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‘Kluitman-boeken:
wie is er niet mee opgegroeid?'
In Zweden is het al een groot succes: de boekenserie bij de online
paardengame Star Stable. In Nederland wordt het spel maandelijks door
35.000 kinderen gespeeld en in februari verschijnt de vertaling van
het eerste boek over de personages uit de game. Dit prachtige eerste
deel, Het eiland van de paarden, werd vertaald door bestseller paarden
boekenauteur Gertrud Jetten.
Zilveren Penseel-winnaar 2019 Karst-Janneke Rogaar (Vriendschap is alles)
komt met een uniek boek over de ‘korte ei’. Keizer Ei is een bijzonder (grap
pig) verhaal met mooie, eigenzinnige illustraties, waarin álle ei-woorden
voorkomen (en geen enkel ij-woord). Dit boek is een uniek hulpmiddel
om op een leuke manier alle ei-woorden te onthouden en zal je daardoor
nog heel lang bijblijven.
De eerste Kruimeltje-verfilming was een waanzinnig succes. De film staat
in de top 3 best bezochte Nederlandse films aller tijden. Van de filmeditie
werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Er komt nu een tweede
film over een van de bekendste kinderboekcharacters van Nederland! In
februari zal de avontuurlijke familiefilm in première gaan en half januari
2020 verschijnt het bijbehorende prachtige boek voor de hele familie.
Journalist Hanneke Groenteman komt met een jeugdroman over een bij
zondere vriendschap tussen een vluchteling en een Nederlands meisje.
De battle is een hedendaags verhaal en de auteur baseerde een van de
hoofdpersonen op een meisje dat ze door haar werk heeft leren kennen.
Er komt mooie, onmisbare, lekkere en commerciële non-fictie aan. Bakken
als de beste! is een prachtig stap-voor-stap bakboek voor jonge keuken
prinsen en -prinsessen (in spe). Lees dit boek niet! – geschreven door Bart
Meijer en Michiel Eijsbouts, de presentatoren van de Beste Vrienden Quiz –
is een boek vol hilarische feiten en bizarre weetjes die je liever niet wilt
weten (of juist wel?). En Elke maand feest! is een onmisbaar modern hand
boek voor alle meiden die (voor het eerst) ongesteld worden.
Voor peuters en kleuters verschijnen er twee boeken over het lieflijke en
prachtig geïllustreerde ‘Dierendorpje’; een samenwerking tussen zange
res en presentatrice Kim-Lian van der Meij en een van Nederlands be
kendste illustratoren: Gitte Spee. Met mooie actuele thema’s en liedjes
waar je geen genoeg van kunt krijgen.
Een mooie reis gewenst door het landschap van onze kleurrijke kinder
boeken en veel leesplezier!
Mariska Budding Uitgever Kluitman

‘Avontuur, vriendschap,
paarden en magie in een spannend
én goedgeschreven verhaal.’
De Borås Tidning-krant

‘Paarden + fantasy = perfectie!
Dit boek speelt zich af vóór de gebeurtenissen van de online game
Star Stable, en is leuk voor zowel spelers als niet-spelers.’
De Kamratposten kindermagazine

‘Ongelooflijk spannend en meeslepend,
zelfs voor wie niet bekend is
met de wereld van games en paarden.’
De Dagens Nyheter-krant,
door Lotta Olsson
(de meest prominente recensent
van kinderliteratuur in Zweden)

Helena Dahlgren is een Zweedse auteur, vertaler en blogger. Ze
bracht boeken uit voor zowel volwassenen als kinderen. Het liefst
schrijft ze fantasyboeken of horrorromans. Van de boeken over de
Soul Riders zijn in Zweden al meer dan 40.000 exemplaren verkocht en
deel één werd genomineerd voor de Storytel Awards en de Crimetime
Award 2019 / Best Children’s Book in Zweden.

Star Stable is een online game, waarin spelers paarden kunnen
verzorgen en avonturen kunnen beleven op het eiland Jorvik, dat vol
zit met geheimen en magie. Wereldwijd zijn er maar liefst 15 miljoen
spelers uit 180 verschillende landen. In Nederland zijn er zo’n 35.000
spelers maandelijks actief. De wereld van Star Stable beperkt zich niet
alleen tot de game, ook op social media weten de makers hun fans
te bereiken. Ze werken samen met kunstenaars, muzikanten en ook
enthousiaste fans leveren een bijdrage. De Star Stable-wereld wordt
nu uitgebreid met de Soul Riders-trilogie, die inmiddels in zes landen
verschijnt.
starstable.com

@starstableonline

@StarStable
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SOUL RIDERS

Het eiland van de
paarden
Helena Dahlgren

vertaling en bewerking: Gertrud Jetten
isbn 978 90 206 2406 9
nur 283 bisac JUV002130
thema YNNJ24 / YFH
usp

→→ Het officiële boek bij de
populaire game Star Stable
→→ Gemiddeld 35.000 maandelijkse
spelers in Nederland
→→ In Zweden meer dan
40.000 exemplaren verkocht
→→ Genomineerd voor Storytel
Awards en Best Children’s Book
in Zweden
→→ Vertaald door paardenboeken
auteur Gertrud Jetten
pr

→→ Aandacht in paardenmagazines
→→ Samenwerking met Star Stable
→→ Online promotiecampagne
→→ Backcard
→→ Poetsdoosstickers
→→ Voorpublicatie in paarden
magazine

De populaire game
Star Stable komt
tot leven in een
magisch avontuur
De wereld van de online paardengame Star Stable komt tot leven
in een meeslepende, fantasierijke trilogie. Deel 1, Het eiland van de
paarden, vertelt wat er aan de game vooraf is gegaan.
Lisa verhuist samen met haar vader naar het eiland Jorvik. Daar
merkt ze meteen dat er iets vreemds aan de hand is. Er gebeuren
mysterieuze dingen. De kleuren lijken feller, sterren dansen in de
lucht. En waarom wordt Lisa, die sinds het ongeluk van haar moe
der niet meer op een paard heeft gezeten, zo sterk aangetrokken
door het paard Starshine? Begrijpt hij haar echt zo goed als het
lijkt? Lisa laat dingen gebeuren die ze zelf niet kan verklaren.
Onbedoeld raakt Lisa samen met haar drie nieuwe vriendinnen
betrokken bij een eeuwenoude strijd, een strijd die de vier meiden
en hun paarden in groot gevaar brengt…

Eerder verschenen:

Jennefer Mellink (1985) is opgegroeid in Leusden. In 2014 debu
teerde ze met de young adult thriller Gebroken, door Hebban.nl ge
nomineerd voor Beste Young Adult Thriller 2014. Daarna volgden de
YA-thrillers Kwaad bloed, Gevarenzone en Vermoorde onschuld. De boe
ken die ze schrijft, zijn verhalen die Jennefer vroeger graag zelf had
willen lezen. Ze is van mening dat lezen heel leuk is, zolang je maar het
juiste boek in handen hebt!
jennefermellink.nl

@jennefermellink

← leestip
y
Jonge Jur
2020

In de novellelijn van Kluitman verschijnen mooie, gebonden, spannende boeken
voor jongeren (12+ of 14+). Met een niet al te dik boek, voor een aantrekkelijke
verkoopprijs van onder de € 10,- proberen we het lezen te stimuleren en jongeren
te verleiden tot het lezen van meer boeken. Aan de serie werkten al bekende en
bevlogen auteurs mee, onder wie Marion Pauw, Stine Jensen en Marlies Slegers.
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Opgepast!
Jennefer Mellink
omslag: Sproud
isbn: 978 90 206 0959 2
nur 284 bisac YAF062000
thema YFCB / YXHL
usp

→→ Spannende novelle van succes
volle auteur
→→ Gebonden boek voor een
toegankelijke prijs
→→ Auteur veelgevraagde spreker
op scholen
pr

→→ Auteur aanwezig op events
voor jongeren
→→ Interviews online en offline
→→ Hebban campagne
→→ Online promotiecampagne
→→ Boekenlegger met alle novelles
→→ Flyer met alle novelles
ingestoken
e-book € 5,- isbn 978 90 206 3148 7
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Nieuwe spannende
thriller waarin niets
is wat het lijkt
Benthe houdt van winkelen en stappen met haar vriendinnen.
Om dat allemaal te kunnen betalen past ze regelmatig op kinde
ren en werkt ze elke zaterdag bij de snackbar. Tijdens een avondje
uit leert Benthe een knappe jongen kennen. Ze komt er al gauw
achter dat hij niet zo leuk is als ze dacht. Hij vertoont stalkerig
gedrag. Ook Benthes ex-vriendje Olaf laat haar maar niet met
rust. En wie is die dronkenlap die stennis schopt in de snackbar?
Als Benthe op een avond na haar werk via een bospad naar huis
loopt, voelt ze zich niet veilig. Ze wil iemand bellen, maar haar ou
ders zijn op vakantie en haar broer en beste vriendin nemen hun
telefoon niet op. Dan voelt ze opeens een ijskoude hand op haar
mond…

De pers over Eén waarheid:

‘Ik denk dat Swagerman
met dit boek een erg sterk debuut
heeft neergezet en ik hoop
dat een volgend boek
weer net zo in elkaar steekt.’

‘Ik kan het niet anders zeggen, maar Eén waarheid
is echt een droomdebuut. Een van de beste Nederlandse
boeken die ik in tijden heb gelezen en ik kan
Eén waarheid daarom ook aan iedereen aanraden!’

Thrillers & More

Nienke’s Kinderboekenblog

‘Wat een ontzettend knap debuut is Eén waarheid!
Nadine komt meteen met een flinke knaller binnen.
Ik ben nu al heel benieuwd naar wat er hierna gaat komen!’

W

i ll e

m ijn Wa hl

biebmiepje

Nadine Swagerman droomde er als zevenjarig meisje al van om
schrijfster te worden. Nadine stond in de finale van twee schrijf
wedstrijden en in 2018 kwam haar droom uit toen haar debuut
Eén waarheid bij uitgeverij Kluitman verscheen. Met dit boek heeft ze
de Jonge Jury Debuutprijs 2019 gewonnen. Naast het schrijven van
verhalen, werkt Nadine als tekstschrijver voor haar eigen tekstbureau.
@nadine.swagerman

@nadineswagerman
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Maar ik ben jou niet
Nadine Swagerman
omslag: Sproud
isbn: 978 90 206 0961 5
nur 284 bisac YAF062000 / YAF058140
thema YFCB / YXLD
usp

→→ Winnaar van de Jonge Jury
Debuutprijs
→→ Gebonden boek voor een
mooie prijs
→→ Opvallende thema’s en nieuw
geluid voor YA
pr

→→ Auteur aanwezig op events
voor jongeren
→→ Interviews online en offline
→→ Auteur aanwezig op de
Dag van de Jonge Jury
→→ Hebban campagne
→→ Winacties
→→ Boekenlegger met alle novelles
→→ Flyer met alle novelles
ingestoken
e-book € 5,- isbn 978 90 206 3147 0

Spannende novelle van
debuutprijswinnaar
De zestienjarige Jamie is sinds kort uit huis geplaatst en moet nog
erg wennen aan haar nieuwe thuissituatie. Haar moeder kon niet
meer voor haar zorgen en nu woont Jamie bij Karin en Derek en
hun dochter Mira.
Hoewel ze het goed kan vinden met Mira, voelt Jamie zich nog niet
echt thuis bij de familie Mulder. Het lukt haar maar niet om haar
verleden los te laten. Ze hoort ook steeds een raar geluid, terwijl
de anderen niets lijken te horen. Soms ziet ze een gestalte rond
het huis dwalen. Als de man op een dag het huis binnendringt,
weet ze zeker dat ze in gevaar is…

Tip

‘Thanks for
thinking
ahead, you’re
the best!’

What about at home?

‘I know! I am,
aren’t I?!’

What’s the home version of a period pack? Good question!

PERIOD

Your period pack
is for using! Don’t
feel like you have to
‘save’ it. You need it?
Use it. Just remember
to top it up when you
get home – future you
will thank you for it.

It’s somewhere handy you can stash all your supplies, like in
your bathroom or bedroom. If you live with your mum and
she gets her period, suss out what she does and go along
with that.

Challenges
Sleepovers

You can either keep your supplies

If you don’t
feel up to goin
g to a sleepov
you r per iod,
er when you
you don’t hav
’ve got
e to go. But,
reason to mis
rea lly, there’s
s out on ove
no
rnight fun wit
h you r friends
!

all together in a small bag or just put
the packets of pads or tampons
somewhere within reach. The
closer to the toilet, the
easier it will be to
get them when your
period arrives – so
you can either leave
them out nearby or, if
you prefer, just in the
nearest cupboard.

The easiest
wa y t
a sleepover
is to tell y
people get the
ir per io
take you r per
iod pac k
need to feel
like a sec r
Remem ber
tha t wh
at a friend’s
house, it’s
in toilet pap
er and put
you’d do at
home. If the
wra p it up and
put it in
If you don’t
want to t
have you r per
iod, you t
to be organi
sed wit h yo
toilet at nig
ht and mana
strange hou
se ma y be tr

You might
your period
easy to find
or stash
inside
bef

In my house, I keep a couple of packets of pads and tampons by the
toilet at all times. I don’t put them away in the cupboard – they’re just out
there in the open where everyone can see them. No-one minds. Getting
your period is normal!
And since menstrual products should never be flushed down the toilet, I
also make sure there’s a bin next to the toilet. That way no-one has to take
24

their used pad or tampon any further than a metre from the loo.

Yumi
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PERIOD

Challenges

3

You’re not usually doing the
laundry when you’re camping,
so you need to make sure you’ve
got more than enough clean
clothes and underwear to stay feeling
fresh or to manage if there’s a spill.

4

Disposing of rubbish might be something
you only get to do at the end of the holiday,
meaning you’ll have to keep it all stored
in a bag somewhere – like in your tent or
backpack.

Camping

‘Elke maand feest! is
een onmisbaar, modern handboek
over menstruatie, vol eerlijkheid,
humor en geruststelling:
het komt allemaal goed, echt.
Dit boek is zeker niet saai of
ongemakkelijk – het is grappig
en fris, met iets voor elke lezer!’
kids-bookreview.com

ndd 80-81

You don’t have to miss out
on camping just because
you’ve got your period!
Just as campers
have to organise
food, water and

It’s a good idea to organise a special camping period
pack, which is much like a regular period pack with a few

clothes, you’ll
need to plan ahead with your supplies. And even if you
don’t expect to get your period on your next hike or camping

additions. It should contain:

adventure, it’s worth packing some supplies anyway.

Enough pads and tampons for

Getting caught out is annoying.

each day of your period. So if you

There are a few factors that arise while camping that

usually bleed for four days and

you don’t even have to think about in the modern world:

1

2

use five pads a day, you will need
20 pads. Plus a few spares.

It will probably be harder to get to running
water to wash your hands and shower when
you’re camping.

Extra undies and swimmers,
in case of leakage (and also

If you forget some key supplies,
it’ll be much harder to duck
to the shops to stock up.

because sometimes it’s just
nice to have a fresh pair to
change into).

84

85
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Dr Melissa Kang is een arts gespecialiseerd in de puberteit en
s eksualiteit én een van de schrijvers achter de bekende column 'Dolly
Doctor' in Dolly Magazine. Daarnaast werkt ze aan de Universiteit
van Sydney.
@DrMelissaKang
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4. Talk about

Yumi Stynes is een Australische (kookboeken)schrijver en tv- en
radiopresentator. Ze is bekend van haar award-winnende Podcast
Ladies, We Need to Talk. Yumi is zelf moeder van vier kinderen, onder
a book!
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het tekenen van realistische vrouwen en ze wil meisjes en vrouwen
op deze manier inspireren en bijstaan. Jenny hoopt dat in de toe
komst praten over ongesteldheid niet langer een taboe is, meiden de
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kans krijgen voor zichzelf
en hun lichaam op te komen en zich niet
schamen voor wie ze (willen) zijn.
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lathamsillustrations.com
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vertaling Tess Dumitru
isbn 978 90 206 9212 9
nur 226-255 bisac JNF023000 / JNF024050
thema YXW
12/3/19 3:46
pm

usp

→→ Grappig en modern handboek
→→ Inclusief en openhartig
→→ Met veel tips en persoonlijke
verhalen
pr

→→ Tips van populaire vloggers en
influencers
→→ Aandacht in meidenmagazines
→→ Online promotiecampagne
→→ Toepasselijke boekenlegger

Onmisbaar handboek
om met je (eerste)
ongesteldheid te dealen
als een pro!
Voor het eerst ongesteld worden kan best wel spannend zijn. En
erover praten al helemaal… Een boek waarin al je vragen worden
beantwoord, is dan wel zo fijn. Elke maand feest! staat vol met han
dige tips, ervaringen van anderen en alles wat je moet weten. Met
eerlijkheid en humor worden al je vragen beantwoord, zoals: wat
is ongesteldheid eigenlijk precies, welke spullen heb ik nodig, wat
nou als ik doorlek en hoe breng ik het ter sprake? (Zelfs bij verle
gen vaders en lastige gymleraren.) Dit grappige en moderne boek
is onmisbaar voor elke jonge vrouw. Ongesteld zijn hoort er nou
eenmaal bij, dus dan kun je er net zo goed een feestje van maken!

Hanneke Groenteman is een Nederlandse journalist, presentator
en schrijver. Ze begon haar carrière bij Het Parool, werkte daarna voor
VARA-radio om uiteindelijk terecht te komen bij de televisie. Daar
presenteerde ze verschillende succesvolle programma’s, waaronder
Met het Oog op Morgen (NOS), Sterren op het Doek (MAX) en Omdat ik
het zeg (NTR). Ook publiceerde ze al eerder een aantal boeken, voor
namelijk non-fictie voor volwassenen. Zoals de bestsellers Doorzakken
bij Jamin (2003), Dikke Dame (2006) en Bestemming Bereikt? (2009).
hannekegroenteman.nl

@hgroenteman
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De battle

Hanneke Groenteman
omslag Sproud
isbn 978 90 206 2485 4
nur 283 bisac JUV035000 / JUV039060
thema YXHB / YXZM
usp

→→ Personage gebaseerd op
bestaande tiener
→→ Jeugdboek van bekende best
sellerauteur en journalist
→→ Geschreven in dagboekvorm
→→ Actuele thema’s
pr

→→ Aandacht in dagbladen en
magazines
→→ Radio- en televisieoptredens
→→ Online promotiecampagne
→→ Gratis lesbrief
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3217 0

Voorlopig omslag

Hoe een schoolproject
het leven van
twee meiden
compleet verandert
Yara is als Palestijnse Syriër naar Nederland gevlucht. Een deel
van haar familie heeft ze achter moeten laten. Met haar moeder
en zusje woont ze in een piepkleine kamer in een asielzoekers
centrum. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, heeft ze het
ook op school moeilijk. Ze hoort er niet bij en heeft nog helemaal
geen vrienden. Maar dan wordt ze voor een project bij Hanna in
gedeeld. Ze moeten samen een presentatie houden over iemand
van vroeger die ze bewonderen. Yara en Hanna kiezen voor de
Hollywoodsterren Marilyn Monroe en Audrey Hepburn. Ze komen
erachter dat ze niet alleen van alles gemeen hebben met deze
sterren, maar ook met elkaar.

Low-terij
Als je meespeelt in de loterij, lees
dit dan maar niet. De kans dat
je (oké, beetje afhankelijk van
de loterij) de hoofdprijs pakt is
ongeveer 0,000005 procent.
50 miljoen mensen kopen een lot
en er wint er maar 1. Ik verklap je
alvast, jij bent het niet. De kans
is groter dat je: door de bliksem
wordt getroffen, door een haai
wordt gebeten, dood gaat doordat
er een kokosnoot op je hoofd valt,
dat je astronaut wordt of dat je
meedoet aan de Beste Vrienden
Quiz. De kans is zelfs groter dat je
deze brochure nu opeet dan dat je
het winnende lot te pakken hebt.

Welk paardje ruikt
altijd lekker fris?
Een zeeppaardje

Welk paardje ruikt
niet zo fris?

Bart Meijer schrijft, regisseert, produceert en presenteert voor
onder andere Het Klokhuis en de Beste Vrienden Quiz. Samen met
Michiel heeft hij een quizbedrijf, waarmee zij persoonlijke op maat ge
maakte quizzen organiseren, van pubquiz tot dorpsquiz. Verder houdt
Bart (naast aubergine, koffie, squash en zijn vriendin) erg van schrij
ven. Het liefst zo origineel mogelijk, maar het moet altijd waar zijn!

Een scheetlandpony

Wat bedoelen Fransozen die het
hebben over een ‘vespasienne’?
1. Een openbaar toilet
2. Een vrouw die op een
Vespa-brommer rijdt

Welk dier bestaat écht?
1. Pyjamazweefvlieg
2. Colbertmug

Michiel Eijsbouts is bij kinderen waarschijnlijk vooral bekend als
Tonnie van der Neut, de vaste sidekick van presentator Bart in de B
 este
Vrienden Quiz. Naast het maken van deze populaire tv-quiz, houdt
Michiel zich vooral bezig met schrijven. Dat doet hij in opdracht van
onderwijsinstellingen, media, reclamefirma’s en bedrijven. Ook publi
ceerde hij twee romans voor volwassenen. Humor en scherpe teksten
die lekker bekken, dat is de specialiteit van Michiel.
eijsbouts.eu

Ton de Bree is al zo lang hij zich kan herinneren bezig met tekenen.
Van zijn hobby en talent heeft Ton zijn werk gemaakt, zonder ooit
een officiële opleiding te hebben gevolgd. Hij heeft al heel veel kinder
boeken geïllustreerd, waaronder voor Kluitman diverse Allesboeken
en de 1001 weetjes-serie. De tekeningen van Ton de Bree zijn scherp
en humoristisch.
tondebree.nl
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Voorlopig omslag

gebonden full colour
ca. 144 pag. C 17 x 22 cm

Lees dit boek niet!
Bart Meijer & Michiel Eijsbouts
illustrator Ton de Bree
isbn 978 90 206 9176 4
nur 210 bisac JNF000000 / JNF028000
thema YNG
usp

→→ Van de makers van de Beste
Vrienden Quiz
→→ Bomvol feiten, weetjes, moppen
en quizjes
→→ Voor jongens en meisjes
→→ Met veel grappige tekeningen

↓ kend
s be!
Autevuarn
tv

pr

→→ Online promotiecampagne
→→ Backcard
→→ Boek verschijnt op 1 april
→→ Cover wordt onthuld op
social media en in de pers
→→ Aandacht in jeugdtijdschriften
→→ Winacties

'Ik wou dat ik dit boek
nooit gelezen had.'
Lulkuki Uitkrami
(Japanse bestsellerauteur)

Wat niet mag, wil je doen. En wat je niet mag horen, wil je we
ten. Dat is het uitgangspunt van dit boek vol smerige, vervelende,
desillusionerende, gekke, onzinnige, ontnuchterende en bijzonde
re weetjes. Het is een opeenstapeling van harde feiten die je ver
trouwen in de mensheid en het dierenrijk niet vergroten en die je
vertwijfeld achterlaten over de zin en onzin van het leven. Maar…
ze toveren ook een lach op je gezicht. Ze relativeren de boel en
brengen het leven terug tot nietige proporties. Met deze feitjes
laat je iedereen gruwelen, huiveren en vooral heel hard lachen!
Bart Meijer en Michiel Eijsbouts maken en presenteren samen de
Beste Vrienden Quiz en weten als geen ander hoe ze de doelgroep
kunnen boeien en entertainen.

Piñatataart

Hoe
moeilijk?
Hoelang?

Verras je vriendjes met deze lichte, luchtige vanilletaart
die met zalige snoepjes is gevuld. Ze verwachten vast
niet dat er allerlei lekkers binnenin zit!

1

11⁄2 uur voorbereiden,
30 min. bakken,

180°C
oven voor op
Verwarm de
in en
de blikken licht
(stand 4). Vet
ems met
bekleed de bod
r.
apie
bakp

20 min. koelen

Hoeveel?

12 tot 14 porties

Ingrediënten

350 g zachte, ongezouten boter, plus
extra om mee in te vetten
350 g fijne kristalsuiker

2

2 tl vanille-extract
6 eieren
350 g zelfrijzend bakmeel

en de
Meng de boter
tot
suiker met de mixer
ig geheel.
een licht en lucht
de vanille
Klop vervolgens
erdoorheen.

Voor glazuur, vulling en versiering
300 g zachte, ongezouten boter
600 g poedersuiker, gezeefd
roze, oranje, gele en blauwe
voedingskleurstof, in gelvorm of pasta
gekleurde snoepjes voor de vulling
taartslingers als versiering (als je wilt)

6

3

Voeg de eieren een voor
een toe en klop steeds
goed voor je het
volgende ei erbij doet.

Speciaal keukengerei
Klop om
te maken de
3 ronde taartvormen
vanhet
20glazuur
cm doorsnede
boter
met de helft
3 spuitzakken met
gekartelde
tuit van de
poedersuiker. Klop dan de rest
ronde koekjesvorm van 7,5 cm doorsnede
erdoor tot het licht en luchtig is.
Voeg 1 à 2 theelepels heet water
toe om het smeerbaar te maken.

Haal de cakes uit de
blikken, verwijder het
bakpapier en laat op

7

roosters afkoelen.
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Schep voorzich
tig
met een met
alen
lepel het mee
l door
het mengsel
.
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Vul het midden van de
taart met de snoepjes.
Leg de laatste cake
zonder een gat in het
midden boven op de
tweede ring.

15

1

13

Smeer nog wat meer
glazuur over de rand en de
bovenkant van je taart.

Verdeel de rest van het glazuur over drie
kommen en geef elke kom zijn eigen kleur
met
55de voedingskleurstof. Doe het glazuur
in drie spuitzakken die elk een gekartelde
tuit hebben.

epjes op de
nO
ts
RstOkjes.
Ze linge

Superzoete

!

verrassing

57

Hoe
moeilijk?

Dit platte Italiaanse brood met deukjes kun je op
smaak brengen met kruiden, kaas, tomaten of olijven.
Maak je eigen variant door je favoriete ingrediënten
aan het deeg toe te voegen.

l

kleuren
Spuit verschillende
langs de
glazuur in een cirkel
kant van de
rand op de boven
als je die
r,
slinge
taart. Zet de
gebruikt, op de taart.

56

Focaccia

Kies AN
d
kleuren al ere
s je
wi

S

Meng een kwart van het glazuur met
de roze kleurstof. Leg de eerste ring op
een mooi bord en plak de tweede ring
op de eerste met een laag roze glazuur.
Smeer meer roze glazuur op de
bovenkant van de tweede ring.

sm

tot eer
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uuR
lAz
t g And.
he e r

14

Als de cakes zijn
je de
afgekoeld, maak
ichtig
bovenkant voorz
lmes.
vlak met een karte

8

Snij met de koekjesvorm
het midden uit twee van
de cakes. Met die stukken
kun je een klein taartje
maken, of je kunt ze
gebruiken voor een trifle.

Verdeel het mengsel over de
drie bakblikken. Weeg ze om
te controleren of overal
evenveel in zit. Bak in 25 tot
30 minuten goudbruin.

T.

5

Besmeer de hele taart
met een dunne laag
glazuur, en zorg dat er
geen kruimeltjes in de
kom
glazuur vallen. Zet 20
minuten in de koelkas
t,
dan blijft het glazuur
beter op de cake zitten.

Hoelang?

20 min. voorbereiden,
2 uur rijzen,
25 min. bakken

Hoeveel?

bARsteNSvOl
smAak

8 broden

Ingrediënten

Vet de taartvorm licht in
met wat olie. Zeef de bloem
in een grote kom en roer de
gist en het zout erdoor.

5 eetl. olijfolie, houd 1 eetl. achter om te
dippen, plus wat extra om in te vetten
350 g glutenrijke tarwebloem
2 tl droge gist
1 tl zout
paar takjes rozemarijn
zeezout, voor eroverheen

2

Maak een kuiltje in het
midden en schenk er
250 ml lauw water met
de olie in. Meng dit tot
een glad deeg.

4

3

140

uten op
Kneed het 10 min
blad tot
een schoon werk
in een
het
Doe
is.
het glad
er een
schone kom, leg
en laat
heen
over
k
theedoe
warme
het één uur op een
n.
plek rijze

Speciaal keukengerei
taartvorm van 28 x 18 cm

Leg het deeg in de
vorm
en druk het goed
aan in de
hoeken. Dek dit af
met
vershoudfolie. Laat
het op
een warme plek nog
een
uur rijzen.

5

je vingers
Maak met
ooi
het deeg. Str
deukjes in
over.
rozemarijn
er zout en

Druppel OlIe erover

6

Verwarm de oven voor op
200°C (stand 6). Bak het
brood in 20 tot 25 minuten
goudbruin en knapperig.
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Alle leeftijden
gebonden full colour
144 pag. C 27,6 x 21,6 cm
februari 2020

Bakken als de beste!
vertaling Asterisk*

omslag Hannah Roos
isbn 978 90 206 9175 7
nur 216/246 bisac JNF014000
thema WBVS
usp

→→ Meer dan 50 recepten
→→ Met zoete en hartige gerechten
→→ Duidelijke foto’s en stap-voorstap beschrijvingen
→→ Van Koken is leuk! al
5000 exemplaren verkocht
pr

→→ Aandacht in (food)magazines
→→ Online bak & foto-challenge
→→ Online winacties

Het beste bakboek voor
jonge bakkers
Wil jij leren bakken als de beste? In dit prachtige kookboek staan
niet alleen recepten voor feestelijke taarten, heerlijke koekjes en
smeuïge cakes, maar ook voor hartige hapjes en het allerlekkerste
brood. De recepten worden stap voor stap met duidelijke foto’s
en tekst uitgelegd en variëren van supersimpel tot ‘wauw, heb je
dat echt zelf gemaakt?!’ Alle belangrijke basistechnieken en het
keukengerei dat een thuisbakker nodig heeft, komen aan bod. En
er zijn leuke tips, bijvoorbeeld over hoe je de mooiste foto’s maakt
van jouw kunstwerkjes. Dus zet de oven aan en… smullen maar!

Suzanne Buis schrijft, vertaalt en bewerkt al jarenlang series voor
uitgeverij Kluitman: Floortje Bellefleur, Isa Bella, Deltora, Glitterclub,
Lizzy en nog veel meer. Ze bezoekt scholen en geeft presentaties over
schrijver zijn en hoogbegaafdheid. Met haar drie dochters woont ze
aan de Noord-Hollandse kust. Ze gaan er graag op uit: naar het strand,
fietsen, kamperen en naar mooie slootjes om te zoeken naar beestjes.
suzannebuis.nl

@suzannebuisboeken

‘Lizzy is een vlotte, gezellige meid (…),
ze zet haar schouders eronder en gaat ervoor.
Ik heb echt genoten van het boek
en kijk uit naar het vervolg.’

‘De schrijfstijl is vlot
en meeslepend (…) Het einde
van het verhaal maakt alweer
nieuwsgierig naar het
volgende deel!’
NBD Biblion

Leestafel.info

‘Lizzy is zo'n heerlijke meidenboekenserie
die ouders en onderwijzers
met een gerust hart kunnen aanbevelen.
Met vakmanschap geschreven.’
Kinderboekenpraatjes.nl

Katrien Holland studeerde aan de Academie voor Beeldende
Vormgeving in Tilburg. Sindsdien is ze al meer dan 20 jaar werkzaam
als illustrator en tekent ze onder andere voor tijdschriften, (kinder)
boeken en educatief materiaal. Voor haar illustraties ontving ze meer
dere prijzen, waaronder de Illustrators of The Year Award Unicef voor
haar boek Roekel, met tekst van Imme Dros.
katrienholland.nl

katrien.holland
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LIZZY

Lizzy bind up DEEL 1 & 2
Suzanne Buis

illustraties Katrien Holland
isbn 978 90 206 2240 9
nur 283 bisac JUV002090 / JUV039060 /
JUV035000
thema YFN / YFP
usp

→→ 2 delen in 1 boek
→→ Meer dan 50.000 Lizzy-boeken
verkocht
pr

→→ Winacties
→→ Social media-campagne
→→ Sticker

Dubbel leesplezier
met de eigenwijze Lizzy
en haar schattige pup
Verhuizen van Amsterdam naar een oude boerderij tussen de wei
landen. Wat een belachelijk idee, vindt Lizzy! Wat is er nou te doen
op zo’n boerderij midden in het niks? Maar al gauw komt ze tot de
ontdekking dat er best veel te beleven valt. Ze ontmoet Rebecca
van een paar boerderijen verderop. Daar hebben ze een nest met
de allerliefste puppy’s die je je voor kunt stellen…
In Nieuwe vrienden begint Lizzy al aardig te wennen op de boerderij.
Het is vakantie, maar ze heeft superveel te doen. Dan moet haar
moeder opeens een paar dagen weg voor haar werk. Hoewel Lizzy
Rebecca nog niet zo lang kent, wil ze graag bij haar op de boerderij
met alle dieren logeren. Maar op zoek gaan naar een onzichtbare
muizenjager, moet dat nou echt? Dit wordt de spannendste lo
geerpartij ooit!

Eerder verschenen:
Op de filmset 978 90 206 2197 6
De première 978 90 206 2194 5
Lizzy traint dolfijnen 978 90 206 2198 3
Het geheim van de flamingo 978 90 206 2186 0
Beste vrienden voor altijd 978 90 206 2258 4

↘W
e
15 m reldwijd
iljoe
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-boe ksje
ken
verk
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Voordat KNISTER fulltime kinderboeken ging schrijven, stond hij
voor de klas. Inmiddels is hij een van de beroemdste Duitse schrijvers.
Zijn boeken over Heksje Lilly zijn vertaald naar 40 verschillende talen.
De wereldwijde bestsellerserie is ondertussen ook de basis voor een
cartoon-serie en drie films in Duitsland.
@KNISTER_com

Birgit Rieger studeerde Grafisch Ontwerp aan de Hogeschool van
de Kunsten in Berlijn. Ze groeide uit tot een van de meest succesvolle
illustratoren van Duitsland. Toen ze in 1992 voor het eerst Heksje Lilly
tekende, had ze nooit durven dromen dat er nog zo veel Lilly’s zouden
volgen.
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gebonden
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HEKSJE LILLY

Heksje Lilly
omkeerboek

Avontuur onder water /
Het magische zwaard
KNISTER

illustraties Birgit Rieger
vertaling Merel Leene
isbn 978 90 206 8324 0
nur 282 bisac JUV037000
thema YFH
usp

→→ Twee titels in een extra dik
omkeerboek
→→ Met nieuwe covers
→→ Heksje Lilly populair over de
hele wereld
→→ Humor en magie voor jongens
en meisjes
pr

→→ Boekenlegger
→→ Social media-campagne
→→ Winacties

Heksje Lilly beleeft
weer de spannendste
avonturen
Heksje Lilly is een geheime heks. Met het toverboek dat ze onder
haar bed bewaart, beleeft ze allerlei spannende avonturen. Lezers
vanaf 8 jaar kunnen nu genieten van twee verhalen in dit super
dikke omkeerboek: Heksje Lilly en het magische zwaard en Avontuur
onder water. In dit boek maakt Lilly twee heel bijzondere reizen.
Ze gaat naar Atlantis, de oeroude gezonken stad onder water. En
ze maakt een heksensprong naar de middeleeuwen! Daar wordt
een kasteel aangevallen door gemene ridders. Lilly wil de mensen
helpen, maar daarvoor moet ze eerst op zoek naar een magisch
zwaard...

Anna Lott heeft lange tijd als redacteur gewerkt voor de publieke
omroep. Vandaag de dag bespreekt ze nog steeds regelmatig kinder
boeken op de radio. Ze werkt als freelance schrijver en woont met
haar familie in Bremen.

Sabine Sauter woont met haar familie in het zuiden van Duitsland.
Na haar studie Grafische Vormgeving realiseerde ze zich dat het haar
droom was om kinderboeken te illustreren. Wanneer ze niet aan het
tekenen is, kijkt ze het liefst naar enge films.
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LILO LASTPAK

Verboden te toveren!
Anna Lott

illustraties Sabine Sauter
vertaling Merel Leene
isbn 978 90 206 7271 8
nur 282 bisac JUV037000
thema YFH
usp

→→ Rijk geïllustreerd
→→ Voor fans van Heksje Lilly

Voorlopig omslag

→→ Nieuwe magische serie
pr

→→ Backcard
→→ Online promotiecampagne
→→ Winacties
Verschijnt binnenkort:

Een onstuimig
avontuur over Lilo
Lastpak en haar
magische familie
Lilo Lastpak heeft een groot geheim: haar moeder is een heks en
haar vader is een vampier. Helaas mag ze zelf absoluut geen magie
gebruiken met andere mensen erbij – dat is ten strengste verbo
den! Maar als mevrouw Mopper – de schattigste kat ter wereld –
verdwijnt, mag er best een uitzondering worden gemaakt, toch?
Als haar vader nou niet tijdens de reddingsmissie in een vampier
schaap was veranderd… Gelukkig heeft Lilo haar beste vriendin
Lisa. Samen moeten ze met een briljant idee komen om het magi
sche ongeluk op te lossen en mevrouw Mopper te redden.
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Geheim verzet
B. Dubbelboer – 978 90 206 2179 2

Projekt 1065
Alan Gratz – 978 90 206 5454 7
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De jongen die tien
concentratiekampen overleefde
Alan Gratz – 978 90 206 5451 6

D-day
Alan Gratz – 978 90 206 5467 7
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→→ Nederland 75 jaar bevrijd
in 2020
→→ De mooiste oorlogsboeken
voor 10 euro
→→ Meer dan 30.000 boeken van
Alan Gratz verkocht
pr

→→ Prijsstickers beschikbaar

2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding.
Dat vieren we bij uitgeverij Kluitman met een
flinke korting op de mooiste oorlogsboeken,
waaronder de bestseller De jongen die tien
concentratiekampen overleefde (Alan Gratz).
De actie is geldig van 1 maart 2020 t/m 31 mei
2020.

→→ Schapstrook Alan Gratz
→→ Online promotiecampagne

Vluchteling
Alan Gratz – 978 90 206 5458 5

Erecode
Alan Gratz – 978 90 206 5463 9

Ina Hallemans illustreerde al heel veel kinderboeken, voor jong en
oud. Ze kan paarden en andere dieren heel levendig tekenen, waar
door de kinderen en dieren in een boek echt tot leven komen. Ina
werkte als illustrator mee aan vele educatieve en informatieve boe
ken, speel- en knutselboeken, leesboeken en magazines.
inahallemans.be

@inahallemans_illustrator

Gertrud Jetten is een van de meest succesvolle paardenboeken
schrijvers van Nederland. Al vele jaren schrijft zij nieuwe delen in de
populaire ponyseries Manege de Zonnehoeve en Droompaarden.
Daarnaast schreef zij twee romans voor lezers vanaf 10 jaar, d
 iverse
AVI-boeken en de humoristische boeken Help, ik ben een pony! en
Help, waar is mijn pony?! Gertrud heeft zelf een prachtige IJslander, die
Flicka heet.
gertrudjetten.nl

@gertrudjetten

‘Gertrud Jetten weet zich
moeiteloos te verplaatsen
in de wereld van jonge ruiters
en hun pony’s.’
Paardenboekhandel.nl
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MANEGE DE ZONNEHOEVE

De knuffelpony
Gertrud Jetten

illustraties: Ina Hallemans
isbn 978 90 206 6259 7
nur 282 bisac JUV002130
thema YNNJ24
usp

→→ Ruim 130.000 exemplaren
verkocht van de serie
→→ Door paardenboekenbestsellerauteur
→→ Fans kunnen niet wachten op
het nieuwe deel!
pr

→→ Winacties
→→ Aandacht in paardenmagazines
→→ XL boekenleggers van de serie
Eerder verschenen o.a.:

Het eigenwijze veulen 978 90 206 6258 0
De snelly pony 978 90 206 6296 2
Pony in paniek! 978 90206 6298 6

De lieve Dottie kan maar
geen baasje vinden
Elk boek in de serie Manege de Zonnehoeve vertelt het verhaal van
een andere pony. Dit nieuwste deel gaat over Dottie. Zij is een lie
ve en soms wat onhandige pony, die niet al te dol is op galopperen.
Stap is voor haar al snel genoeg. Dottie staat maar tijdelijk op de
Zonnehoeve, terwijl er een goed baasje voor haar wordt gezocht.
Ze is een echte knuffelkont en de kinderen vinden haar heel lief.
Vooral Luna, die normaal een beetje bang is om paard te rijden,
is gek op haar. Maar als Dottie niet helemaal gezond blijkt te zijn,
wordt het vinden van een nieuw thuis moeilijker dan gedacht.
Waar is Dottie welkom? En nog belangrijker, wat als niemand haar
wil hebben?

Fred Diks schrijft al meer dan 15 jaar met veel plezier en succes
over voetbalheld Koen Kampioen. Ook schreef hij vrolijke detecti
ves over James Blond en werkte hij mee aan de bestsellerserie over
Arjen Robben en de voetbalstrip ‘Sam schiet’. Inspiratie heeft hij ge
noeg: Fred stond jarenlang voor de klas, is voetbalverslaggever voor
de Gelderlander én hij is de trotse opa van elf kleinkinderen.
freddiks.nl

@FredDiksTweet

ivan & ilia zijn niet alleen een geweldig illustratie-duo; ze zijn ook
een stel. Met hun kinderen en een heleboel dieren wonen ze aan de
rand van Maastricht. Samen hebben Ivan Lodde en Ilia Frins al heel
veel mooie boeken gemaakt. Voor Kluitman zijn dat o.a. de boeken
over Koen Kampioen en Sep en Fien. Hun ‘poep'-boeken zijn heel
populair bij peuters en kleuters!
ivanilia.nl

@ivan_en_ilia
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KOEN KAMPIOEN

Voetbal is voor
iedereen
Fred Diks

Illustratoren: ivan & ilia
isbn 978 90 206 4868 3
nur 282 bisac JUV032150
thema YNWD1
usp

→→ Gloednieuw avontuur
→→ Koen Kampioen al ruim 15 jaar
populair
→→ In verschillende landen op
televisie
→→ 700.000 Koen Kampioen-
boeken verkocht
pr

→→ Aandacht in (voetbal)
magazines
→→ Schapstrook
→→ Auteur bezoekt scholen
→→ Social media-campagne
Eerder verschenen o.a.:

Het geheim van Broekie 978 90 06 4865 2
Koen Kampioen wil naar Stark 978 90 206 4866 9
Koen Kampioen omkeerboek
op kamp / in de krant 978 90 206 4867 6

Nederlands leukste
voetballer is terug!
Koen kan niet alleen scoren als de beste, hij is ook een goede
vriend. Dus wanneer zijn vriendin Aukje kans maakt op de prijs
van Sporter van het jaar, staat hij gelijk klaar om haar te helpen.
Ondertussen hebben ze het ook druk met iets anders. Aukjes
nieuwe buurjongetje Omar is gek op voetbal en heeft veel talent,
maar zijn ouders kunnen geen lidmaatschap van de club betalen.
Koen en Aukje bedenken een plan, want voetbal is voor iedereen!

Het hert steigert en roept: ’Dit is verboden terrein!
De eigenaar van dit domein is de onfeilbare keizer Ei.
Ga heen, dit eiland is geheim!
En ik weet het, want ik ben de lakei.’

‘Maar,’ zegt Heid. ‘Verder varen kunnen we niet, dat is een feit.
We hebben weinig, enkel zeiknatte pleisters
en we voelen ons afgepeigerd.’
De lakei ziet Majes en Heid; nat en vies van de klei.
Het schip tussen de keien, met het kapotte zeil.
Ze kan niet weigeren de reizigers te helpen.

Karst-Janneke Rogaar is een illustrator die aan zeer uiteenlopen
de projecten werkt. Naast het illustreren van kinderboeken, maakt ze
redactionele illustraties voor verschillende tijdschriften en opdracht
gevers, maakt ze filmleaders en tekende ze met Frank Groothof live
het decor voor een theatervoorstelling. Karst-Janneke heeft al vele
mooie prijzen op haar naam staan. Zo won ze de Kinderboekwinkel
prijs, samen met Simon van der Geest een Gouden Griffel en kreeg
ze de Jan Wolkers Prijs voor het boek Spinder. In 2019 werd daar een
Zilveren Penseel aan toegevoegd voor haar boek met Stine Jensen
Vriendschap is alles.
karst-janneke.com
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€ 13,99

↘ Door
Zilveren P
enseel-win

Alle leeftijden

naar

gebonden twee kleuren
64 pag. C 18 x 23 cm
maart 2020

Keizer Ei

Karst-Janneke Rogaar
isbn 978 90 206 7211 4
nur 282-287 bisac JUV009080 / JUV019000
thema YFB
usp

→→ Door Zilveren Penseel-winnaar
en Gouden Griffel-winnaar
→→ Om ei- en ij-woorden uit elkaar
te houden
→→ Een hilarisch avontuur
pr

→→ Aandacht op scholen
→→ Online promotiecampagne

Alle woorden met een
‘ei’ bij elkaar in een
memorabel avontuur
De korte ei en de lange ij. Veel kinderen (en volwassenen) breken
er elke dag hun hoofd over: welke gebruik je nou wanneer? Ge
lukkig is er nu een perfect redmiddel. Dit humoristische en fanta
sierijke verhaal is hét ezelsbruggetje om voor altijd alle twijfel te
omzeilen. Want alle woorden met de korte ei staan in dit unieke
boek, terwijl er niet één ij in voorkomt! Vanaf nu wordt het kiezen
tussen de twee simpelweg een ‘eitje’.

Heid is de kapitein.
Het zeil bolt in de wind.
Ze varen een eind
en eten hun broodjes met ei.

Tjerk Noordraven zag ooit een geest op een kerkhof in Frankrijk
en sindsdien schrijft hij doodenge kinderboeken. Je kunt hem herken
nen aan de opgezette vleerhond die altijd op zijn schouder zit. Tjerk
schrijft het liefst elke dag, behalve als hij de avond daarvoor knoflook
heeft gegeten… gek genoeg heeft hij dan geen inspiratie.
tjerknoordraven.com

@tjerknoordraven

@tjerknoordraven

Laury Tinnemans werkt samen met Job van Gelder aan Giel en de
geesten. Samen vormen zij Studio Monnikenwerk. Laury laat zich in
spireren door (oude) tekenfilmseries als Ren & Stimpy, The Flinstones
en Yogi Bear. Hij doet niets liever dan tekenen. Hoe gekker hoe liever.
Laury won de wedstrijd I Am The New Creative Benelux van Adobe.

Job van Gelder is goed in het maken van kijkplezier. Hij werkt bij
voorbeeld voor de Efteling, omdat daar zijn gevoel voor detail, kleur
en materiaal goed tot zijn recht komt. Een soort moderne Anton
Pieck! Met zijn Studio Monnikenwerk maakt hij allerlei leuke dingen
voor kinderen: boeken, speelgoed, games. Zo kan hij zelf ook een
beetje kind blijven. Wie wil dat nou niet?
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Nieuwe AV

€ 9,99

↘

7+ / AVI-E4

I-serie!

gebonden
64 pag. C 15,9 x 22,9 cm
februari 2020
AVI-E4
GIEL EN DE GEESTEN

De geest van de
meesterdief
Tjerk Noordraven

illustraties Laury Tinnemans
isbn 978 90 206 7731 7
nur 287 bisac JUV043000 / JUV069000
thema YFD
usp

→→ Nieuwe AVI-serie voor groep 4
en groep 5
→→ Serie vol actie en avontuur
→→ Lekker dikke AVI-boeken (64
pag.)
→→ Spannend en griezelig, maar
nergens gruwelijk
→→ Auteur van de successerie
De engste serie ooit

Durf jij dit griezelige
boek te lezen?
Nieuwe serie van de beste
griezelauteur: Tjerk Noordraven

pr

→→ Social media-campagne
→→ Winacties in diverse media
→→ Griezelig promotiemateriaal

De opa van Giel is een paar weken geleden overleden. Giel mist
opa enorm. Hij zou heel graag nog één keer met hem praten. Dan
vindt Giel een oud boek waarmee je geesten op kunt roepen. Hij
probeert het uit, maar roept per ongeluk de verkeerde geest op:
de geest van een meesterdief. De geest wil een gouden masker uit
het museum stelen en Giel moet hem daarbij helpen. Want anders
laat de geest hem nooit meer met rust…

Pas op voor Pip en Peer!
Tekst en illustraties: Daniëlle Schothorst

AVI-E3 isbn 978 90 206 7852 9 nur 287
bisac JUV043000 / JUV002130 thema YFU / YFP

AVI-E3
Bles is weg! Ze is gestolen. Pip is doodsbang dat ook haar lieve paardje
Peer wordt meegenomen door de dief en ze bedenkt een plan om de dief
te slim af te zijn.

Salto redt de baai
Fiona Rempt en Elza de Croon

illustraties Katrien van Schuylenbergh

AVI-E3
AVI-E3 isbn 978 90 206 7854 3 nur 287
bisac JUV043000 / JUV002170 thema YFU / YFP
Salto heeft een heerlijk leventje in de baai. Hij speelt met zijn vriendjes
en maakt zo veel salto’s als hij wil. Maar dan besluiten de walrussen in
de baai te komen wonen. En is er geen plaats meer voor de dolfijnen. Nu
blijkt hoe belangrijk het is om vrienden te hebben! Dit boek is geschre
ven door de bekende kinderboekenauteur Fiona Rempt samen met haar
dochter Elza.

Choco het minipaardje viert feest
Nicolle Christiaanse

illustraties Ann De Bode

AVI-M4
AVI-M4 isbn 978 90 206 7853 6 nur 287
bisac JUV043000 / JUV002130 thema YFU / YFP
Kris en Choco het minipaardje gaan naar Roos toe. Zij is bruidsmeisje op
een bruiloft en Kris wil graag zien hoe mooi ze is. Ook Choco heeft wel
zin in een avontuur. Voor ze het weten, is Choco het middelpunt van het
feest!

37
€ 8,99

AVI-M3 tot M4
gebonden full colour
32 pag. C 15,9 x 22,9 cm

maart 2020

Leren lezen met
Kluitman
usp

→→ Serie wordt steeds populairder
→→ Voor alle lezers is er een
geschikt boek te vinden
→→ Humor, spanning en emotie op
een laag leesniveau

Lol in lezen! Ook als je
nog maar net kunt lezen
Vrolijke boeken, grappige boeken en spannende boeken, je vindt
ze allemaal in de serie Leren Lezen met Kluitman. Als de eerste
leeservaringen van een kind positief zijn, is de kans groot dat het
zal blijven lezen!

pr

→→ Nieuwsbrief naar scholen
→→ Auteurs en illustratoren actief
op social media en scholen

AVI-M3

Kas is kwijt
Marianne Witte

illustraties Jeska Verstegen

AVI-M3 isbn 978 90 206 7851 2 nur 287
bisac JUV043000 / JUV002060 thema YFU / YFH
Suus is op zoek naar Kas. Hij is klein en lief, hij zegt ‘piep, piep,’ hij is gek
op prut en nog veel meer. Steeds meer mensen helpen Suus met zoeken.
Maar wat is Kas eigenlijk? En zullen ze hem vinden?

Ursula Poznanski is een Oostenrijkse auteur van zowel kinder- en
YA-boeken als romans voor volwassenen. Ze volgde veel verschillende
studies, maar rondde er geen enkele af. In plaats daarvan ging ze aan
het werk als redacteur. In 2003 kwam haar eerste kinderboek uit: Theo
Piratenkönig. Hier zouden maar liefst zeven delen op volgen. Ursula
heeft al een aantal mooie prijzen gekregen voor haar boeken. Zo won
ze in 2011 de Duitse Jeugdliteratuurprijs voor haar jeugdthriller Erebos.
ursula-poznanski.de

Sabine Büchner is een Duitse illustrator van prenten- en kinder
boeken. Ze schrijft en illustreert ook haar eigen boeken. Tijdens haar
studie hield ze zich bezig met het maken van animatiefilms. Haar eer
ste prentenboek Für immer sieben werd bekroond met de Troisdorfer
Prentenboek Beurs 2006. Sabine woont samen met haar zoon in
Berlijn.
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€ 12,99

5+
gebonden full colour
48 pag. C 17 x 24 cm
februari 2020

Letterbende
Ursula Poznanski

illustrator Sabine Büchner
vertaling Merel Leene
isbn 978 90 206 8219 9
nur 281 bisac JUV002340 / JNF013010
thema YBLA
usp

→→ Letters leren op een speelse
manier
→→ Door bestsellerauteur
Ursula Poznanski
→→ In Duitsland in korte tijd
meer dan 10.000 exemplaren
verkocht
pr

→→ Online promotiecampagne
→→ Stickervel met illustraties uit
het boek
→→ Aandacht in opvoedmagazines
→→ Winacties

Samen letters leren
met dit prachtige
prentenboek
Het stormt in de jungle. Het waait zo hard dat er van alles door
de lucht vliegt. Als de kleine aap om zich heen kijkt, ziet hij in de
bomen wel heel gekke vruchten. Maar wacht eens even… dat zijn
helemaal geen vruchten. Het zijn letters! Alle dieren zijn hun voor
letters kwijtgeraakt! Kleine aap gaat bij ze langs om hun hun juiste
voorletter terug te geven. Maar dat valt nog niet mee.
Het boek is niet alleen een prachtig geïllustreerd verhaal met veel
grappige dieren, het is bovenal een speelse kennismaking met
letters. Op elke pagina kunnen kinderen dingen zoeken en herken
nen met een bepaalde beginletter.
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Monica Maas woont op Texel en werkt fulltime als illustrator,
kinderboekenschrijver en ontwerper. Ze tekende o.a. Moffel en Piertje
voor Teleac/NOT en haar illustraties stonden in bladen als Bobo, Libelle
en Kinderen. Monica heeft tekeningen en omslagen gemaakt voor
meer dan 150 (kinder)boeken en is ook bekend door haar wens- en
geboortekaarten. Van haar Bobbi-boeken zijn wereldwijd meer dan
2 miljoen boeken verkocht.
monicamaas.nl
bobbi.nl

@bobbiboeken

@beertje.bobbi
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€ 7,99

2+
gebonden full colour
32 pag. C 16,7 x 18,8 cm
februari 2020

BOBBI

Eet smakelijk,
lieve Bobbi
Monica Maas

isbn 978 90 206 8445 2
nur 271 bisac JUV057000/ JUV050000
thema YB / YBLM
usp

→→ Samen eten was nog nooit zo
leuk!
→→ Fijn voorleesboek op rijm
→→ Wereldwijd meer dan 2 miljoen
Bobbi-boeken verkocht
pr

→→ Bobbi bezoekt boekhandels
en events
→→ Promotie online en offline
→→ Bobbi-inkleurplacemat
(zolang de voorraad strekt,
en ook gratis te downloaden)
→→ Winacties met populaire blogs
voor ouders en kinderen
Eerder verschenen o.a.:
De leukste Bobbi-titels voor het voorjaar!

Bobbi in de lente 978 90 206 8415 5
Bobbi op de boerderij 978 90 206 8434 6
Bobbi. Wat hoor je op de boerderij? 978 90 206 8495 7

Wat gaat Bobbi
vanavond eten?
Boodschappen doen, koken en samen aan tafel gaan om te eten:
het is een dagelijks ritueel in elk gezin. Peuters en kleuters zullen
smullen van dit leuke nieuwe Bobbi-boek, waarin Bobbi samen
met zijn moeder naar de winkel gaat, meehelpt in de keuken en
zelf de tafel dekt. Als het eten op tafel komt, vindt hij niet alles
even lekker. Tsja... wat doe je dan?
Eet smakelijk, lieve Bobbi is weer een herkenbaar en lief boek op rijm.
Mama zegt: ‘Eet smakelijk, Bobbi!’
Papa lacht: ‘Het ruikt echt top.
Bobbi, kom eens met je bordje,
dan schep ik je lekker op.’

€ 9,99

2+
kartonboek full colour
12 pag. C 22,5 x 31 cm
maart 2020

Bobbi’s wereld
Monica Maas

isbn 978 90 206 8488 9
nur 271 bisac JNF001000
thema YBGH
Er is heel veel te zien in het kijk- en zoekboek
van Bobbi. Op herkenbare plaatsen, zoals de
speelzaal, de kinderboerderij en het zwembad,
vermaken Bobbi en zijn vriendjes zich met alles
wat er te doen valt. Op elke pagina staan bo
vendien voorwerpen om te zoeken. Goed voor
urenlang kijk- en zoekplezier!

€ 16,99

2+
gebonden full colour
met knuffeldoek
32 pag. C 16,7 x 18,8 cm

↘ Boek en
knuffeldo
ek
in mooie b
ox!

april 2020

Welterusten, lieve
Bobbi
met knuffeldoek
Monica Maas
isbn 978 90 206 8487 2
nur 271 bisac JUV010000
thema YB/YNVD2
Naar bed gaan is een dagelijks ritueel in het leven
van elke peuter. Tandenpoetsen, p
 yjama aan en
natuurlijk nog een verhaaltje. Welterusten, lieve
Bobbi is het ideale boekje om voor te lezen voor
het slapen gaan. Met het Bobbi-knuffeldoekje
kan ieder kind voortaan niet wachten om naar
bed te gaan!
Voorlopige versie knuffeldoek
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€ 9,99

2+
kartonboek full colour
10 pag. C 20 x 20 cm
april 2020

Bobbi puzzelboek
Monica Maas

isbn 978 90 206 8489 6
nur 271 bisac JNF021040
thema YB / YNVP

usp

→→ Nu ook puzzelen, zoeken en
knuffelen met Bobbi!
→→ Nieuwe Bobbi-producten om
samen van te genieten
pr

→→ Bobbi bezoekt boekhandels en
events
→→ Bobbi-backcard en
-schapstrook op aanvraag
→→ Ansichtkaarten

Lekker voorlezen en
puzzelen met Bobbi!
In dit vrolijke puzzelboek ontdek je aan de hand van een verhaal
op rijm en vijf puzzels hoe Bobbi’s dag eruitziet. De puzzels zijn op
lopend in moeilijkheidsgraad en hebben vier, zes of negen stukjes.
Hierdoor kunnen kinderen er extra lang plezier van hebben!

Lieve voorlees
boeken op rijm
over het b
 ekende
Dierendorpje!

€ 9,99

door Gitte Spee en
Kim-Lian van der Meij

DIERENDORPJE

Dierendorpje helpt
de bijen
isbn 978 90 206 8249 6 nur 271-272-275
bisac JUV057000 / JUV002000

thema YFP

Zo kun je de bijen helpen!
Gijs het grijze olifantje heeft zin in honing, maar de bijenkorf is leeg! De
bijen kunnen nergens bloemen vinden. Gijs wil de bijen graag helpen,
maar hoe doe je dat? Gelukkig weet Stientje het schaap hoe ze dat moe
ten aanpakken. Als Dierendorpje vol staat met bloeiende bloemen, ko
men de bijen terug.
In de mooie bloemenwei
hoor je ze tevreden zoemen.
Ze vliegen telkens op en neer
tussen schitterende bloemen.
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€ 9,99

3+
gebonden full colour
32 pag. C 18 x 22 cm
januari 2020

DIERENDORPJE

Dierendorpje
in de maneschijn

Gitte Spee & Kim-Lian van der Meij
isbn 978 90 206 8248 9
nur 271-272-275 bisac JUV057000 /
JUV002000 / JUV010000
thema YFP
usp

→→ Dierendorpje is zeer bekend
door de liedjes, de voorstelling
en de boeken
→→ Goedlopende teksten op rijm
→→ Prachtige, lieve illustraties van
Gitte Spee
→→ Bij elk boek een speciaal
nummer ingezongen door 
Kim-Lian
pr

→→ Perspresentatie op unieke
locatie
→→ Gratis cadeautje ter promotie
→→ Online campagne
→→ Boekhandelstournee

De nacht
is helemaal niet eng!
Takken schuren, bomen kraken
in het dorpje van de dieren.
Harde wind blaast door de straten,
schudt de deuren, blaast in kieren.
Het is slecht weer in Dierendorpje. De dieren kunnen niet slapen en
komen allemaal naar Gijs, het kleine olifantje. Ze willen bij hem in bed
slapen. Maar een schaap, een giraf, een beer en een moederhond met
haar kleintjes? Dat past niet in het bed van Gijs.
Gijs besluit om aan de dieren te laten zien dat de nacht helemaal niet
eng is!

→→ Auteursoptredens op
verschillende populaire events
→→ Boektrailer met liedje gezongen
door Kim-Lian van der Meij
→→ Kim-Lian leest voor tijdens
Nationale Voorleesdagen
→→ Backcard

Lieve voorleesboeken op rijm voor peuters en kleuters. Kim-Lian van der
Meij schreeft ze samen met Gitte Spee. Kim-Lian heeft ook het lied waar
mee elk boek besluit op muziek gezet en ingezongen.

Kim-Lian van der Meij komt uit een zeer muzikale familie. Al
jong was ze bezig met zingen en optreden in binnen- en buitenland.
Tegenwoordig is ze vooral bekend als presentator van grote spelpro
gramma’s. Met Gitte Spee schreef ze de boeken over Dierendorpje.
Kim-Lian brengt met de liedjes de wereld van Dierendorpje tot leven.
Kim-Lian woont met haar gezin in Zweden.

Gitte Spee is schrijver en illustrator. Voor haar is dat de ideale com
binatie. ‘Als je schrijft en tekent, kun je een heel eigen wereld schep
pen.’ Met haar lieve, dromerige illustraties creëert ze een veilige we
reld waarin jonge kinderen zich thuis voelen.
Haar bekendste boeken zijn die over Meneer Big, Aap & Mol, D
 ierendorpje
(met Kim-Lian), Rosa de rozenfee en Inspecteur Gordon (met Ulf Nilsson).
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€ 24,99

3+
gebonden full colour
88 pag. C 30 x 24 cm
januari 2020

Het grote
Dierendorpje boek
Gitte Spee & Kim-Lian van der Meij
isbn 978 90 206 8252 6
nur 271-272-275
bisac JUV057000 / JUV002000
thema YFP
usp

→→ Alle eerder verschenen
verhalen, gedichten en liedjes
in één band
→→ Prachtig uitgevoerd groot boek
→→ Heruitgave wegens grote vraag
→→ Met leeslint
pr

→→ Gratis cadeautje ter promotie
→→ Online promotiecampagne
→→ Boekhandelstournee
→→ Auteursoptredens op
verschillende populaire events
→→ Kim Lian leest voor tijdens
Nationale Voorleesdagen

Het grote Dieren
dorpje boek nu weer
verkrijgbaar!
door Gitte Spee en Kim-Lian van der Meij
In dit prachtig uitgevoerde, grote Dierendorpje boek staan alle
versjes uit de eerste twee Dierendorpje-boeken, aangevuld met
drie heerlijke lange voorleesverhalen.
Dierendorpje, dierendorpje,
hier niet zo heel ver vandaan.
Dierendorpje, dierendorpje,
zie je het al staan?
Kom, dan gaan we ernaartoe,
we gaan het dorpje binnen.
Sla maar snel de bladzij om,
de pret kan nu beginnen!
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