in samenwerking met:

Dé nieuwe fantasysensatie uit Australië, nu ook in Nederland!

Als Ottilies broertje
Wallie verdwijnt, gaat
Ottilie hem achterna.
Ze ontdekt dat Wallie
is ontvoerd door de
drochtenjagers, een
geheim genootschap dat
jongens traint om op wilde
monsters te jagen. Meisjes
zijn bij die jacht níét welkom.

Om Wallie te kunnen bevrijden,
doet Ottilie zich voor als jon
gen en stapt ze in de myster
ieuze wereld van de drochten
jacht. Gewapend met haar
pijlenboog blijkt Ottilie een
van de meest getalenteerde
jonge jagers. En ondertussen
duikt ze dieper in het ware
geheim van de drochten
jagers…

Ottilie en de drochten
jagers is het eerste deel in
een betoverende trilogie
over vriendschap, mon
sters en heldenmoed.
Rhiannon Williams,
Ottilie en de drochtenjagers
ISBN: 978 90 257 7146 1

RHIANNON WILLIAMS
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Knip deze bon uit en lever het in
bij je boekhandel en je betaalt
€ 14,49 i.p.v. € 16,99.

✁

320 pagina’s | leeftijd: 10+

op Ottilie en
de drochtenjagers

Actiecode: 904-10766
ISBN: 978 90 257 7146 1
Normale prijs: € 16,99
Geldig t/m 31 december 2019

CADEAU

Tijdens de Kinderboekenweek van
2 t/m 13 oktober krijg je bij besteding van
€10,- aan Nederlandstalige kinderboeken
het Kinderboekenweekgeschenk 2019
‘Haaientanden’ van Anna Woltz cadeau.

15,95

Auteur/illustrator
Uitgeverij
Vertaling
ISBN
Vanaf 3 jaar

VOORWOORD
Reis jij mee door Maastricht tijdens de
Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober?
Het belooft een groot leesfeest te worden
in samenwerking met:
voor alle kinderen. Dit jaar een breed
programma vol avonturen, met creatieve
workshops, boeken, muziek en vooral heel
veel lol. Deze Kinderboekenweek is alvast
een voorproefje op de 24 uur durende
voorleesmarathon op 28 oktober bij
Boekhandel Dominicanen.
De speciale bijlage wordt ook verspreid
via meerdere basisscholen in Maastricht
en omgeving. Zien wij jou ook op één
van de locaties tijdens deze avontuurlijke
Kinderboekenweek?

Yuval Zommer
Christofoor
Bette Westera
97890 6038 8761
Deze brochure is een uitgave van:

EVENEMENTEN
Tijdens de Kinderboekenweek 2019 met het thema ‘Reis mee’ van 2 t/m 13 oktober
is er een speciaal programma samengesteld voor kinderen.

uWOENSDAG 2 OKTOBER
DOKTER PROKTORS RAKETPOEDER 6+ (14.00 – 14.45u)
Vertelvoorstelling door Marjo Dames
Waar: Centre Ceramique
Toegang: €3,50 Bibliotheekleden €3,- in voorverkoop
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl
EEN RAKET OP JE BORD 6+ (15.00 – 16.00u)
Creatieve workshop door Helène Klein van Kumulus
Waar: Centre Ceramique - Toegang: gratis
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl

MARA LEIBUM

KIJK EENS NAAR MIJN KOFFER 6+ (15.00 – 16.00u)
Creatieve workshop door Nicole Mulkens van Kumulus
Waar: Centre Ceramique - Toegang: gratis
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl

uVRIJDAG 4 OKTOBER
OP REIS MET JE LIEVELINGSDIER 4+ (13.00 – 14.30u)
Dierenarts Daniëlle van Dierenkliniek Caberg onderzoekt en geeft tips
over jouw lievelingsknuffeldier. Dus vergeet niet je knuffeldier mee te nemen.
Waar: Boekhandel Dominicanen
Toegang: gratis

IVAN & ILJA

uZATERDAG 5 OKTOBER
YOGA 4+ (09.30 – 11.00u)
Yogaworkshop voor kinderen 4-12 jaar
Waar: Boekhandel Dominicanen - Toegang: gratis
Aanmelden: promotie@boekhandeldominicanen.nl

GONNIE EN HET GANSJE

WORKSHOP TEKENEN 6+ (14.00– 15.30u)
Workshop door Ivan en Ilja
Waar: Boekhandel Dominicanen - Toegang: gratis
Aanmelden: promotie@boekhandeldominicanen.nl

uZONDAG 6 OKTOBER
BEKROOND VOORLEESUURTJE 4+ (14.00– 15.00u)
Waar: Centre Ceramique
Toegang: gratis
WORKSHOP SCHRIJVEN 9+ (14.00– 15.30u)
Workshop door Jonne Kramer
Waar: Boekhandel Dominicanen
Toegang: €7,50 incl. drankje en het boek ‘Het raadsel van de zee’
Aanmelden: promotie@boekhandeldominicanen.nl

JONNE KRAMER

uWOENSDAG 9 OKTOBER
BEKROOND VOORLEESUURTJE 4+ (14.00– 15.00u)
Waar: Centre Ceramique
Toegang: gratis
HOOFDREIZEN 8+ (13.30– 15.00u)
Creatieve workshop door Yvonne Knobel van Taalminners
Waar: Centre Ceramique
Toegang: €5,Tickets via: www.theateraanhetvrijthof.nl
REIS JE MEE? 8+ (15.00– 17.00u)
Workshop striptekenen door Harrie Habets
Waar: Centre Ceramique
Toegang: €5,Tickets via: www.theateraanhetvrijthof.nl

uZATERDAG 12 OKTOBER
MEET EN GREET MET GONNIE HET GANSJE (11.00u)
Waar: Boekhandel Dominicanen
Toegang: gratis

in samenwerking met:

REIS MEE… MET EEN WALVIS (13.30– 16.00u)
Voor jong en oud. Luister naar reisverhalen, loop in de buik van een walvis,
maak scheepsbeschuitjes voor onderweg en ontmoet een mysterieuze gast.
Waar: Natuurhistorisch Museum
Toegang: reguliere toegangsprijs museum
Aanmelden: museum@maastricht.nl
PING- HET BLAUWE UUR 8+ (19.30u)
Voorstelling door Esther de Koning
Waar: Ainsi Theaterzaal
Toegang €11,- Kinderen €9,Tickets via: www.theateraanhetvrijthof.nl

uZONDAG 13 OKTOBER
OP REIS VAAR FORT ST. PIETER 8+ (13.30– 16.30u)
Manon Berns en Michael Reefs presenteren hun nieuwe boeken
op een unieke locatie: Fort St. Pieter.
Ga daarna mee op GPS of sleuteltocht excursie over de St. Pietersberg.
Waar: Fort St. Pieter - Toegang: gratis
Aanmelden: promotie@boekhandeldominicanen.nl
PING- HET BLAUWE UUR 8+ (14.00u)
Voorstelling door Esther de Koning
Waar: Ainsi Theaterzaal
Toegang €11,- Kinderen €9,Tickets via: www.theateraanhetvrijthof.nl
STORYTIME IN ENGLISH (14.00– 15.00u)
Waar: Centre Ceramique - Toegang: gratis

Adresgegevens evenementen
Boekhandel Dominicanen: Dominicanerkerkstraat 1
Centre Ceramique: Plein 1992
Natuurhistorisch Museum: de Bosquetplein 7
Ainsi Theaterzaal: Lage Kanaaldijk 112-113
Fort St. Pieter: Luikerweg 80

Info en tickets
www.boekhandeldominicanen.nl
www.centreceramique.nl
www.theateraanhetvrijthof.nl

boekhandel dominicanen

Kinderboeken

TIPS

Mara Leiblum: Krul als een cobra
Mara Leiblum ontwikkelde met dit kinderyoga doe- spel- en
kleurboek een unieke manier om kleuren als rustgevend en
meditatief onderdeel van de yogales te integreren in de yogabeoefening van kinderen. Alle illustraties in dit boek kunnen
worden ingekleurd als afwisseling met de actieve oefeningen, in
de vorm van verhaaltjes en gedichtjes, en spelvormen. Daarmee
is dit boek bedoeld om door de
kinderen zelf te worden gebruikt,
maar ook voor (kinderyoga)
docenten, ouders en begeleiders
staan er tips en creatieve ideeën
in. In de Kinderboekenweek
komt Mara Leiblum op 5 oktober
om 09.30 uur een yogaworkshop
geven voor kinderen tussen de 5
en 9 jaar.

Carry Slee: Juf Braaksel en het meesterbrein
Het is de sluwe juf Braaksel gelukt uitgeroepen te worden tot
liefste juf van de provincie en daar is groep 6 niet blij mee! Lotte
en Thijs zijn vastbesloten om een plan te bedenken om Braaksel
van hun school te verjagen, maar dat is
nog niet zo makkelijk. Als er een nieuwe
jongen in de klas komt, krijgen ze weer
hoop: Lucas is pas 7, maar blijkt superslim te zijn. Misschien kan hij hen helpen
om een nieuw masterplan te bedenken?
Maar dan komen ze erachter dat
Braaksel hele andere plannen met Lucas
heeft, en moeten ze hem zien te redden.
Als dat maar goed gaat!

Lucas Arnoldussen: De fiets
Wil je alles weten over de fiets? Hoe zag de eerste fiets eruit?
Hoeveel soorten fietsen bestaan er? Hoe kies je de juiste fiets?
Welke sporten kan je allemaal doen op de fiets? Wie zijn de
beroemdste wielrenners? Deze en vele andere vragen worden in
dit boek beantwoord. Je vindt ook
leuke versjes, een grote uitklappagina, een miniquiz én je leert
hoe je een band moet plakken.
Straks ben jij een echte fietsexpert! Een informatief prentenboek
voor kinderen vanaf 4 jaar over
wat je elke dag nodig kunt hebben,
namelijk de fiets.

Gregory Stéphane Coonen: D’Artagnan
in Maastricht ‘Molly en de schat van de
Musketiers’
Leer de stad Maastricht op een bijzondere wijze kennen
met het prentenboek ‘Molly en de schat van de Musketiers’, geschreven door Gregory Coonen en tekenaar
Alejandro Blasco Muñoz. Muis Molly en haar dierenvrienden gaan in de
stad op zoek naar de
schat in het graf van de
roemruchte musketier
en doen daarbij alle
markante plekken van
Maastricht aan. Ook
Boekhandel Dominicanen is in het verhaal te
vinden!

Marianne Busser & Ron Schröder: Opa en oma
Oelewapper op reis met de gouden koets
Op zaterdag 5 oktober om 14.00 uur in de Kinderboekenweek
komen illustratoren Ivan en Ilja een creatieve workshop geven.
Het boek dat centraal staat is ‘Opa en oma Oelewapper op reis
met de gouden koets’. Als de bel gaat kijken Joep en Jetje snel
door het raam. Buiten staat een geheimzinnig figuur met een
lange regenjas, een flaphoed en een woeste baard. Wat een
engerd! Oma pakt snel een paraplu,
klaar om hem een mep te geven. 'Mag
ik binnenkomen?' fluistert de man
als opa de deur opendoet. Hij loopt
meteen het huis in. Dan trekt de man
zijn hoed en zijn baard weg. En... in
plaats van te slaan, kan oma alleen
nog maar buigen. Want ze ziet meteen
wie het is...

Bette Westera: Alle hens aan dek
Om zelf te lezen of voor te lezen: laat je
meevoeren door deze bekroonde klassieker
van succesvol schrijfster Bette Westera.
Peter-Paul piraat Peter-Paul is een onopvallend jongetje met pluizig piekhaar, best
wel grote oren en een nog grotere fantasie.
Hij weet al wat hij later worden wil: piraat.
Daar moet hij van zijn meester een opstel
over schrijven.

Jozua Douglas & Tosca Menten: Pech onderweg
Pech onderweg is een supergrappige verhalenbundel van schrijversduo De Gouden Grijns: Kinderjurywinnaars Jozua Douglas
en Tosca Menten. Met zwart-witillustraties
van Geert Gratama. Een tijdmachine reist
onbedoeld naar de dinosaurustijd, een
duikbootje valt ten prooi aan een woest
wezen en een spookkarretje neemt per
ongeluk de verkeerde afslag in een spookhuis. De verhalen worden afgewisseld met
grappige rijmpjes, limericks, reistips en
nieuwe spreuken en wijsheden.

Jonne Kramer: Het raadsel van de zee

Lizette de Koning: Ootje in het verkeer

Ravian woont in het vissersdorp Rotterharing. Zijn vader, Lasse,
is schipper en vaak op zee, maar hij komt altijd naar huis als
Ravian jarig is. Ravian weet dat er iets helemaal mis is als zijn
vader niet aanmeert op zijn twaalfde
verjaardag. Samen met zijn beste vriend,
zeemeeuw Marvin, begint Ravian aan
een zenuwslopende zoektocht op zee
om zijn vader te vinden. Zal hij hem ooit
weer zien? Een boek over een vermiste
vader, een vervloekt schip en een innige
vriendschap. Tijdens de Kinderboekenweek geeft Jonne Kramer op 6 oktober
om 14.00 uur een schrijfworkshop voor
kinderen van 10 jaar en ouder.

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is Reis mee! In het
boek ‘Ootje in het verkeer’ van Lizette de Koning komen veel
vervoersmiddelen naar voren die tijdens deze Kinderboekenweek centraal staan. Ootje is een klein rood autootje. Hij is op
weg naar oma en komt onderweg
allerlei verschillende vervoersmiddelen tegen, zoals een fiets, een
bus, een boot en een trein. Maar dat
niet alleen: hij moet ook wachten tot
het stoplicht op groen springt, goed
opletten door naar links en rechts
te kijken en stoppen voor een zebra.
Toet, toet

Marion Billet: De muziek van Mozart

boekhandel dominicanen

Kindermuziek

TIPS

Een kennismaking met de muziek van Mozart in woord,
beeld én geluid. Voor peuters vanaf 12 maanden, met de
wereld rondom het kind als thema. Jonge kinderen kijken
graag in boeken, maar
naar dit boekje kun
je ook luisteren.
Probeer het zelf
maar!

The magic of Disney - 4 CD's
Geniet van de onvergetelijke muziek, die de Disneyfilms leven
in blies. Betreed de sprankelende wereld van de fantasie,
waarin dieren praten, kabouters dansen en mensen vliegen
alsof ze zich los willen maken van de
werkelijkheid. Beleef opnieuw
al meezingend de avonturen
van The Lion King, Alladin,
Mary Poppins en Bambi met
nostalgische hits als ‘you can
fly’, ‘the circle of life’ en ‘supercalifragilistiexpialidocious’.

Kinderen voor kinderen 40!
Kinderen voor kinderen 40 jaar. Daarom verschijnt nu de
nieuwe (jubileum) CD ‘Reis mee!’ Dé hit voor de Kinderboekenweek. Het album staat weer vol met nieuwe, frisse liedjes,
waarvoor de thema’s zoals
altijd door kinderen zelf zijn
gekozen. Het titelnummer
is geschreven door Jochem
Myjer en Tjeerd Oosterhuis.
Reis mee!: Samenluisteren en
zingen met de hele familie!

Elly & Rikkert voor de allerkleinsten
Met muziek voor kinderen kan je niet vroeg genoeg beginnen!
‘Voor de allerkleinsten’, is een samenstelling
van de meest bekende liedjes
voor kleuters. Op al de kinderCD’s van Elly en Rikkert staan
wel liedjes, speciaal voor deze
groep gemaakt, maar voor
thuis, peuterspeelzaal en beginnend basisonderwijs is deze
selectie uitermate geschikt.

Serge Prokofiev:
Peter and the wolf & Jean-Pascal Beintus:
Wolf Tracks
Een klassieker in de kindermuziek. Bij kinderen een zeer
populair stuk van Prokofiev is het muzikale sprookje Peter en
de wolf. Deze speciale uitgave is
ingesproken door o.a. Mikhail
Gorbachev, Sophia Loren en
Bill Clinton. Daarnaast bevat de
cd ‘Wolf Tracks’ door Jean-Pascal Beintus.

Voorleesmarathon
28 oktober
bij Boekhandel Dominicanen

Wij organiseren een 24 uur durende
voorleesmarathon. Doe je mee? Je kiest zelf
wat je voorleest. Wij vragen alleen om per
voorgelezen minuut 1 euro bij te dragen aan
Stichting Lol in lezen, of laat je sponsoren.

Doe je mee? Meld je aan!
info@lolinlezen.nl
28 oktober starten wij om 10.00 uur

Dominicanerkerkstraat 1
6211 CZ Maastricht
info@lolinlezen.nl

