerper

ISBN 9789047626626

€ 27,50

Zeezucht 

ISBN 9789047622802

€ 18,50

Nijntje wat wil je later worden

ISBN 9789047628002

€ 10,99

Tinker & Tanker

ISBN 9789047627111

€ 14,99 

Nijntje en oom vliegenier

ISBN 9789047622017

€ 10,99

Nijntje wat wil je later worden

555555555555

Koko de Koerier

ISBN 9789047627074

€ 12,99

Hoi, ik ben een lijn + Hoi, jij bent 

een ontwerper

ISBN 9789047626626

€ 27,50
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Fieps Beroepen Memo 

Met tekeningen van Fiep Westendorp

Spel

Augustus 2021

14,8 x 18 x 4 cm

3+

NUR 492

ISBN 9789047628729

€ 12,99

9 789047 628729

Het grote Beroepenboek van Fiep

Kasper en Joren van der Voort

Tekeningen van Fiep Westendorp

Prentenboek

Augustus 2021

96 pag / 19,6 x 25,3cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628750

€ 19,99 

9 789047 628750

• Integrale aanpak: ook 
een beroepenmemo!  

• Bĳzonder moderne kĳk 
op beroepen; absoluut 
NIET stereotype!  

• Thema 
Kinderboekenweek 2021! 

Het grote beroepenboek van Fiep bevat de meest uiteenlopende beroepen. Van 

schoonmaker tot goochelaar, electriciën of bakker; er komen heel wat werkzaamheden 

aan bod, verdeeld in heel veel categorieën. Ook al hoef je nog lang niet te kiezen, 

inspirerend is wel. Helemaal met de tekeningen van Fiep!  

De broers Kasper en Joren van der Voort schreven bĳ de tekeningen gedichtjes en 

geven uitleg over wat een beroep nou eigenlĳk inhoudt. 

Vrolĳk en informatief!

FIEP WESTENDORP was een 

Nederlands tekenares, die vooral 

bekend werd door de tekeningen van 

Jip en Janneke. Naast Jip en Janneke 

illustreerde Westendorp voor het 

Parool, de Bobo en de boeken van onder 

anderen Annie M.G. Schmidt, Mies 

Bouhuys en Han G. Hoekstra. Haar 

nalatenschap is ondergebracht in de 

stichting ‘Fiep Westendorp Foundation’ 

en vanuit die stichting worden er steeds 

nieuwe boeken gemaakt, waaronder dit 

beroepenboek! 

• Ook leuk voor oudere 
kinderen omdat de 
kaartjes die je bĳ 
elkaar moet zoeken niet 
hetzelfde zĳn maar bĳ 
elkaar horen 

• Gemaakt van stevig 
karton in een fĳne 
bewaardoos

Wat wil jĳ later worden? 
Het grote Beroepenboek van Fiep

Memo was nog 
nooit zo leuk!  
Fieps Beroepen  memo

Dit memospel bevat 48 kaartjes met de geweldige illustraties 

van Fiep Westendorp. Zoek de beroepen en 
attributen bĳ elkaar. Wie de meeste setjes heeft wint!  

Nog meer Fiep spelletjes beschikbaar!

 

n beroep nou eigenlĳk inhoudt. 

rmatief!

was nog s nog

Fieps verkeersdomino

ISBN 9789047627838

€ 9,99

Fieps hop-’n-stop verkeerspel

ISBN 9789047627760

€ 12,99

© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
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Later als ik groot ben… 

Floortje Schoevaart

Met tekeningen van Grootzus

Prentenboek

Augustus 2021

40 pag. / 22,5 x 27,7 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628781

€ 15,99

GROOTZUS oftewel Francien Verhulst 

creëert feestelĳke droomwerelden van 

bestaand getekend beeld, bĳ elkaar 

geraapt uit een enorme geschiedenis 

van illustraties omgebogen naar haar 

eigen sprookjes. Ze illustreert o.a. 

(prenten)boeken en tĳdschriften en 

maakt animaties voor tv-producties en 

onderwĳsdoeleinden. Haar prentenboek 

Kom je mee? werd geselecteerd voor de 

Prentenboek TopTien 2021.

FLOORTJE SCHOEVAART  is 

schrĳver en theatermaker. Ze schreef 

jarenlang voor Sesamstraat, maakte het 

boek Wat je soms ziet voor beginnende 

lezers en schreef diverse voorstellingen 

voor o.a. de Kinderparade, het Residentie 

Orkest en het Concertgebouw. Ze 

hertaalde de Matthäus Passion voor 

kinderen en won in 2014 de Willem 

Wilminkprĳs voor het beste kinderlied 

voor ‘Op de markt’. 

9 789047 628781

Dit boek laat zien dat je 
werkelĳk álles kunt worden 
wat je wil!
Later als ik groot ben… 

Een bĳzonder prentenboek over dromen, wensen en alles kunnen worden wat je maar 

wil. Een kind fantaseert over wat het allemaal zal zĳn, kunnen en durven als 

het later groot is. Dapper, groot, slim, man, vrouw – alles kan! De combinatie van de 

ontwapende gedichten van Floortje Schoevaart en de prachtig gedetailleerde 
illustraties van Grootzus maakt een boek vol humor, moed en lust voor 

iedereens toekomst
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• Genderneutraal 
personage 

• Illustrator stond volop in 
de belangstelling tĳdens 
Voorleesdagen 

• Thema 
Kinderboekenweek

Later als ik groot ben

… ben ik niet meer bang in het donker
… eet ik wat ik wil
… ruim ik m’n kamer nooit op 
… mag ik lawaai maken
… mag ik zelf een huisdier kiezen
… durf ik in het diepe
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Ik kan levens redden

Eryl Nash

Met tekeningen van Ana Albero

Vertaling: Joukje Akveld

Non-fictie

September 2021

32 pag. / 24  x 28

6+

NUR 210

ISBN 9789047628767

€ 14,99

ERYL NASH is schrĳver, redacteur 

en vooral kinderboekenliefhebber. Ze 

was vroeger archeoloog maar schrĳft 

nu superleuke non-fictie boeken voor 

kinderen.

ANA ALBERO is freelance 

illustrator. Ze illustreerde diverse 

boeken uit de reeks Van klein tot groots 

en verder o.a. voor The New Yorker, 

Cartoon Network en The New York 

Times. 

9 789047 628767

Deze helden staan dag en nacht 
voor je klaar!
Ik kan levens redden

Trek je brandwerende pak aan, grĳp je walkie-talkie 

en trek eropuit met deze twaalf helden die overal ter wereld levens redden. Leonie de 

brandweervrouw, David-Lawrence de ambulancemedewerker, Koen de strandwacht 

en nog veel meer échte reddingswerkers vertellen je alles over hun 

beroep. Je leert over hun spannende en bĳzondere werk en 

het materiaal dat ze gebruiken bĳ het redden van mensenlevens.

Mensen die levens redden, wonen gewoon bĳ jou in de buurt. Je komt ze elke dag tegen 

maar je herkent ze niet. Want deze echte helden dragen geen superheldenpakken 

of capes. Hun heldendaden komen door hun vakkundige optreden en hun goede 

inborst.
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• Thema 
Kinderboekenweek 2021 

• Informatief & rĳk aan 
details 

• Interview met 
Nederlandse 
strandwacht

• Dit boek is een zeer 
verdiende ode aan 
de echte helden: onze 
hulpverleners! 

EEN DAG UIT 
HE  L V N VAN
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Ik kan levens redd

Eryl Nash

Met tekeningen va
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Reng! Reng! De Gele Taxi is weer terug!

Optie 1 

U bestelt een gevulde display met 120 Gouden Boekjes en u krĳgt de display gratis meegeleverd. 

Waarde: € 958,80  /  Korting: 46% 

Optie 2  

U bestelt 60 Gouden Boekjes, zodat de display wel goed gevuld is, en u betaalt € 75,00 voor de display. 

Dit is statiegeld en mocht u in de toekomst niet langer gebruik willen maken van de display en deze is in 

goede staat, dan halen wĳ hem op en krĳgt u uw geld terug. 

Waarde: € 479,40 + € 75,00  /  Korting: 44%

Optie 3  

U koopt de Gouden Boekjes Gele Taxi display voor € 150,00. Ook hier geldt dat de display in te leveren is 

als deze nog in goede staat is.  

Waarde:  € 150,00  /  Korting: 42%
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Het konijnenboekje

ISBN 9789047600893

€ 7,99

De zeven postbodes

ISBN 9789054449362

€ 7,99

Dokter Jan de pleisterman

ISBN 9789047611035

€ 7,99

Zuster Suzie

ISBN 9789047610984

€ 7,99

De Krantenpoes 

ISBN 9789054447757

€ 7,99

Mano de brandweerjongen

ISBN 9789047609438

€ 7,99

Het dikke agentje  

ISBN 9789047602569

€ 10,50

Het Gouden Brandweermannenboek 

ISBN 9789047623649

€ 17,50

Er wordt hard gewerkt in de Gouden Boekjes… 

Meneer Mooi Weer 

ISBN 9789054449263

€ 7,99

De gouden boekjes display is weer beschikbaar. Deze gele taxi heeft een bewezen magische 

aantrekkingskracht op kinderen en de prĳs van de Gouden Boekjes blĳft natuurlĳk heel 

aantrekkelĳk. Er zĳn drie mogelĳkheden om deze onweerstaanbare kindertrekker te bestellen. 

‘Gebruikt u de taxi niet meer en is hĳ in goede staat? Dan krĳgt u uw geld terug.

Mano de brandweerjongen

Slechts 7,99 voor 
een volwaardig 
prentenboek.  

Heel geschikt 
voor kleine 
kinderhanden.  

Nu ook met 
ruimte voor 
de Gouden 
Voorleesboeken! 

Ecologisch, 
100% duurzame 
display

Mail ons voor een 
offerte op maat via 

verkoop@rubinstein.nl
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Over het eerste deel van 
Muk: 

‘Een aandoenlĳk verhaal met 
hartverwarmende illustraties.’ – 
Karina Leduc, Bookspot

Muk krijgt een kleur

Mark Haayema

Met tekeningen van Job van Gelder en 

Laury Tinnemans

Prentenboek

Juni 2021

24 pag. / 20 x 20 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628866 

€ 13,99

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).

en met Hugo Kennis ‘t Waanzinnige 

Kinderkookboek (2020). Zĳn 

prentenboek Johannes de Parkiet was 

kerntitel  voor de Kinderboekenweek 

2018 en werd in 2019 bekroond met 

een Vlag en Wimpel. 

JOB VAN GELDER is illustrator 

en eigenaar van het ontwerpbureau 

Monnikenwerk. Hĳ illustreert 

prentenboeken, waaronder Mark 

Haayema’s Meneertje Meer en Bĳzondere 

keus, meneer de reus! van Erik van Os en 

Elle van Lieshout. Hĳ werkt daarnaast 

onder meer voor de Efteling en diverse 

uitgeverĳen.

LAURY TINNEMANS kan als een 

kameleon tekenen in allerlei stĳlen. 

In zĳn werk zit veel dynamiek en een 

knipoog naar oude tekenfilms. Geef 

hem een vel papier en hĳ tekent het 

vol. (Geef hem geen vel papier en hĳ 

tekent de tafel vol.)

9 789047 628866

Het überschattige hondje Muk 
is terug!
Muk krijgt een kleur

Muk de kleine dalmatiër vindt zĳn vacht een beetje saai. 

Het is tĳd voor iets vrolĳkers . In de dierentuin ziet hĳ dieren met de 
prachtigste kleuren. Die zou hĳ ook wel willen! Maar voelt hĳ zich dan 

nog wel helemaal Muk?

Het tweede prentenboek over het aandoenlĳke hondje Muk. Muks 
avonturen passen goed in de belevingswereld van 
jonge kinderen en de illustraties brengen hem helemaal tot leven. 

Muk krijgt een kleur
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• Theatervoorstelling ism 
2-ater producties in de 
maak 

• Aantrekkelĳk verhaal op 
rĳm  

• Thema’s: kleuren, dieren 

‘Schattige Muk zal in een 

oogwenk de harten van jonge 

kinderen veroveren. De tekst op 

rĳm is eenvoudig en zorgt voor 

een aangenaam ritme.  Het feit 

dat daarbĳ het tellen ingeoefend 

kan worden geeft het boek nog 

extra aantrekkingskracht.’ - 

hetboekenrĳk.com

Muk

ISBN 9789047628316

€ 13,99 

Het eerste deel verscheen in november 
2020, kreeg hele goede recensies en is 
verkozen als titel in de ‘Prentenboeken 
Top Tien’ van de Voorleesdagen 2022! 
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De grote avonturenatlas 

ISBN 9789047619383

€ 25,99

De grote dierenatlas

ISBN 9789047621423

€ 25,99

De grote atlas van de  

dinosaurussen

ISBN 9789047624011

€ 25,99

De atlas van 

wereldwonderen 

ISBN 9789047626046

€ 25,99 

De grote oceanenatlas 

ISBN 9789047627647

€ 25,99

De grote atlas van wereldrecords

Emily Hawkins

Met tekeningen van Lucy Letherland

Atlas

Augustus 2021

96 pag. / 27,2 x 37 cm

7+

NUR 210

ISBN 9789047628828

€ 25,99 

EMILY HAWKINS houdt 

ervan om ingewikkelde dingen 

eenvoudig te maken. Ze heeft boeken 

geschreven over allerlei dingen, 

van auto’s, treinen en schepen tot 

dinosaurussen, goocheltrucs en 

wiskunde. Ze schreef mee aan De atlas 

van wereldwonderen (geïllustreerd 

door Lucy Letherland), en aan de 

internationaal populaire Ologie-

serie, die wereldwĳd meer dan 16 

miljoen exemplaren heeft verkocht. 

Ze behaalde een Engelse graad aan de 

Nottingham University en woont in 

Winchester met haar jonge gezin. 

LUCY LETHERLAND woont 

in Londen. Ze studeerde in 2011 

af aan de Manchester School. 

Lucy’s werk is een mix van humor en 

verhalen. Ze gebruikt een mix van 

handgetekende en digitale technieken 

om levendige illustraties vol details 

te produceren. In 2014 verscheen 

haar eerste kinderboek, De grote 

avonturenatlas, dat verschillende 

nominaties kreeg en de UK 

Educational Writer’s Award 2015 won. 

Haar tweede boek, De 

atlas van wereldwonderen, won de 

Children’s Travel Book of the Year 

Award in 2016.

9 789047 628828

De SNELSTE, GROOTSTE, 
STERKSTE en GEVAARLĲKSTE 
dingen ter wereld
De grote atlas van wereldrecords

Wist je dat…

… er in Vietnam een grot is die zo groot is dat er een Boeing 747 in past?

… er een ondergrondse stad is waar ooit duizenden mensen woonden?

… er een eiland is dat volledig bewoond wordt door giftige slangen?

Nee? Dan wordt het tĳd dat je De grote atlas van wereldrecords 

leest! Dit boek neemt je mee op een duizelingwekkende reis om de wereld. Van de 
hoogste waterval tot de grootste ondergrondse stad, 

de grootste mensaap tot de zwaarste ultramarathon en de langste spoorlĳn: hier vind 

je de meest bizarre en extreme natuurfenomenen en 

door mensenhanden gemaakte wonderen.

De grote atlas van wereldrecords

17
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Het Gouden Boek van Aap en Mol

Gitte Spee

Gouden Voorleesboek

Juni 2021

Ca 96  pag. / 19,6 x 25,3 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628804

€ 15

GITTE SPEE is geboren op het 

eiland Java in Indonesië. Toen ze elf 

was verhuisde ze naar Nederland, 

naar Scheveningen! Na een studie 

Illustratie op de Gerrit Rietveld 

Academie in Amsterdam en een post 

graduate cursus aan de St. Martins 

School of Art in Londen, heeft ze nog 

een cursus animatie gedaan op de 

Royal College of Art, ook in Londen. 

Eerst tekende ze vooral voor andere 

schrĳvers, maar na een poos is ze zelf 

gaan schrĳven. Dat is het allerfĳnste, 

want als je schrĳft en tekent, kun 

je een heel eigen wereld scheppen. 

Sinds enige jaren werkt ze vanuit 

haar atelier in Laren, met uitzicht op 

eekhoorntjes en egels.

9 789047 628804

De beste vrienden Aap en Mol 
hebben nu hun eigen Gouden 
Boek
Het Gouden Boek van Aap en Mol

Aap is avontuurlĳk en nieuwsgierig, Mol blĳft liever binnen met 

een boek op schoot. Toch zĳn ze de beste vrienden en gaan ze graag samen op pad. Ze 

gaan op zoek naar de zee, bouwen een hut, en ze delen hun koekjes met een beer. 

De geliefde klassiekers Aap en Mol gaan naar zee, Aap en Mol in de bergen en 

Aap en Mol bouwen een hut eindelĳk weer verkrĳgbaar, nu als Gouden Voorleesboek.
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Aap & Mol in Museum Panorama Mesdag

ISBN 9789047628576

€ 7,99

Aap & Mol in het paleis

ISBN 9789047621065

€ 7,99

• Introvert of extravert? 
Ieder kind herkent zich 
wel in een van de twee 
hoofdpersonages 

• Drie verhalen in een 
zonnige bundel  
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Buurman & Buurman – Het opblaasbadje

ISBN 9789047617792

€ 7,99

Buurman & Buurman - In de tuin

ISBN 9789047627814

€ 15,50

V i e r  d e  z o m e r  m e t  d e  b o e k e n    v a n  U i t g e v e r ĳ  R u b i n s t e i n

Nijntje in het zwembad

Dick Bruna

Boek met CD

Mei 2021

Ca 40 pag. / 20 x 20 cm

3+

NUR 272 + 078

ISBN 9789047628880

€ 10,99

9 789047 628880

Zwempak aan,
duikbril op en 
spetteren maar! 
Nijntje in het zwembad

Een gloednieuw boek met cd over Nĳntje. Nĳntje gaat samen met haar vriendjes op 

avontuur. Ze gaan zwemmen in het nieuwe zwembad. 

Al haar vrienden gaan mee, behalve Daan. Nĳntje en haar vriendjes springen erop los 

op een springkussen. Ze hebben dikke pret, gaat tot vader mee komt springen… Ze 
slapen in de tuin van Betje (wat nog best eng is), gaan 

naar het strand én helpen boris van zĳn hik af te komen!
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Zodra de temperaturen oplopen slaan de buurmannen 
natuurlĳk meteen aan het klussen. Deze titels mogen 

dan ook niet ontbreken deze zomer!
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Het grote Juf Roos meezingboek

Boek met CD

Mei 2021

Ca 128 pag. / 19,6 x 25,3 cm

3+

NUR 275 + 078

ISBN 9789047628842

€ 15

9 789047 628842

Een driedubbeldik boek met 
de allerleukste liedjes en 
verhaaltjes van Juf Roos
Het grote Juf Roos meezingboek 

Juf Roos woont in een kleurrĳke molen waar ze het liefst 

de hele dag zingt. Samen met haar buurjongen Gĳs neemt ze ons mee naar een 

fantasiewereld waar de liedjes tot leven komen. 

In dit boek gaan Gĳs en Juf Roos naar het oerwoud, 
naar het circus en vindt Gĳs een heuse piratenschat. 

Deze en andere avonturen kun je meelezen in je boek. Op de cd staan de verhaaltjes en 

liedjes om lekker mee te luisteren. 

Bon dia Goeiemorgen 

Izaline Calister  

Arrangement Thijs Borsten

Met tekeningen van Victor Modderkolk

Boek met CD

Maart 2021

56 pag. / 20 x 20 cm

5+

NUR 275 + 078

ISBN 9789047628705 

€ 14,95

IZALINE CALISTER is zangeres, 

componist en tekstschrĳver. 

Haar muziek is een fusie tussen 

de traditionele muziek van haar 

geboorte-eiland Curaçao en vocale 

jazz. Ze scoorde meerdere nummer 

1-hits en won een Edison in 2009. 

Met haar muziek, die ze in haar 

moedertaal, het Papiaments zingt, 

brengt ze mensen van over de hele 

wereld samen.

9 789047 628705

Zing mee met de leukste liedjes 
van de Antillen! 
Bon dia Goeiemorgen

Zangeres Izaline Calister verzamelde 23 bekende en vrolĳke 
kinderliedjes van Aruba, Curaçao en Bonaire, de klank 

van haar jeugd op de Antillen. Zoals ‘Fiesta den kura’, over het wilde dansfeest van 

de dieren, ‘E baka pinta’, over een bonte koe en de slimme Nanzi en het visserslied 

‘Piskado’. 

Izaline zingt de liedjes afwisselend in Papiaments en Nederlands, 

gearrangeerd en begeleid door Thĳs Borsten. In het boek zĳn de liedjes ook in twee 

talen opgenomen, zodat iedereen ze kan meezingen.

Een heerlĳk liedjesboek voor iedereen die het Papiaments een 
warm hart toedraagt of zĳn (klein)kinderen iets wil vertellen over de 

voormalige Nederlandse Antillen. 
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Het grote Juf Roos meezingboek

• Met 40 liedjes en 
verhaaltjes! 

• 25 miljoen views en 
257K abonnees 
op YouTube 

• Oud-Hollandse 
kinderliedjes in een 
eigentĳds jasje

Boek 4 -  Zing mee met Juf Roos BW d.indd   9

17/12/2020   17:15

Met  
CD
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100% Coco Tokyo

Niki Smit 

Voorgelezen door Tara Hetharia

Mei 2021

5 cd-luisterboek

NUR 078

ISBN 9789047628903 

€ 19,99

100% Coco Tokyo

De Style Tiger goes to Tokyo! Coco gaat naar Japan om mee te doen aan The Big Kawaii 

Show! Samen met haar nieuwe fashion friend Colette duikt Coco in de wereld van 

kimono’s, unicorns, Harajuku Girls en natuurlĳk SUSHI. Al snel heeft ze een crush op 

de Japanse Yuki. Of blĳft Bruno toch haar grote liefde? 

100% Coco Berlin

Niki Smit 

Voorgelezen door Sterre Koning 

Mei 2021

5 cd-luisterboek

NUR 078

ISBN 9789047628712

€ 17,99

9 789047 628712

100% Coco Berlin 
Next stop: Berlĳn. De Style Tiger gaat vloggen! Maar Coco’s eerste vlog wordt door 

haar fans met de grond gelĳk gemaakt. Hoe kun je een on fleek modevlogger zĳn als je 

niks bĳzonders meemaakt? Intussen vraagt Coco zich af wie haar ware liefde is: Bruno 

of toch Rocco? Aaargh!

NIKI SMIT Niki Smit is een 

veelbekroond schrĳfster en illustrator. 

Ze begon haar schrĳfcarrière met 

100% Nina, dat in 2006 direct werd 

bekroond met de Hotze de Roosprĳs. 

Zes andere boeken uit de 100%-serie 

werden genomineerd voor de Prĳs 

van de Nederlandse Kinderjury in de 

categorie 10 t/m 12 jaar, en in 2014 won 

Niki deze prĳs met 100% Coco. In 2015 

kreeg ze de Pluim van de Nederlandse 

Kinderjury voor 100% Coco Paris. De 

100%-serie is ontzettend geliefd onder 

meiden!

De Style Tiger goes 
international! Rawr!

J d

Twee nieuwe luisterboeken zowel fysiek 
als downloadable

De Napolitaanse Romans 
Luisterend naar de Napolitaanse romans, waan je je in volksbuurt waar Elena en 

Lila opgroeien. In vier delen vertelt Elena Ferrante het verhaal over een levenslange 

vriendschap tegen de achtergrond van een verleidelĳk en gevaarlĳk Napels. 

Voorgelezen door Dieuwertje Blok.

Nu 
in prijs verlaagd. 
Van € 25,99 voor 
€ 14,99 per stuk.

Goed voor vele uren 
luisterplezier.

9 789047 628903
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Word maar beter  

Gedichtjes

Mark Haayema 

Met tekeningen van Fiep Westendorp

Verschenen

Gebonden 

40 pag. / 12 x 17,7 cm

NUR 306

ISBN 9789047628743

€ 7,99

9 789047 628743

Ziek zijn is niet leuk.
Voor niemand.

Ook niet voor schrijver Mark Haayema. Nadat hij de diagnose lymfeklier-

kanker kreeg, stroomde zijn brievenbus vol met kaartjes en bosjes 
bloemen. Hij besloot zijn tijd goed te gebruiken en schreef een boekje 

vol word-maar-beter gedichtjes, dat je kunt versturen (bijvoorbeeld in 

plaats van een kaartje). 

Met tekeningen van  Fiep Westendorp, die als geen ander 

een vrolijke twist wist te geven 

aan een benarde situatie.

• Stuur eens 
een boek ipv 
een kaartje 

• 
• 
•  

 
 
 
 

• Display 
voorziet in 
15 gratis  
enveloppen 

• Aandacht 
voor dit 
project in 
Koffietijd en 
interview in 
de Telegraaf 

Display 15 ex. + enveloppen

ISBN 9789047628958

€ 119,85

9 789047 628958

een kaartje

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
•

i l

ndorp, die als geen ander 

Doneeractie i.s.m. (kinder)ziekenhuizen.  Voor 250 euro koop 
40 boekjes en bepaal je hoeveel je er zelf wilt ontvangen en 
hoeveel je er doneert aan kinderen in de ziekenhuizen.  
Meedoen kan! Meld je aan via marjolein@rubinstein.nl! 

Doe mee en doneer!

Dit boekje is voor iedereen die beter moet worden. Want ziek zĳn is niet leuk. Ik ben 

nu zelf ziek, maar ik ben gelukkig beter aan het worden. Op mĳn kast staan kaartjes 

met lachende kikkers, vrolĳke sinaasappels en een zonnebril-dragende zon die haar 

duim opsteekt. Er staan teksten op zoals: Zet ’m op! en Hou je taai! Hoe langer je naar 

die kaartjes staart, hoe minder je ervan begrĳpt. Wat bedoelen ze daar eigenlĳk mee? 

Hou je taai? 

In het ziekenhuis nam ik mĳn laptop mee om te schrĳven. Ik schreef gedichtjes over 

ziek zĳn, over beter worden en over de lieve zusters en artsen. Hopelĳk vrolĳkt dit 

boekje jou op. Want ziek zĳn is niet leuk, maar beter worden is een feest!

MARK HAAYEMA

© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
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Niemand ontspringt de dans

Freek de Jonge

Boek met CD

April 2021

Gebonden 

56 pag. / 13,6 x 18,7 cm 

NUR 306 + 078

ISBN 9789047628897

€ 15

FREEK DE JONGE vormde 

tĳdens zĳn studententĳd met Bram 

Vermeulen het cabaretduo Neerlands 

Hoop in Bange Dagen. In 1979 begon 

De Jonge aan een solocarrière en 

bracht vele succesvolle programma’s 

op het toneel, waaronder 

meerdere oudejaarsconferences en 

nieuwjaarsconferences. Daarnaast 

schreef hĳ romans en columns. 

In 2005 ontving hĳ de Groenman 

Taalprĳs en in 2016 de Toon Hermans 

Award.

9 789047 628897

Freek de Jonge vat de tĳdgeest 
samen 19 gedichten 
Niemand ontspringt de dans 

Ongeveer gelĳktĳdig met de zesde verkiezingsconference van Freek de Jonge, De 

Loterĳ, verschĳnt een fraai vormgegeven muziekproject onder de 

titel: Niemand ontspringt de dans. 19 gedichten, waarvan de meeste ontstaan in de eerste 

lockdown, op muziek gezet door Reyer Zwart.

Een bundel waar de charme van de zoektocht in 
terug te horen is. Het resultaat hangt ergens in tussen jazz en poëzie, 

hiphop en talkin’ blues. De teksten zweven zoals we van Freek 
de Jonge gewend zĳn in tussen ernst en humor en 

vatten subtiel de tĳdgeest samen.

1

FREEK DE JONGE
REYER ZWART FRANS HAGENAARS

NIEMAND
ONTSPRINGT

DE DANS
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• Luxe editie met cd 
verschĳnt in een oplage 
van 1000 genummerde en 
gesigneerde exemplaren. 

• 19 gedichten op muziek 
gezet door Reyer Zwart 

• Collectors item
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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 

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. Op 20 maart 2021, op de internationale dag van het 

geluk, verschĳnt haar Geluksdoeboek, een praktische gids om meer geluk te 

ervaren in het dagelĳks leven.

Eva: “Het is mĳn missie om mensen te begeleiden in hun 

bewustwordingsproces. Met meer aandacht voor wat er nu is, wat dat ook 

is. Plezier, angst, verdriet. Daarbĳ aanwezig kunnen zĳn zonder afgeleid 

te worden door gedachten over hoe (anders) het zou moeten zĳn. Het 

beoefenen daarvan zorgt uiteindelĳk voor minder stress, en ook vaak voor 

meer geluk en meer kunnen zĳn met ‘wat is’.” 

 op basis van het off iciële 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 

                  programma, ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn

Mindfulness
D O E B O E K

E VA  B R O B B E L

8
WEEKSE 
CURSUS

Omslag Mindfulness Doeboek 2020 g.indd   1-3 22/04/2020   11:36
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9 789047 628675

Geluks doeboek

Eva Brobbel 

Paperback

Verschenen

176 pag. / 20,7 x 28,5 cm

NUR 770  

ISBN 9789047628675

€ 19,99

Mindfulness doeboek

ISBN 9789047627784

€ 17,50

313131313131313313131313131313113131131313113131313131113133313331

Veel media aandacht in 
Nederland en België in 
onder andere Flow, AD 

Magazine, Libelle, Flair, 
Yoga Magazine, Psychologie 

Magazine.  

Mindfulness box

ISBN 9789047620242 

€ 17,99



UITGEVERIJ RUBINSTEIN

Prinseneiland 43 1013 LL Amsterdam

Telefoon +31 (0)20 42 00 772

info@rubinstein.nl

www.rubinstein.nl 

 instagram/uitgeverijrubinstein

 facebook.com/uitgeverijrubinstein

DE GOUDEN BOEKJES

www.goudenboekjes.nl

 goudenboekjes

 facebook.com/goudenboekjes

HET MUIZENHUIS

www.hetmuizenhuis.nl

 hetmuizenhuis

 facebook.com/hetmuizenhuis

UITGEVER  

Mascha de Vries 

mascha@rubinstein.nl

ACCOUNTMANAGER 

Marjolein van Ziel 

marjolein@rubinstein.nl

VERKOOP BINNENDIENST

Jetje Oosterbaan

verkoop@rubinstein.nl

REDACTIE

Irene Kunst

irene@rubinstein.nl

PERS, PUBLICITEIT & RECENSIEAANVRAGEN 

pers@rubinstein.nl 

BELGIË

Pelckmans Uitgevers nv

Brasschaatsteenweg 308

B-2920 Kalmthout

Telefoon +32 36602700

VERKOOP

Nora Boliau

nora.boliau@pelckmans.be

Mobiel +32 499906558

Linda Vandermeulen 

linda.vandermeulen@pelckmans.be

Mobiel + 32 478226790

PERS EN PUBLICITEIT 

Tiffane Cuyt  

tiffane.cuyt@pelckmans.be

Mobiel +32 479339946

Grafische vormgeving Rubinstein

Omslagbeeld voorzijde: Laury Tinnemans en  

Job van Gelder

Omslagbeeld achterzijde: Gitte Spee

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW
Wijzigingen in prijs, vorm of verschijningsdatum voorbehouden.


