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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 � é 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
Twee titels van Rubinstein geselecteerd voor Prentenboek Top 10
Onze prentenboeken Heertje en Meneertje en Muk zijn geselecteerd 
voor de Prentenboek TopTien 2022. Samen met nog acht andere 
titels staan deze boeken centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen 
van 26 januari t/m 5 februari 2022. Heertje en Meneertje is daarnaast 
geselecteerd voor Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in de categorie 
4-6 jaar. Lees meer over deze boeken op pagina 16-17.
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Het Muizenhuis bestaat 10 jaar
Het Muizenhuis wordt tien jaar en dat vieren wij! In 2011 verscheen 

het eerste deel bij Rubinstein en sindsdien zijn er zo’n 350.000 
boeken verkocht. De boeken werden gepubliceerd in 33 landen. 

We vieren de verjaardag van het Muizenhuis met een vrolijk 
promotiepakket voor de boekhandel. Lees hier meer over op 

pagina 14-15.

Nadine Boone nieuwe boekhandelsvertegenwoordiger Vlaanderen
Nadine Boone is sinds 1 juni boekhandelsvertegenwoordiger voor 
Rubinstein in Vlaanderen. Nadine heeft vele jaren ervaring in het 
boekenvak en werkte onder andere voor De Eenhoorn en Lemniscaat. 
Ze gaat met veel enthousiasme aan de slag om de titels van 
Rubinstein in Vlaanderen te verkopen. 

Tom Poes krijgt eigen postzegel
Tom Poes en Heer Bommel krijgen hun eigen postzegel! De stichting 
Kinderpostzegels zet het 80-jarig jubileum van de kleine witte kater 
extra luister bij met deze speciale postzegel. Met de opbrengst van 

de Kinderpostzegels, donateurs en fi nanciers maakt Kinderpostzegels 
zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben in en buiten 
Nederland. Van 23 t/m 30 september gaan kinderen weer langs de 

deuren om geld op te halen voor dit goede doel.

Rubinstein maakt derde Gouden Boekje voor Liliane Fonds
Rubinstein en het Liliane Fonds maken voor de derde keer samen 
een Gouden Boekje om fondsen te werven voor kinderen met een 
handicap. Na succesvolle campagnes rond de boekjes Sempeta wil 
maar één ding worden en Aisha geeft nooit op! wordt er dit najaar een 
nieuwe titel aan de reeks toegevoegd. Donateurs krijgen het boekje 
cadeau bij een donatie. Ambassadeur van het Liliane Fonds Fedja van 
Huêt zal het boekje weer voorlezen. 
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Prins van Oranje

Jeroen Kramer en Dieuwertje Blok

Met tekeningen van Job van Gelder 

Prentenboek + CD 

November 2021

48 pagina’s / 20,6 x 26,1 cm  

7+

NUR 273 / 076

ISBN 9789047628774

€ 16,99

JEROEN KRAMER praat al zo’n dertig 

jaar in camera’s en microfoons, o.a. voor 

televisieprogramma’s zoals Het Klokhuis, 

dat hĳ  elf jaar lang presenteerde, en Het 

Sinterklaasjournaal (sinds 2007). Zĳ n stem 

is veelvuldig te horen in luisterboeken. 

Daarnaast treedt hĳ  op als singer-

songwriter in kleine theaters. Regelmatig 

brengt hĳ  nieuwe (Nederlandstalige) 

liedjes uit.

DIEUWERTJE BLOK  is presentator 

op tv, radio en in het theater. Ze 

begon haar carrière in de jaren 80 als 

omroepster bĳ  de KRO en presenteerde 

sindsdien diverse programma’s. 

Sinds 2001 presenteert ze Het 

Sinterklaasjournaal, dat in 2013 de Gouden 

Stuiver voor het beste kinderprogramma 

kreeg, en in 2021 de ere-Nipkowschĳ f. 

Naast haar presentatiewerk spreekt ze 

luisterboeken in, treedt ze regelmatig 

op als vertelster bĳ  kinderconcerten 

door heel Nederland en is ze actief als 

voorlezer in de bibliotheek. 

9 789047 628774

Een magisch sprookje voor 
al je zintuigen! 
Prins van Oranje 

Bestaan er prinsen die in sinaasappels leven? Wat moet je 

doen om die te bevrĳ den? Lukt dat de zeer eigenwĳ ze prinses Aya, ondanks een 

kwaadaardige reus en een stinkjaloerse ki� er? En is zo’n prins dan ook oranje? 

Prins van Oranje is een muzikaal sprookje over reizen en 
thuiskomen, over list en bedrog, over verliezen en winnen. Maar natuurlĳ k 

vooral over de liefde! A� es bĳ  elkaar wel een heel groot sprookje, toch? Eigenlĳ k 
is het meer een ‘sprook’...

Het boek verschĳ nt gelĳ ktĳ dig met de première van de gelĳ knamige voorste� ing. 

De luisterboekversie - inclusief liedjes gezongen door Jeroen en 
Dieuwertje -  krĳ g je gratis op cd bĳ  het boek, en de liedjes zĳ n ook los te 

beluisteren als stream.

Een sprook bewerkt door 
Jeroen Kramer en 
Dieuwertje Blok  

VA
NPrins 

ORANJE
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• I� ustraties Job van
Gelder

• Voorste� ing wordt geregisseerd door Leoni Janssen

• 6 november: feestelĳ ke première in Nieuwegein

• Eeuwenoud Perzisch sprookje in hedendaags jasje,
bewerkt door Jeroen Kramer en Dieuwertje Blok

Prins van Oranje

Jeroen Kramer en Dieuwertje Blok

Met tekeningen van Job van Gelder 

Prentenboek + CD 

Gelder  
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Yopa’s Groene Duikboot 

Paul McCartney 

Met tekeningen van Kathyn Durst 

Prentenboek

September 2021

32 pagina’s / 30,5 x 26 cm

3+

NUR 270

ISBN 9789047628811

€ 14,99

PAUL MCCARTNEY schreef zĳ n 

eerste liedje toen hĳ  veertien was, 

en hee�  sindsdien een onuitwisbare 

indruk op de muziek achtergelaten. In 

de jaren zestig veranderde hĳ  de 

wereld voorgoed met � e Beatles. 

Hĳ  hee�  18 Grammy’s gewonnen en 

werd in 1996 geridderd door koningin 

Elizabeth voor zĳ n verdiensten 

voor de muziek. McCartney zet zich 

daarnaast in voor goede doelen op het 

gebied van dieren en het milieu. Hĳ  is 

ook een trotse grootvader. 

KATHRYN DURST studeerde af 

aan Sheridan Co� ege in Ontario, 

Canada. Ze hee�  een achtergrond in 

animatie en liep onder meer stage 

bĳ  Pixar Studios. Verder i� ustreerde 

ze kinderboeken voor diverse 

uitgevers. Behalve van i� ustreren 

houdt ze van accordeon spelen, 

groenten verbouwen, volksdansen en 

schaduwspelen opvoeren. Ze woont 

in Toronto met haar knorrige mini-

teckel Chili Dog.

9 789047 628811

Een magisch avontuur 
door muzikale legende Paul 
McCartney
Yopa’s Groene Duikboot 

Yopa en de Luitjes zĳ n terug! Kom aan boord van Yopa’s Groene 
Duikboot en ga mee op dit magische avontuur op zoek naar Yoma. Yopa en de 

Luitjes volgen haar muzikale spoor op een fantastische reis rond de 
wereld en zelfs tot de diepste bodem van de oceaan. Zu� en ze haar vinden?

Een hartverwarmend verhaal voor grootouders en 
kleinkinderen van a� e lee� ĳ den. Geschreven door Paul 

McCartney, ’s werelds meest geliefde opa, en schi� erend geï� ustreerd door Kathryn 

Durst.
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• Tweede prentenboek 
van super beroemde opa/
muzieklegende Paul 
McCartney

• Vertaald door Erik 
Bindervoet

• Co-editie met Pelckmans 
Uitgeverĳ  in Vlaanderen 

‘Hip, avontuurlĳ k, fantasierĳ k en magisch ... Dit boek moet bĳ  
iedereen in de kast staan.’ – HeavenLeighBooks

‘Le� er vlot geschreven, leuk om voor te lezen, kleurige 
i� ustraties.’ – De Leesclub van A� es

‘McCartney-fanaten zu� en het boek zeker met plezier in hun 
boekenkast ze� en!’ – Jouster Courant

Over: Hé, Yopa!
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Over dames en sieraden

Mylo Freeman

Non-fi ctie

November 2021

Ca. 116 pag. / 18,5 x 26 cm

NUR 452

ISBN 9789047628835

€ 19,99

MYLO FREEMAN hee�  inmiddels 

zo’n 50 prentenboeken op haar naam 

staan, waaronder de reeks over het 

donkere prinsesje Arabe� a. Met 

deze boeken vult ze een hoognodige 

niche, prentenboeken met meer 

diversiteit! Van prinses Arabe� a zĳ n 

niet a� een veertien prentenboeken 

gemaakt, maar ook een poppenserie, 

een app en een theaterstuk. In 2020 

maakte Mylo het prentenboek van 

de Kinderboekenweek, Tweeling! en 

haar eerste boek voor volwassenen, 

Over dames en tassen. Mylo gee�  

daarbĳ  ook workshops, lezingen en 

muzikale voorste� ingen rond haar 

prentenboeken.

Diamonds are a girl’s best 
friend!
Over dames en sieraden

Zĳ  versieren, beschermen en transformeren haar.

Zĳ  geven glans aan haar bestaan, maar bepalen nooit haar waarde.
De dame en haar sieraden.

Mylo Freeman koos vĳ � ig inspirerende vrouwen van over de 

hele wereld die met hun sieraden iets te zeggen hebben. Van stĳ licoon Iris Apfel, 

aanhanger van het principe ‘more is more’, het mysterieuze Meisje met de 

parel van Vermeer tot Michèle Lamy met haar gri� : hun sieraden verte� en iets over wie 

ze zĳ n of wie ze wi� en zĳ n. 

M y l o  F r e e m a n

5 0  U N I E K E 

V R O U W E N 

E N  H U N 

S I E R R A D E N 

D O O R  D E 

E E U W E N 

H E E N
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• Expositie & 
boekpresentatie in I Love 
I� ustration Ga� ery

• Posters & 
etalagemateriaal 
beschikbaar

• 50 inspirerende en 
cultureel diverse 
vrouwen 

‘Een vermakelĳ k boek 
met schi� erende 

i� ustraties dat op elke 
salontafel een plekje 
zou moeten krĳ gen.’  

– Boekenbĳ lage.nl

M y l o  F r e e m a n

5 0  B I J Z O N D E R E 
D A M E S  E N  H U N 

S I E R A D E N  V A N  O V E R 
D E  H E L E  W E R E L D

Foto: Dick Vos



Onkruid 

Mark Haayema 

Met tekeningen van Mattias de Leeuw 

Fictie

Oktober 2021

48 pagina’s / 20,6 x 26,1 cm 

8+

NUR 282

ISBN 9789047628859

€ 14,99

MARK HAAYEMA   is schrĳ ver, 

acteur en theatermaker. Hĳ  schrĳ �  

het liefst verhalen die aanze� en tot 

verder-denken. Ze moeten leuk zĳ n, 

grappig, spannend, maar mogen 

best wat vreemds aanstippen. Zĳ n 

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. In 2021 verscheen de 

opvolger Gerda de Goudvink. Naast 

nog veel meer prentenboeken maakte 

hĳ  samen met Rutger van den Broek 

’t Verru� elĳ ke kinderbakboek (2019) 

en met Hugo Kennis ’t Waanzinnige 

kinderkookboek (2020).

MATTIAS DE LEEUW    is een 

veelzĳ dige i� ustrator. Hĳ  volgde 

i� ustratieve vormgeving aan Sint 

Lucas Antwerpen. In 2011 studeerde 

hĳ  af met het woordeloze prentenboek 

De steltenloper. Sindsdien werkt 

hĳ  als freelance i� ustrator voor 

magazines, kranten en uitgeverĳ en. 

Daarnaast maakt hĳ  ook decors 

voor jeugdtheater. Ma� ias ontving 

al meerdere prĳ zen voor zĳ n werk, 

o.a. de Boekenpluim (Boek.be) en het 

Gulden Palet (CPNB). Zĳ n tekeningen 

karakteriseren zich door spontane 

ver� oetsen die hĳ  combineert met 

zwierige lĳ nen. Zĳ n prenten zi� en vol 

details en kleine zĳ verhalen die zowel 

jong als oud aanspreken.

9 789047 628859

Aan sommige dingen kun 
je gewend raken. Maar aan 
pesten wen je nooit.
Onkruid

Voor Milan gaat het mis als hĳ  in groep 6 een spreekbeurt houdt over zĳ n 
hobby als duivenmelker – dat is iemand die aan duivensport doet – en 

zĳ n duif Sĳ sje ontsnapt. Milan wordt het mikpunt van pesterĳ en.
Vanaf dat moment staan drie oudere pestkoppen hem elke dag op te wachten.

Maar na jaren van a� e� en tot de zomervakantie is het eindelĳ k zover: Milan gaat 

naar groep 8 en de pestkoppen naar de middelbare school. Hĳ  is verlost!
Tenminste, dat hoopte hĳ . Want ook nu houden de pesterĳ en niet op. Milan voelt zich 

steeds kleiner worden. Kan hĳ  zĳ n pestkoppen overwinnen?
Daarvoor moet hĳ  hulp accepteren uit een onbekende hoek.
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• Prĳ swinnende auteur en 
i� ustrator 

• Herkenbaar verhaal 
over pesten maar met 
positieve boodschap

Vanaf die dag in groep zes werd het alleen maar erger. 

 Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrĳ dag.

 Elke dag stonden Gerben, Leon en Dennis bĳ  het hek van het 

schoolplein klaar om Milan iets te geven.

 Een stom woord of een klodder.

 De eerste weken noemden ze hem Sĳ sje, later werd het pieper. 

Blĳ kbaar had iemand hen verteld over zĳ n spreekbeurt. Een klasgenoot 

had hem verraden. Tenminste, zo voelde het.

 In het begin hielden de pestkoppen het alleen bĳ  woorden en 

gespuug. Maar inmiddels is het steeds erger geworden.

 Milan weet niet wat hĳ  erger vindt.

 Soms zĳ n de woorden zo hard, dat het lĳ kt alsof ze met een 

afgebroken potlood onder zĳ n navel worden gekrast.

 Hĳ  hee�  het gevoel dat de drie wolven net zo lang door zullen gaan 

tot iemand het doorhee�  of hĳ  gaat huilen.

 Maar niemand krĳ gt zĳ n tranen te zien. Nooit.

 De wolven niet, de juf niet, zĳ n moeder niet. Niemand. Alleen zĳ n 

duiven. Verder helemaal niemand.
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Alle tanden op elkaar… en poetsen 

maar 

Harmen van Straaten 

Met tekeningen van Tomislava 

Franicevic

Prentenboek

Oktober 2021

32 pagina’s / 14 x 17 cm 

3+

NUR 272

ISBN 9789047628873

€ 9,99

HARMEN VAN STRAATEN   was 

altĳ d al gek op tekenen maar ging 

rechten studeren in Leiden. Nadat 

hĳ  een paar jaar het i� ustreren had 

gecombineerd met zĳ n baan als jurist, 

besloot hĳ  om de sprong te wagen 

en zĳ n brood te gaan verdienen als 

i� ustrator en later ook als schrĳ ver. 

En met succes, want hĳ  hee�  ruim 500 

titels op zĳ n naam staan.

TOMISLAVA FRANICEVIC 
is een Canadese i� ustrator met 

een bachelor in ontwerp en 

fotogra� e. Met haar voorliefde voor 

helder en goed doordacht design 

maakt ze i� ustraties, huisstĳ len 

en productontwerpen voor 

opdrachtgevers over de hele wereld. 

Ze haalt haar inspiratie uit reizen, 

architectuur en zilte zeelucht.

9 789047 628873

Eerst tandenpoetsen en dan 
le� er even lezen voor het 
slapengaan! 
Alle tanden op elkaar… en poetsen maar 

Joni de haai, Otis de krab en 
Zeppe de vis  spelen verstoppertje in een 

verlaten boot op de bodem van de zee. Maar in plaats van 

scha� en vinden ze troep en afval. 

Daar worden ze niet blĳ  van en besluiten hun 

speelplek goed op te ruimen, in a� e gaten en 
hoekjes. Net als in hun favoriete tandenpoetslied! 

En daarna is het een nog �  nere plek. 

Harmen van Straaten   •   Tomislava FraničevićHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava FraniHarmen van Straaten   •   Tomislava Frani
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• Boek wordt gelanceerd 
op 20 oktober tĳ dens een 
beach clean up event, 
i.s.m. Ju� ersgeluk. Meer 
info op fairytabs.com!

• Boek komt tot stand 
in samenwerking 
met het innovatieve 
bedrĳ f Fairytabs. Hun 
nieuwe benadering 
van tandenpoetsen met 
tabletjes maakt poetsen 
voor kinderen weer leuk!

12
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Het Muizenhuis – jubileumpakket 

Studio Schaapman 

September 2021

NUR 000

ISBN 9789047629016

€ 79,99

9 789047 629016

15

• Rol fancy inpakpapier 
• Feestelĳ ke vlaggenlĳ n 
• A1 poster van Het 

Muizenhuis 
• Pa� et gratis uit te delen 

ansichtkaarten 
• Ondersteund door online 

mediacampagne 

Het Muizenhuis - Sam & Julia XXL

Van het eerste boek over Sam & Julia zĳ n er in Nederland inmiddels ruim 135.000 
over de toonbank gegaan! Het boek is in 33 landen uitgegeven. Van Sam & Julia 

is bovendien scha� ige pluche beschikbaar. Er zĳ n knutselpa� e� en
en een levendig YouTube-kanaal waarin kinderen (en volwassenen) worden 

aangemoedigd hun eigen Muizenhuis te maken. Honderden schoolkinderen hebben van 

gerycled materiaal hun eigen muizenhuis gebouwd! 

Het Muizenhuis – Sam & Julia XXL

Studio Schaapman 

Prentenboek 

September 2021

64 pagina’s / 51,6 x 60 cm 

8+

NUR 272

ISBN 9789047629009

€ 35,00

9 789047 629009

135.000 
verkochte 

exemplaren!

• Megagrote editie: 
50x60 cm!

• Jubileumuitgave in 
gelimiteerde oplage

• Heel geschikt voor in 
de etalage

Het Muizenhuis – jubileumpakket 

Studio Schaapman 

September 2021

NUR 000

ISBN 9789047629016

€ 79,99

9

• Rol fancy inpakpapier 
• Feestelĳ ke vlaggenlĳ n 
• A1 poster van Het 

Muizenhuis 
• Pa� et gratis uit te delen 

ansichtkaarten 
• Ondersteund door online 

mediacampagne 

In september 2021 vieren we 10 jaar Muizenhuis! 
We doen dat met veel lawaai en rumoer! Bestel het grote boek, waar het a� emaal mee 
begon en bouw een geweldige etalage! 

In september 2021 vieren we 10 jaar Muizenhuis! 



Heertje en Meneertje

Elle van Lieshout, Erik van Os en Jan 

Van Lierde

ISBN 9789047628217

€ 15,-

9 789047 628217
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Muk

Muk is een dalmatiër-pup: je weet wel, zo’n 

gestippelde. Het liefst zou hĳ  nog véél meer stippen 

hebben! Een droldwaas avontuur van Muk, een 

hondje om van te houden. Muk is een heerlĳ k 

voorleesboek op rĳ m voor de jongsten.

• Tĳ dens de Nationale Voorleesdagen speelt de 
kindertheatervoorste� ing overal in het land! 
Muk kan nog al onhandig zĳ n, maar zĳ n 
aandoenlĳ ke goedwi� endheid en zĳ n open 
blik op de wereld, maken het een hondje om 
van te houden; een muzikaal feestje! Kĳ k op 
vanaf2.nl voor de speeldata. 

• Superleuke promotrailer beschikbaar
tinyurl.com/hondjemuk

Muk 

Mark Haayema, Job van Gelder en 

Laury Tinnemans 

ISBN 9789047628316

€ 14,99

9 789047 628316

Heertje & Meneertje 

Wat zĳ n het di� e vrienden, 

Heertje en Meneertje. En wat 

zĳ n ze dol op bouwen! Heertje 

maakt een toren, Meneertje graa�  

een kuil. Dan, op een dag, zĳ n 

ze klaar. Ze wonen ieder in hun 

ideale huis maar ze missen elkaar. 

Samenwonen is toch geze� iger. 

• ‘Dit charmante prentenverhaal bekoort zowel 
jong als oud. Kleurrĳ ke prenten die het midden 
houden tussen realiteit en fantasie. Ook de tekst 
is mooi uitgebalanceerd. Het is een feest om deze 
tekst voor te lezen en wees gerust, de aandacht zal 
er zĳ n!’ – Pluizuit.be

• ‘Door zĳ n eenvoud en subtiliteit een waar pareltje 
onder de prentenboeken en een musthave voor 
elke ouder, alsook elke leerkracht!’ – Review op 
Standaardboekhandel.be

• Boektrailer beschikbaar: 
tinyurl.com/heertjemeneertje

‘Charmant prentenboek met 
hartverwarmende i� ustraties vol 
grappige details.’ – Bookspot.be

Heertje & Meneertje 

• ‘Dit charmante prentenverhaal bekoort zowel 
jong als oud. Kleurrĳ ke prenten die het midden 
houden tussen realiteit en fantasie. Ook de tekst 
is mooi uitgebalanceerd. Het is een feest om deze 
tekst voor te lezen en wees gerust, de aandacht zal 
er zĳ n!’ – Pluizuit.be

• ‘Door zĳ n eenvoud en subtiliteit een waar pareltje 
onder de prentenboeken en een musthave voor 
elke ouder, alsook elke leerkracht!’ – Review op 
Standaardboekhandel.be

• Boektrailer beschikbaar: 
tinyurl.com/heertjemeneertje

Heertje & Meneertje 
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Koude, gezellige avonden, wollen 
dekens & hete chocolademelk

De winterklassieker

Het verhaal van de Sneeuwman

Michael Morpurgo 

ISBN 9789047626145 

€ 14,99

19

• ‘Dit verhaal sluit mooi aan bĳ  het originele prentenboek. Het is poëtisch
verteld met veel aandacht voor details. De lay-out is heel verzorgd
met een groot le� ertype en met prachtige i� ustraties van James en de
Sneeuwman.’ – Pluizuit.be

• � ema’s: winter, fantasie, Kerstman, sto� eren

• Luister ook naar de audioversie! Voorgelezen door Huub Dikstaal
beschikbaar als download

Pakpapier 

Illustraties Raymond Briggs 

afm rol 50 cm x 200 meter 

Oktober 2021

NUR 000

ISBN 9789047629023 

€ 69,99

• De � lm met de
wonderbaarlĳ k mooie
muziek is te zien op
YouTube, met een
introductie van superfan
David Bowie

tinyurl.com/desneeuwman

De Sneeuwman

Raymond Briggs 

ISBN 9789054448327 

€ 13,99

Ook deze versie wordt zo langzamerhand een 

klassieker. Een van ’s werelds meest geliefde 

kinderboekenauteurs ontfermde zich over deze 

uitgave. Michael Morpurgo scheef meer dan 130 

boeken, en won vele prĳ zen! Met achterin extra 

informatie over auteur en i� ustrator en over 

kers� radities van over de hele wereld. 

Geschreven door Michael Morpurgo

Raymond Briggs’ klassieker vertelt het verhaal van het jongetje 
dat overdag een sneeuwman maakt waarmee hij ’s nachts allerlei 

avonturen beleeft.

Het verhaal wordt enkel verteld door middel van dromerige 
potloodtekeningen. Het prentenboek ademt de sfeer uit van 

verwondering en onschuld; karakteristiek voor de hoofdpersonen uit 
dit magische boek.

MET EEN NIEUWE INTRODUCTIE VAN DE AUTEUR.

Op een koude winterse avond kwam een sneeuwman tot leven.

En het magische avontuur begon…

ISBN 9789054448327
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Sneeuwman

De
Sneeuwman

Raymond Briggs

Briggs_TheSnowman_CAS-NL.indd 1Briggs_TheSnowman_CAS-NL.indd   1 - -    08-05-14   10:34

Het verhaal van de sneeuwman

18



20

De familie Claus

Sofi e Leyts

ISBN 9789463832458

€ 13,50

9 789463 832458

21

Voordelige ‘schoen’cadeautjes 
(die vooral goed in papa’s regenlaarzen passen!)

Zet je schoen of hang je sok op – 
de feestdagen komen er weer aan!

Het verhaal van Sinterklaas

‘Wie,’ vraagt meester Tom, ‘komt er zondag naar onze stad?’ Niemand weet het. ‘Op een 

boot,’ zegt meester. ‘Met zĳ n pieten.’ Dan weet iedereen het: ‘Sinterklaas!!!’

Maar waaróm komt Sinterklaas eigenlĳ k elk jaar vanuit Spanje naar Nederland om daar 

cadeautjes uit te delen? In dit boekje vind je het antwoord! 

De familie Claus 

Terwĳ l zĳ n moeder gaat werken, brengt Jules 

Claus de kerstvakantie door in de speelgoedwinkel 

van zĳ n opa. Jules hee�  helemaal niks met de 

kerstperiode. Hĳ  vindt ze vreselĳ k. De kerstdagen 

roepen bĳ  hem a� een maar nare herinneringen 

op aan de dood van zĳ n vader vorig jaar. Maar in 

de winkel van zĳ n opa ontdekt Jules een magische 

sneeuwbol die zĳ n wereld voorgoed door elkaar zal 

schudden. 

Het verhaal van Sinterklaas

Sjoerd Kuyper en Emanuel Wiemans

ISBN 9789047626657

€ 8,99

9 789047 626657

van €15,99 
voor €9,99

van €15,99 
voor €9,99 van €10,99 voor €5,99

Van mij en van jou

Hans & Monique Hagen en Jan Jutte

ISBN 9789047619345

€ 9,99

Kerstavond met Olaf

ISBN 9789047620112

€ 5,99

De liedjesatlas. 24 wereldliedjes

Koos Meinderts en Annette Fienieg

ISBN 9789047620303

€ 9,99

(die vooral goed in papa’s regenlaarzen passen!)(die vooral goed in papa’s regenlaarzen passen!)

De � lm is een hit op



Santa & de Pixies

Thaïs Vanderheyden

Prentenboek

Oktober 2021

32 pagina’s / 27,2 x 28 cm 

3+

NUR 272

ISBN 9789463889216

€ 18,99

THAIS VANDERHEYDEN  is een 

Belgische schrĳ fster en i� ustratrice 

van kinderboeken. Met 40 kleurrĳ ke 

titels en een veelvoud aan vertalingen 

op haar naam, amuseert ze kinderen 

over de hele wereld. Haar werk 

kenmerkt zich door een overdaad 

aan kleur en detail. Ze creëert 

sprookjesachtige werelden die ze 

steevast suikert met een laagje humor. 

Zo spelen in � aïs’ andere boeken 

a� eenstaande moedermo� etjes, 

homo-spechtjes met hun geadopteerd 

ei en nieuw samengestelde 

wezelgezinnetjes de hoofdrol. Haar 

boeken worden door kinderen over de 

hele wereld gelezen.

9 789463 889216

Ontdek het echte verhaal van 
de Kerstman!
Santa & de Pixies: over hoe de Kerstman 
de Kerstman werd

In een koud land op het noordelĳ kste puntje van onze wereldbol woont Claus. 

Hĳ  hee�  een hart van goud en is dol op de kinderen uit het dorp. Op 

de kortste en koudste dag van het jaar brengt hĳ  hun de a� ermooiste 
geschenkjes; gewoon, om hen op te beuren. De kinderen verte� en het aan 

andere kinderen en die verte� en het weer aan andere kinderen. Na een poosje krĳ gt 

Claus brieven en tekeningen met verlanglĳ stjes van kindjes over 
de hele wereld. Wat nu gedaan?

Kan hĳ  met zĳ n twee handen genoeg geschenkjes maken voor a� e kindjes? Natuurlĳ k 

niet. Claus hee�  hulp nodig om die klus te klaren… Hulp van iemand 

met een heel groot hart en magische handjes… en pootjes… 

over hoe 
de Kerstman 
de Kerstman 

werd
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• Perfecte titel voor de 
feestdagen

• Waanzinnig 
gedetai� eerde i� ustraties

• Geïllustreerd met foto’s

• Megapopulaire auteur in 
Vlaanderen

Daarom maakte Claus speelgoed 
voor hen. Hij had een gezellige 
werkplaats in zijn huis. 

Daar zaagde hij plankjes en schuurde ze glad. 
Hij timmerde en plakte. 

Hij beschilderde treintjes en 
poppensnoetjes en breide 
knuffels en teddyberen. 

Hij leek wel een lieve tovenaar in 
zijn werkkamer. 

De Pixies keken elkaar aan met een 
knipoog. ‘Kom morgenvroeg naar 
de rand van het bos, Claus. 

Je zal wel zien!’ Dat deed Claus. 
De volgende dag stonden ze met hun 
voetjes diep in de sneeuw te wachten. 
De elfen floten op hun kleine vingertjes 
en vanuit het magische woud weerklonk 
een daverende galop. 

Plots stonden er drie rendieren voor 
de neus van Claus. Rudolf, 
het sterkste rendier keek Claus 

diep in de ogen. Ze werden vrienden vanaf 
het allereerste moment. Rudolf knikte en 
liet zich voor een overvolle slee spannen. 
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Het spook in Teylers huis

Jan Paul Schutten 

Met tekeningen van Marloes de Vries 

Luxe Gouden Boekje

November 2021

32 pagina’s / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047629030

€ 8,99

JAN PAUL SCHUTTEN schrĳ �  

boeiende verhalen en non-� ctie voor 

kinderen over heel verschi� ende 

onderwerpen. In samenwerking 

met het Rĳ ksmuseum maakte hĳ  

bĳ voorbeeld met Martĳ n van der 

Linden Marten en Oopjen maken zich 

mooi en Het meisje met de gouden 

jurk. Voor Kinderen van Amsterdam, 

dat hĳ  samen met i� ustrator Paul 

Teng maakte ontving hĳ  in 2008 

een Gouden Gri� el. Een jaar later 

schreef hĳ  De wraak van het spruitje, 

het Kinderboekenweekgeschenk 

van 2009. In 2014 kreeg hĳ  opnieuw 

een Gouden Gri� el, dit keer voor Het 

raadsel van a� es wat lee� .

MARLOES DE VRIES is i� ustrator, 

auteur en stripmaker. Ze werd 

geboren en getogen in Drenthe, 

maar woont al jaren in Ro� erdam. 

Ze maakt onder andere wekelĳ ks de 

strip ‘Lo� a’ in Tina, en ‘De week van 

Marloes’ in Flair. Daarnaast i� ustreert 

Marloes ook kinderboeken, ontwerpt 

boekcovers en schrĳ �  prentenboeken. 

Ook schrĳ �  ze artikelen en stu� en 

voor tĳ dschri� en zoals Flow Magazine 

en Charlie. Marloes hee�  ook haar 

eigen kaartenlĳ n bĳ  Ohh Deer. In 2019 

verscheen haar bundel strips onder de 

naam Volwassen worden is optioneel.

9 789047 629030

Vrolĳ k boek met educatieve 
lading: ‘De Verlichting voor 
kinderen’! 
Het spook in Teylers huis

Pieter Teyler is al oud en hĳ  laat zĳ n vrienden bĳ  hem komen om te bespreken 

wat er met zĳ n geld en huis moet gebeuren als hĳ  er niet meer is. Het moet iets 
goeds en belangrĳ ks zĳ n. Dan klinken er opeens a� erlei geluiden. Maar 

er is verder niemand in huis. Is er een spook? Dat kan niet. Pieter Teyler is 

een man van het geloof en de wetenschap. Bovendien weet iedereen dat spoken niet 

bestaan. Maar hĳ  begint toch te twĳ felen…

25

Foto: Angelica Vis

in samenwerking met

• Ter gelegenheid van 
de opening bĳ  Teylers 
museum in Haarlem van 
Pieter Teylers huis in 
december 2021

• Posters en stickers 
beschikbaar 

• Educatief programma En hĳ  leefde lang en gelu� ig…

Misschien denk je nu: ‘Ho! Stop! Wacht even. Een boek hoort te eindigen 
met ‘lang en gelu� ig!’ En we zi� en nog maar aan het begin.’ 

Maar het klopt wel. 

Want dit boek gaat over Pieter Teyler. En die leefde lang en gelu� ig. Hĳ  
is nu dood, want hĳ  leefde héél lang geleden. Meer dan 300 jaar. 



Uk, Eek en Ok 

Joukje Akveld en Thé Tjong-Khing 

Luxe Gouden Boekje

November 2021

32 pagina’s / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047629047

€ 8,99

JOUKJE AKVELD  is freelance 

journalist, schrĳ ver en vertaler. Ze 

recenseert jeugdliteratuur en schreef 

enkele boeken over kinderboeken-

schrĳ vers en -i� ustratoren. Voor 

prentenboeken werkte Joukje samen 

met i� ustratoren als Philip Hopman, 

Charlo� e Dematons, Noë� e Smit, 

Martĳ n van der Linden en � é Tjong-

Khing. Ze schrĳ �  graag over dieren 

(en vooral het gebots tussen dieren en 

mensen). Voor de verhalenbundel Wĳ  

waren hier eerst (Zilveren Gri� el) ging 

ze een tĳ dje in Zuid-Afrika wonen. 

Sindsdien gaat haar liefde voor Afrika 

niet meer over en ze woont daar nu 

weer! 

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 fu� time als freelance 

i� ustrator, vooral van kinderboeken. 

Hĳ  won meerdere Gouden en Zilveren 

Penselen, de Woutertje Pieterseprĳ s in 

2005 en in 2010 de Max Velthuĳ sprĳ s 

voor zĳ n gehele oeuvre.

9 789047 629047

Een lief prentenboek over 
vergeetachtigheid
Uk, Eek en Ok of het mysterie van 
de verdwenen nootjes

Uk, Eek en Ok vormen samen een familie van drie. Ok is de vader van Eek 

en kreukelt al. Eek is de vader van Uk. En Uk is de vader van niemand want hĳ  is nog 

klein. Opa Ok verstopt elk jaar vlak voor de winter de nootjes, en af en toe 

een kastanje en een dennenappel. Ook eekhoorns wi� en niet elke dag hetzelfde eten.

Maar als ze die winter trek krĳ gen, kan Ok zich niet herinneren waar hĳ  

die nootjes ook al weer had verstopt. Hĳ  herinnert zich wel vaker iets niet. De 
nootjes die ze uiteindelĳ k toch vinden, smaken er gelu� ig 

niet minder om. 
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E E N  O R I G I N E E L

N E D E R L A N D S

Hoera, een pandajong!
geschreven door jet bakels

geïllustreerd door thé tjong-khing

De panda’s Xing Ya en Wu Wen zijn verliefd en dat is te merken.  
Na een poosje gebeurt er iets heel bijzonders: er wordt een pandajong geboren.  
Xing Ya en Wu Wen zijn beretrots. Alle dieren uit de dierentuin komen langs op 

het grote kraamfeest om de geboorte van de kleine reuzenpanda te vieren.  
Ze nemen allemaal iets bijzonders mee. Maar het meest bijzondere is wel 
dat nog niemand weet of het pandajong een mannetje of een vrouwtje is...

S P E C I A L E       U I T G A V E

Gouden BoekjeGouden Boekje

E E N  L U X E  G O U D E N  B O E K J E
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Uk, Eek en Ok
of het mysterie van  

de verdwenen nootjes
Hoera, een pandajong!

ISBN 9789047628330

€ 8,99

Het boek van de sterren

ISBN 9789047627746

€ 8,99

Een mooi plekje

ISBN 9789047614500

€ 7,99

Xing Ya en Wu Wen gaan logeren

ISBN 9789047622918

€ 8,99

in samenwerking met

De Gouden Boekjes van 
� é Tjong-Khing

• Veel aandacht voor 
dit Gouden Boekje in 
Plus Magazine (ruim 
200.000 abonnees) 

• Op een vriendelĳ ke 
manier wordt een 
zwaar onderwerp 
besproken 

• Educatief programma 
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Mijn Gouden Boekje over Frida Kahlo 

Silvia Lopez / Elisa Chavarri

Luxe Gouden Boekje 

Oktober 2021

32 pagina’s / 17 x 19,5 cm 

3+

NUR 272

ISBN 9789047629061

€ 8,99

9 789047 629061

Een kleurrĳ k prentenboek over 
de Mexicaanse kunstenares
Mijn Gouden Boekje over Frida Kahlo

29

Mijn Gouden Boekje over het weer 

Dennis R. Shealy / Xindi Yan

Luxe Gouden Boekje 

Oktober 2021

32 pagina’s / 17 x 19,5 

3+

NUR 272

ISBN 9789047629054

€ 8,99

9 789047 629054

• Vrolĳ ke introductie van 
het begrip ‘weer’ in zeer 
brede vorm

• Onderdeel van nieuwe 
serie Gouden Boekjes 
genaamd ‘Mĳ n eerste 
Gouden Boekje over…’ 

Het is altijd perfect weer om 
te lezen!
Mijn Gouden Boekje over het weer

Dit non-� ctie Gouden Boekje gaat over een boeiend onderwerp waar voor kleuters 

maar weinig over geschreven wordt: het weer! Een aangename kennismaking 

met meer dan a� een regen, wind en sneeuw. Door middel van 

boeiende i� ustraties en tekst leren kinderen hoe de zonne-energie dagelĳ kse 

weersomstandigheden veroorzaakt. Maar er komt nog veel meer aan bod: de vier 

seizoenen, hoe wolken worden gevormd, wat een meteoroloog is en nog veel 

meer. Een geweldig eerste boek om de wereld beter te leren begrĳ pen. 

• Grote Kahlo-
tentoonste� ing in 
Cobra Museum (t/m 
26 september 2021) 
en Drents Museum 
(oktober 2021 t/m 
maart 2022)

• Een informatief 
boek met kleurrĳ ke 
tekeningen, 
geïnspireerd op Frida’s 
eigen werk

• Een inspirerend boek 
voor kunstzinnige 
pioniers en een ode aan 
doorze� ingsvermogen

Dit boekje is geschreven voor kinderen in de onderbouw en laat kort en krachtig 

zien wat zo bĳ zonder is aan deze kunstenares. Ze overleefde een 

levensbedreigende ziekte maar ging door en bezocht een chique school omdat ze 

dokter wilde worden. Na een ongeluk kwam ze maandenlang in bed terecht en begon 

zichzelf te schilderen. Dit was het begin van een duizelingwe� ende 
carrière met schilderĳ en die overal ter wereld aan beroemde musea verkocht 

werden. 
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Het Gouden Boek van Tom Poes

Sjoerd Kuyper, Tim Artz en Henrieke 

Goorhuis 

Gouden Voorleesboek

November 2021

112 pagina’s / 19,6 x 25,3 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047629146

€ 15,00

9 789047 629146

Wat enigjes: Heer Bommel en 
Tom Poes hebben nu hun eigen 
Gouden Voorleesboek
Het Gouden Boek van Tom Poes 

Ter ere van 80 jaar Tom Poes verschĳ nen dit najaar drie avonturen van Tom Poes en 

heer O� ie in een le� er dik Gouden Voorleesboek. Tom Poes wil heer O� ie graag een 

cadeautje voor zĳ n verjaardag geven, maar wat is nou een geschikt geschenk 

voor een heer van stand? Heer Bommel begint een voetbalteam, geholpen 

door een toverdrank. Maar al snel blĳ kt dat zĳ n team er wel heel vreemd uit begint te 

zien. En als heer Bommel een blaasgeest in zĳ n bezit krĳ gt, is hĳ  vastberaden 

om grote daden te verrichten. 

31

Het Gouden Boek van Donald Duck 

Disney

Gouden Voorleesboek

November 2021

196 pagina’s / 19,6 x 25,3 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047629078

€ 17,50

9 789047 629078

Een Gouden Voorleesboek over 
de opvliegendste eend van heel 
Duckstad!
Het Gouden Boek van Donald Duck 

Z E V E N  K L A S S I E K E                               G O U D E N  B O E K J E S Z E V E N  K L A S S I E K E                               G O U D E N  B O E K J E S 

Het Gouden Boek van Mickey Mouse

ISBN 9789047624165

€ 17,50

‘Tom Poes is 80 jaar, 
en nog springlevend.’
– Trouw

Drie verhalen in een 
bundel! 

Boektrailer met ‘the 
making of...’ beschikbaar

de opvliegendste eend van heel 
Duckstad!
Het Gouden Boek van Donald Duck 

Dit Grote Gouden Boek draait om de meest spraakmakende eend ter 

wereld: Donald Duck. Naast zĳ n eigen tĳ dschri�  krĳ gt meneer namelĳ k ook een 

speciaal aan hem en Duckstad gewĳ d Gouden Boek. Natuurlĳ k ontbreken ook zĳ n 

wereldberoemde familieleden en vrienden niet. 

Zeven Gouden Boekjes in deze luxe band: De zeilboot, 

Brand meester, Het cadeau voor Katrien, 

De limonadekoning, Pluto, waar ben je?, 

Het pi� a mysterie, De kerstboom. 



Het Koekemannetje en andere 

recepten

Nienke Denekamp 

Gouden kookboek

Oktober 2021

40 pagina’s / 24,5 x 24,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047629153

€ 15,00

9 789047 629153

Rubinstein Culinair 
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‘De vrolĳ ke verhaaltjes verklaren en introduceren 
de recepten op een onderhoudende en leuke manier. 
De recepten zĳ n uitnodigend en aangepast aan de 

smaak van kinderen zonder dat deze ongezond zĳ n en 
voorzien van handige tips.’ – Dreamz World

‘Dit kookboek is zeker niet a� een voor de kinderen 
een feest. … De verbindende korte verhaaltjes over het 
restaurant LeQeur geven het boek net dat leuke extra.’ 

– Culinaire producties

’t Waanzinnige kinderkookboek

Hugo Kennis, Mark Haayema en

 Emanuel Wiemans

ISBN  9789047627777

€ 22,99

Dit herziene Gouden Kookboekje
is een kĳ kje in de keuken van de Gouden Boekjes. 

Er wordt namelĳ k heel wat gegeten in de Gouden 

Boekjes. Meestal om te vieren dat een avontuur 

goed is afgelopen. En niet geheel toeva� ig 

gaat het altĳ d om dingen die kinderen van vroeger en 

nu graag lusten. 

Dit Gouden Kookboekje bevat verhaaltjes en recepten, 

en uiteraard de prachtige i� ustraties
van Gouden-Boekjestekenaars Tibor Gergely, Garth 

Wi� iams en Richard Scarry. Om uit voor te lezen en 

om samen uit te koken! 

‘Grappige verhaaltjes, weetjes en gedichten, vrolĳ ke 
i� ustraties en natuurlĳ k duidelĳ ke recepten voor 
heerlĳ ke baksels maken dit boek tot een bĳ zonder 

geslaagd kookboek voor kinderen.’ –Kinderboekenbaas

‘Een prachtig boek met een geweldige lay-out en 
heerlĳ ke baksels. Mĳ n zoontje krĳ gt er geen genoeg 

van om door dit boek heen te bladeren.’ – In de 
Boekenkast

’t Verrukkelijke kinderbakboek

Rutger van den Broek, Mark Haayema 

en Emanuel Wiemans

ISBN 9789047626671

€ 22,99

E E N  L U X E  G O U D E N  K O O K B O E K J E

EN ANDERE

RECEPTEN

Geselecteerd als voor de 

‘Ma� elĳ k lezen lĳ st voor 

Kinderboekenweek’ van 2021! 

Rutger en Mark gaan dit najaar 

op tournee!! Mis het niet! 

@rutgerbakt
57,9k volgers

@hugokennis
86,2k volgers

Rubinstein Culinair 

Vo� edig herziene versie
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Billy in het park van de Kadt z’n 

Ellebogen 

Anne Mieke Backer / Diana van der 

Jagt 

Fictie

November 2021

124 pagina’s / 22 x 22 cm 

3+

NUR 270

ISBN 9789069060545

€ 17,90

ANNE MIEKE BACKER   studeerde 

kunstgeschiedenis te Neuchâtel 

en voltooide haar opleiding aan 

de AKI Kunstacademie. Voor haar 

boek over de rol van vrouwelĳ ke 

tuinontwerpers, getiteld Er stond een 

vrouw in de tuin, deed zĳ  onderzoek 

op landgoederen en buitenplaatsen. 

Tĳ dens haar zoektocht stui� e zĳ  

op een oud aantekenboek van ‘ene 

voorname dame’. Daarin stond een 

bĳ zondere familiegeschiedenis, die 

was verweven met de avonturen van 

de klassieke beelden die ooit in het 

park van een buitenplaats stonden.

9 789069 060545

• De tekst wordt 
afgewisseld door liedjes

• Pla� egrond en 
i� ustraties: Diana van 
der Jagt

• Een uitgave van de HEF 
publishers Ro� erdam

Een geschiedenis geschreven 
door ‘ene voorname dame’
Billy in het park van de Kadt z’n Ellebogen

In een keukenkastje van een oude buitenplaats ergens in Nederland werd iets 

bĳ zonders gevonden. Achter in een oud schri�  vol kookrecepten bleek een 

ongeloo� ĳ ke geschiedenis te staan. Niemand besteedde er aandacht 

aan totdat Anne Mieke Backer de bewoners vroeg het te mogen bewerken tot een boek. 

Voor kinderen is het een avontuurlĳ k verhaal 

geworden waarin een tuinbeeld tot 
leven komt, terwĳ l ouderen er klassieke 

thema’s en levensvragen in zu� en ontde� en. 

Dit boek is daarom geschikt voor iedereen van 

5 tot 105 en biedt het plezier en stof 
tot nadenken aan zowel de voorlezer 

als aan degene die voorgelezen wordt. 

 
 

IN HET PARK 
VAN DE GRAAF 

VAN DE KADT Z’N 
ELLEBOGEN

Billy

V O O R L E E S B O E K
geschreven  door

ene  voorname dame

De tekst wordt 

 terwĳ l ouderen er klassieke 
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De grote Chagall atlas

Nienke Denekamp

Non-fi ctie

November 2021

Ca. 160 pag. / 20 x 25,5 cm

NUR 641 

ISBN 9789047629184

€ 27,99

NIENKE DENEKAMP  is journalist 

en auteur. Ze schrĳ �  voor zowel 

kinderen als volwassenen, maar 

altĳ d met een gevoel voor humor dat 

herkenbaar is voor beiden. Samen 

met René van Blerk schreef ze De grote 

Van Gogh atlas, die werd vertaald naar 

het Chinees, Russisch, Koreaans, 

Duits en Engels. De grote Gauguin atlas

verscheen in het Russisch, Duits en 

Engels. Ook schreef ze de Gouden 

Boekjes De Krantenpoes, Krantenpoes, 

waar was je nou? en Het zeemans-ABC.

9 789047 629184

Een spannende reis langs 
bĳ zondere locaties
De grote Chagall atlas

De grote Chaga�  atlas volgt de joodse kunstenaar Marc Chaga� , wiens 

persoonlĳ ke en artistieke leven meermalen de wereld-

geschiedenis kruiste. Hĳ  werd geboren in het Rusland van de tsaren en reisde 

naar Parĳ s toen het kubisme en fauvisme op het punt stonden de kunst 
voorgoed te veranderen. In de Eerste Wereldoorlog zat hĳ  vast in zĳ n 

geboorteplaats Vitebsk, aan het Oostfront van een oorlog die naadloos overging in de 

Russische Revolutie.

In de jaren 20 en 30 woonde hĳ  in Berlĳ n en Parĳ s, waar de Tweede Wereldoorlog 

steeds onvermĳ delĳ ker naderde. Net op tĳ d wist hĳ  te ontkomen naar de VS, waar 

hĳ  met zĳ n familie de oorlog in ba� ingschap uitzat. Na de oorlog 

vestigde hĳ  zich in Zuid-Frankĳ k, met Picasso en Matisse als buren. Maar pas tegen 

het einde van zĳ n leven, tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de vestiging 

van de staat Israël, kwam zĳ n kunstenaarschap werkelĳ k tot bloei.
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9 789047 625889

• Posters & 
etalagemateriaal 
beschikbaar

• Schi� erend kunst- en 
reisboek

Over De Grote Gauguin Atlas:

‘� e Gauguin Atlas 
o� ers one of the 

most we� -rounded, 
entertaining, and 

creative presentations of 
Gaugin biographies on 

the shelves.’ 
– NY Review of Books
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Foto: Jaap Reedĳ k

Klein theater, groot hart

Patrick van den Hanenberg 

Non-fi ctie

Oktober 2021

Ca. 160 pag. / 18 x 24,5 cm

NUR 670

ISBN 9789047629177

€ 19,99

PATRICK VAN DEN 
HANENBERG   was tot aan zĳ n 

pensioen docent geschiedenis en 

begeleider van diverse theater- en 

muziekprojecten voor middelbare 

scholieren. Van 1988 tot 2017 schreef 

hĳ  in de Volkskrant over cabaret, 

musical en muziek. Tegenwoordig 

staan zĳ n artikelen in Het Parool en De 

� eaterkrant. Van zĳ n hand verschenen 

onder meer De Kleine Komedie. Een 

geschiedenis, Wĳ  mogen a� es zeggen. De 

geschiedenis van Don � ishocking, Bruine 

bonen en kouseband. Een biogra� e van 

Max Woiski senior en junior en Het leven 

hee�  geen zin, maar ik wel. Leven en werk 

van Maarten van Roozendaal.

9 789047 629177

Een ode aan de onbezongen 
helden van de kleine theaters 
van Nederland 
Klein theater, groot hart

Geen enkele artiest is zĳ n loopbaan begonnen in Koninklĳ k � eater Carré. Vrĳ wel 

elke muzikant of cabaretier hee�  een lange tocht langs kleine 
theaters door het hele land achter de rug, waar hĳ  of zĳ  de � nesses van het 

podiumvak in de vingers kreeg. Nederland kent honderden kleine 
podia in verbouwde fabrieken, afgedankte ziekenhuizen, jeugdhonken en 

huiskamers.

Patrick van den Hanenberg sprak in de twaalf provincies met de mannen en vrouwen 

achter deze culturele vrĳ plaatsen. In Klein theater, groot hart

komen de artiesten aan het woord die hun succesvo� e loopbaan te danken hebben 

aan het enthousiasme en vertrouwen van de steunpilaren van het 
theaterleven. Ja, want ook de loopbaan van Herman Finkers, Sanne Wa� is de 

Vries, Stef Bos, E� en ten Damme en Bert Visscher is niet in Carré begonnen.

5

• Bekende cabaretiers 
en artiesten over hun 
favoriete theaters

• 12 boekpresentaties in 
12 kleine theaters door 
heel Nederland 

• In samenwerking met 
Freek de Jonge

• Foto’s door Jaap Reedĳ k
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Opgewekt naar de eindstreep. Het 

laatste geheime dagboek van Hendrik 

Groen, 90 jaar  

Hendrik Groen 

Voorgelezen door Kees Hulst 

September 2021

5 cd-luisterboek 

NUR 078

ISBN 9789047629160 

€ 17,99

9 789047 629160

Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-

Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-

club is uit elkaar geva� en. Af en toe is er een Omanido-reünie waarbĳ  

het ouderwets geze� ig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet 

veel meer om naar uit te kĳ ken. Hendrik moet constateren dat de tĳ d niet meer zo 

mild voor hem is: hĳ  wordt steeds vergeetachtiger en begint 

het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hĳ  besluit opnieuw 

een dagboek bĳ  te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de 
werkelĳ kheid te krĳ gen. En anders kan hĳ  er in ieder geval nog eens nalezen 

wat hĳ  a� emaal vergeten is.

• Het a� erlaatste 
dagboek van Hendrik 
Groen, de meest 
geliefde bejaarde van 
Nederland

• Met de eerste twee 
dagboeken is Hendrik 
Groen tweevoudig 
winnaar van de NS 
Publieksprĳ s

• De tv-series van de 
dagboeken tro� en 
wekelĳ ks gemiddeld 
meer dan 2 miljoen 
kĳ kers

• ‘Overtuigend en 
ontroerend.’  – NRC 
Handelsblad

Luisteren naar Hendrik Groen 
Opgewekt naar de eindstreep. Het 
laatste geheime dagboek van Hendrik 
Groen, 90 jaar   




