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EN TOEN?

30 SEPT T/M 11 OKT 2020

Jules Verne wist in de 19de eeuw al hoe hĳ  mensen het beste kon prikkelen 
om zĳ n verhalen te lezen: Je gebruikt gewoon regelmatig de woorden -en 
toen- en mensen leggen je boek niet meer neer, het moet in één keer uit. 

“En toen…” is gekozen, als het thema van de Kinderboekenweek 2020.

Bĳ  ons in de winkel vindt u boeken aansluitend bĳ  het thema en deze bĳ la-
ge in City Magazine geeft u al enigszins een indicatie welke nieuwe kinder-
boeken binnenkort verschĳ nen of reeds verschenen zĳ n. 

Natuurlĳ k is er dit jaar een KINDERBOEKENWEEK GESCHENK, geschre-
ven door AREND VAN DAM, het boekje krĳ gt u GRATIS als u voor  €12,50 
aan kinderboeken koopt.

De school-actie was afgelopen jaar een groot succes! Kĳ k iets verderop in 
onze bĳ lage hoe u uw school kunt steunen door simpelweg uw kassabon 
met aankoop van kinderboek(en), gekocht in onze winkel, te bewaren en in 
te leveren op school. 

Sinds kort vindt u op nog geen 
25 meter van onze reguliere 
winkel in de Dominicanen-
kerk een gloednieuwe winkel: 
do(mini)canen. Ook in deze 
winkel vindt u tĳ dens de Kin-
derboekenweek (en daarna 
natuurlĳ k!) de mooiste kinder-
boeken. Benieuwd naar een 
aantal van onze aanbiedin-
gen? Blader dan snel door!

Bĳ  ons in de winkel vindt u boeken aansluitend bĳ  het thema en deze bĳ la-
ge in City Magazine geeft u al enigszins een indicatie welke nieuwe kinder-
boeken binnenkort verschĳ nen of reeds verschenen zĳ n. 

Natuurlĳ k is er dit jaar een 
ven door 
aan kinderboeken koopt.

De school-actie was afgelopen jaar een groot succes! Kĳ k iets verderop in 
onze bĳ lage hoe u uw school kunt steunen door simpelweg uw kassabon 
met aankoop van kinderboek(en), gekocht in onze winkel, te bewaren en in 
te leveren op school. 
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Het is winter. Kleine Tractor vindt dat niet fijn.

Zijn nieuwe vriendin de gans trekt naar een warmer land.

Het is koud en grijs buiten, de bomen worden kaal,

het is al heel vroeg donker en binnenblijven vindt hij saai.

Of zijn er misschien ook leuke dingen aan de winter?

Een gevoelig en warm winterverhaal

over Kleine Tractor en zijn vrienden.

Voor iedereen vanaf  4 jaar.
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Kleine tractor 
in de winter

Ga een dagje op reis met een 
mooie kleine tractor. De eerste 
verhaaltjes voor jonge lezers! 

Het is winter! En Kleine Tractor vindt dat 
helemaal niet fi jn. De gans vertrekt op 
reis, de bomen worden kaal, en het is al 
heel vroeg donker. Of… zĳ n er ook leu-
ke dingen aan de winter? Een herken-
baar winterboekje vol sneeuw én vol 
warmte. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

Titel: Kleine tractor in de winter
Auteur: Nathalie Choux 

Prĳ s: 15,95
Uitgever: Clavis

Verschĳ ningsdatum: 28 oktober 2020 

Ootje is jarig 
Een feest van herkenning 

voor elke peuter

Ootje is een klein rood autootje. Vandaag 
is hĳ  al heel vroeg wakker, want... 'er is 
er een jarig, dat ben ik!' Het wordt een 
heerlĳ ke dag: hĳ  gaat met zĳ n vriendjes 
leuke dingen doen, hĳ  krĳ gt cadeautjes 
en er is taart. Hiep hiep hoera!

Titel: Ootje is jarig
Auteur: Lizette de Koning

Prĳ s: 9,99
Uitgever: Ploegsma

Verschĳ ningsdatum: 30 september 2020

Russische sprookjes 
Rusland is enorm, en de verhalen 

die ervandaan komen zĳ n al net zo 
divers en wĳ ds als het land zelf

In klare taal en met zĳ n uit duizenden 
herkenbare illustraties, vertelt Thé 
Tjong-Khing 14 prachtige sprookjes. 
De een is bekender dan de ander. Van 
‘Baba Jaga’ had je misschien al ge-
hoord, maar kende je ‘Boskoning Och’ 
of ‘De boef die minister werd’ al? Laat je 
meevoeren naar de wondere Russische 
sprookjeswereld in dit perfecte voor-
leesboek vol spannende illustraties.

Titel: Russische sprookjes 
Auteur: Thé Tjong-Khing

Prĳ s: 19,99
Uitgever: Gottmer

Verschĳ ningsdatum: 28 oktober 2020

Anansi de spin - 
sterker dan Olifant 

Ken je Anansi de spin al? Hĳ  is niet 
zo groot en ook niet zo sterk, maar 

wel heel slim…

Anasi heeft de lekkerste banaantjes ooit 
in een boom zien hangen. Hĳ  klimt he-
lemaal naar boven en dan… worden ze 
zo onder zĳ n neus weggekaapt door de 
sterke, grote Olifant. Anansi kan het niet 
laten, hĳ  daagt haar uit voor een potje 
touwtrekken…

Maar zal hĳ  winnen van de grote sterke 
olifant? Daar heeft hĳ  natuurlĳ k allang 
een slim plannetje voor verzonnen! 

Titel: Anansi de spin – sterker dan olifant 
Auteur: Iven Cudogham

Prĳ s: 13,99
Uitgever: Gottmer 

Verschĳ ningsdatum: 7 oktober 2020

Het wilde dierenorkest
Beluister met de gratis app de 
muziekstukken, zoek op elke 

pagina de verborgen bezige bĳ  en 
los alle raadsels op…

Het wilde dierenorkest is een nieuw ma-
gisch prentenboek van bestsellerauteur 
Dan Brown (o.a. De Da Vinci Code). Bĳ  
dit boek hoort een gratis app met mu-
ziek gecomponeerd door de auteur 
zelf, raadsels en vrolĳ ke illustraties. Het 
resultaat is een unieke lees-, kĳ k- en 
luisterervaring voor kinderen en hun 
(groot)ouders! 

Titel: Het wilde dierenorkest
Auteur: Dan Brown

Prĳ s: 17,99
Uitgever: Luitinh-Sĳ thoff

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen 

Groep 1 + 2
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Voor lezers die gek zijn op hun oma!
7+7+

HUMOR
KATTENKWAAD
LEKKER LEZEN

DIT BOEK IN DRIE WOORDENwww.billybones.nl

Ik heet Jet. Ik ben 7¾ en ik heb een supergekke oma: OMA KNEOMA KNEttttER.ER.
DE WINTER WONDER TALENTENJACHTis in de stad en iedereen kijkt ernaar uit. Vooral OMA KNEttEROMA KNEttER en haar beste vriend Bobby Warelief. Maar zullen de schijnwerpers OMA KNETTEROMA KNETTER niet KNETTER-RAAR maken? En als ZIJ zich misdraagt, wie houdt er dan een oogje in het zeil?

Hoi!

7+7+

Bekijk hier de boektrailer!

Oma Knetter -
 Winter & Wonder

De gekste oma ooit is terug met 
een knettergrappig avontuur! 

De winter wonder talentenjacht is in de 
stad en iedereen kĳ kt ernaar uit! Maar 
als Oma Knetter zich misdraagt, wie 
houdt er dan een oogje in het zeil? De 
knettergekke serie vol humor en katten-
kwaad voor kinderen vanaf 7 jaar! 

Titel: Oma Knetter – Winter & Wonder
Auteur: Sophy Henn

Prĳ s: 14,99
Uitgever: Billy Bones

Verschĳ ningsdatum: 1 oktober 2020 

Clavis

G
erard van G

em
ert

ISBN: 978-9044838756

9 7 8 9 0 4 4 8 3 8 7 5 6

www.clavisbooks.com

Ragnar sluipt aan boord van het Vikingschip van zijn vader. 

Hij wil mee op plundertocht met de mannen. Zijn plan lukt, 

maar onderweg bese�  hij dat plunderen eigenlijk stelen is. En 

daar houdt Ragnar helemaal niet van. Maar zijn grootste zorg 

is een jonge walrus, die hij beschermt tegen zijn medereizigers. 

De Vikingen willen namelijk dat het jong hen naar zijn moeder 

brengt, want het ivoor van haar slagtanden is veel geld waard. Ook 

daar probeert Ragnar een stokje voor te steken. Maar of dat lukt?

In het eerste deel van de geschiedenisserie ‘Kleine helden van toen’ 

laat een kleine Vikingjongen zien dat hij een groot hart hee� . 

Voor avonturiers vanaf 7 jaar.

Gerard van Gemert
met illustraties 

van Rudi Jonker

Ragnar en de walrus
Een spannend boek voor jonge 

avonturiers vanaf 7 jaar

Ragnar sluipt aan boord van het Viking-
schip. Hĳ  wil mee op reis. Maar onder-
weg ontdekt hĳ  dat er geplunderd gaat 
worden, en daar houdt Ragnar niet van. 
Zĳ n grootste zorg is echter de jonge 
walrus, die hĳ  beschermt tegen zĳ n wre-
de medereizigers … Voor echte avontu-
riers vanaf 7 jaar. 

Titel: Ragnar en de walrus 
Auteur: Gerard van Gemert

Prĳ s: 9,95 
Uitgever: Clavis 

Verschĳ ningsdatum: 25 september 2020 
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Leonardo da Vinci is wereldberoemd door zijn schilderijen, zoals de Mona Lisa  

met haar mysterieuze glimlach. Maar wist je dat hij ook een geniale uitvinder was?  

Ruim vijfhonderd jaar geleden ontwierp hij al een soort helikopter, een duikpak  

en een tank. Maar … zouden die wonderbaarlijke bedenksels ook echt werken? 

Een sprankelend non-fictieboek over de geniale ideeën van Leonardo da Vinci. Voor uitvinders vanaf 6 jaar.
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De gekke machines van 
Leonardo da Vinci

Een sprankelend non-fi ctieboek 
over de geniale ideeën van 

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci is wereldberoemd 
door zĳ n schilderĳ en, zoals de Mona 
Lisa met haar mysterieuze glimlach. 
Maar wist je dat hĳ  ook een geniale uit-
vinder was? Ruim vĳ fhonderd jaar gele-
den ontwierp hĳ  al een soort helikopter, 
een duikpak en een tank. Maar … zou-
den die wonderbaarlĳ ke bedenksels 
ook echt werken? Voor uitvinders vanaf 
6 jaar.

Titel: De gekke machines van Leonardo 
da Vinci

Auteurs: Nathalie Lescaille-Moulènes 
en Renaud Vigourt 

Prĳ s: 19,95
Uitgever: Clavis

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen 

De kleine kapitein 
Een van de meest geliefde 

kinderboeken van meesterverteller 
Paul Biegel, in een prachtige, 

geïllustreerde omnibus

De kleine kapitein is een van Biegels 
meest geliefde boeken. Carl Hollander 
voorzag deze gevierde klassieker van 
de iconische, vrolĳ ke maar ook span-
nende illustraties. De kleine kapitein 

bouwt helemaal zelf een boot van een 
badkuip, een kachel, een stoelpoot en 
een fi etsketting. Hĳ  doopt zĳ n schip de 
Nooitlek en begint samen met de drie 
verstekelingen Dikke Druif, Marinka en 
Bange Toontje aan een lange, gevaar-
lĳ ke reis naar het eiland van Groot en 
Groei. Daar kun je in één nacht groot 
worden… Toch?

Titel: De kleine kapitein
Auteur: Paul Biegel

Prĳ s: 25,99
Uitgever: Gottmer

Verschĳ ningsdatum: 23 september 2020

De gorgels - En toen? 
Ga op zoek naar je eigen 

geschiedenis met de Gorgels

Waar kom jĳ  vandaan? Vraag je vader, 
moeder, opa’s en oma’s naar hun her-
inneringen. En wat weten zĳ  van hun 
opa’s en oma’s? Alle generaties dragen 
bĳ  aan jouw geschiedenis. Interessante 
weetjes, bĳ zondere verhalen, grappige 
gebeurtenissen, geheimen van vroe-
ger… Ga op zoek naar je eigen geschie-
denis met de Gorgels.

Titel: De Gorgels  -  en toen? 
Auteur: Jochem Myjer

Prĳ s: 9,99
Uitgever: Leopold

Groep 3 + 4

WAT IS 
JOUW VOLGENDE BOEK?
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Ton Koene

Een nieuw en onbekend virus verspreidt zich razendsnel over de planeet. 

Kinderen gaan niet meer naar school. Winkels, fabrieken en kantoren zijn dicht. 

Iedereen moet binnenblijven. Miljoenen mensen zijn ernstig ziek. 

En er is nog geen medicijn of vaccin gevonden. Maar er is hoop, 

want de knapste wetenschappers van de wereld zijn bij elkaar gekomen 

in een geheim laboratorium.

Een spannende reis door het menselijke afweersysteem. 

Met een informatief bijvoegsel. Voor kinderen vanaf 8 jaar.
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Virusjager
Een spannende reis door het 

menselĳ ke afweersysteem, voor 
kinderen vanaf 8 jaar

Een nieuw en onbekend virus verspreidt 
zich razendsnel over de planeet. Kinde-
ren gaan niet meer naar school. Win-
kels, fabrieken en kantoren zĳ n dicht. 
Iedereen moet binnenblĳ ven. Miljoe-
nen mensen zĳ n ernstig ziek en er is 
nog geen medicĳ n of vaccin gevonden. 
Maar er is hoop, want de knapste weten-
schappers van de wereld zĳ n bĳ  elkaar 
gekomen in een geheim laboratorium. 

Titel: Virusjager 
Auteur: Ton Koene

Prĳ s: 19,95 
Uitgever: Clavis 

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen

Clavis

li lefébure & esther walraven

Het Mayamysterie 
Een boek vol avontuur en 

spanning voor wereldreizigers 
vanaf 9 jaar!

Tĳ d voor avontuur! Op vakantie in Mexi-
co sluipen Kaj en Thĳ men een bouw-
vallig huis binnen. Daar vinden ze een 
juten zak. Het lĳ kt even om een schat 
te gaan, maar uiteindelĳ k blĳ ken er al-
leen waardeloze beeldjes in te zitten. 

Teleurgesteld druipen de twee weer 
af. Als ze later nog eens teruggaan, 
worden ze betrapt en achternagezeten 
door twee ongure mannen. Terwĳ l om 
hun heen het dodenfeest Día de los Mu-
ertos losbarst, begint ook hun avontuur 
pas echt. 

Titel:  Het Mayamysterie 
Auteurs: Li Lefébure en Esther Walraven  

Prĳ s: 14,95  
Uitgever: Clavis 

Verschĳ ningsdatum: 25 november 2020 

De strijd om de 
superschoen 

Van de bestsellerauteur van de 
‘Tom Groot’-serie komt Strĳ d om 

de superschoen!

Lies en Robbe Laars moeten hun vader 
redden. De beroemde uitvinder Akke 
Laars verkeert in gevaar, want Sylvie 
Sleehak heeft haar zinnen gezet op zĳ n 
uitvinding: vliegende schoenen! Alleen 
daarmee kan ze de strĳ d om de super-
schoen winnen. Sylvie is de akeligste 
en meest verschrikkelĳ ke persoon van 
Schoenenstad, en ze zal niets uit de weg 
gaan om te krĳ gen wat ze wil… 

Titel:  De strĳ d om de superschoen 
Auteur: Liz Pichon

Prĳ s: 16,99
Uitgever: Gottmer 

Verschĳ ningsdatum: 4 november 2020

De Ickabog 
Het sprookje dat J.K. Rowling 

vroeger voorlas aan haar jongste 
kinderen 

De Ickabog is een sprookje dat J.K. 
Rowling meer dan tien jaar geleden 
heeft geschreven als verhaaltje voor het 
slapengaan voor haar jongste kinderen. 
Hoewel ze het een mooi verhaal vond, 
ging ze het in de loop der jaren steeds 
meer beschouwen als iets wat alleen 
voor haar eigen kinderen bestemd was. 
Nu heeft ze toch besloten dit lievelings-
verhaal van haar gezin te delen om kin-
deren – en hun ouders en verzorgers – 
die thuiszitten vanwege de coronacrisis 
een leuke afl eiding te bieden.

Titel:  De Ickabog
Auteur: J.K. Rowling

Prĳ s: 19,90
Uitgever: De harmonie 

Verschĳ ningsdatum: 10 november 2020 
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MICHAEL REEFS
MICHAEL REEFS

www.billybones.nl MYSTERIE
AVONTUUR

ZOEKTOCHT

DIT BOEK IN DRIE WOORDEN

‘Michael Reefs slaagt erin kinderen die normaliter niet graag lezen, toch verknocht te laten raken aan zijn werk.’ - De Limburger

Check hieronder de boektrailer!

10+10+

10+10+

De Tempeljagers en hun tante Lara gaan in China op 

De Tempeljagers en hun tante Lara gaan in China op zoek naar Xi’Bao, een lang verloren bergstad.

zoek naar Xi’Bao, een lang verloren bergstad.
 Aan boord van de Trans Mongolië Express ontmoeten  

Aan boord van de Trans Mongolië Express ontmoeten 
de Tempeljagers twee Chinese spionnen die op zoek  

de Tempeljagers twee Chinese spionnen die op zoek zijn naar Lara. Ze willen haar gebruiken om de 

zijn naar Lara. Ze willen haar gebruiken om de legendarische Perzik  van Onsterfelijkheid te vinden,  

legendarische Perzik  van Onsterfelijkheid te vinden, 
die diep verborgen in de Drakenberg in Xi’Bao ligt.  

die diep verborgen in de Drakenberg in Xi’Bao ligt. Maar om daar te komen moeten ze eerst het 

Maar om daar te komen moeten ze eerst het mysterie van de gouden feniks ontrafelen.

mysterie van de gouden feniks ontrafelen.
Zijn de Tempeljagers sterk genoeg om het tegen

Zijn de Tempeljagers sterk genoeg om het tegende spionnen op te nemen en de wereld te  

de spionnen op te nemen en de wereld te behoeden voor een groot gevaar?
behoeden voor een groot gevaar?
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‘Michael Reefs 
‘Michael Reefs krijgt alle kinderen 

krijgt alle kinderen aan het lezen.’
aan het lezen.’ –  – Boekenkrant

Boekenkrant

De Tempeljagers
Het mysterie van de gouden feniks

Zĳ n de tempeljagers sterk genoeg 
om het tegen de spionnen op te 

nemen en de wereld te behouden 
voor groot gevaar? 

Geniet van een gloednieuw razend 
spannend avontuur van De Tempelja-
gers in China! De tempeljagers en hun 
tante Lara gaan in China op zoek naar 
Xi’Bao, een lang verloren bergstad. Kun-
nen Tess, Noah en Finn de wereld be-
hoeden voor een grote ramp? Dé serie 
voor lezers én niet-lezers vanaf 10 jaar!

Titel: De Tempeljagers – Het mysterie 
van de gouden feniks
Auteur: Michael Reefs

Prĳ s: 17,99
Uitgever: Billy Bones

Verschĳ ningsdatum: september 2020  

Buiten is het oorlog 
Indrukwekkend boek voor 

kinderen vanaf tien jaar over het 
leven van Anne Frank

Iedereen kent het aangrĳ pende verhaal 
van Anne Frank. Miljoenen jongeren en 
volwassenen lazen en lezen haar dag-
boek. Ook jongere kinderen horen thuis 
of op school over Anne, de Jodenver-
volging en de Tweede Wereldoorlog. 

Janny van der Molen beschrĳ ft het le-
ven van Anne Frank voor kinderen aan 
de hand van tien thema’s.

Titel: Buiten is het oorlog 
Auteur: Janny van der Molen

Prĳ s: 19,99
Uitgever: Ploegsma

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen  Verschĳ ningsdatum:

De brief om Middernacht
Spannende en fantasierĳ ke 

jeugdroman voor liefhebbers van 
magische avonturen

Midden in de nacht wordt er bĳ  Emily 
thuis een geheimzinnige brief bezorgd. 
Daarop vertrekt haar moeder naar een 
onbekende bestemming – en ze komt 
niet meer terug. Wanneer ook Emily’s 
vader verdwĳ nt, is er maar één ding dat 
Emily kan doen: haar ouders zoeken!

Titel: De brief om Middernacht
Auteur: Laura Trinder en Benjamin Read

Prĳ s: 17,99
Uitgever: Leopold

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen Verschĳ ningsdatum:

Het lied van de vreemdeling 
Spannend historisch jeugdboek 

over Une, een neanderthalermeisje 
op zoek naar een nieuw thuis

41.000 jaar geleden. Une is een nean-
derthalermeisje. Nano komt uit een 

stam van moderne mensen, op zoek 
naar een nieuwe plek om te wonen. 
Ze zien er anders uit, spreken een an-
dere taal, hebben andere gewoonten 
en gebruiken. Kunnen twee stammen 
die zo van elkaar verschillen samenle-
ven? Maar wanneer de vulkaan uitbarst, 
gloeiend hete lava spuugt en de aarde 
beeft, is het enige wat telt: overleven.

Titel: Het lied van de vreemdeling
Auteur: Linda Dielemans

Prĳ s: 17,99
Uitgever: Leopold

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen

Clavis

ISBN: 978-9044838770

9 7 8 9 0 4 4 8 3 8 7 7 0

www.clavisbooks.com
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Een vlot en spannend avontuur,in korte hoofdstukjes vol cliffhangers. Voor avonturiers vanaf 10 jaar.

Bren baalt ervan dat zijn saaie vader nooit op vakantie wil. 
Maar op een dag staat ineens een oude camper voor het huis 

geparkeerd. Zijn avontuurlijke oom Waldo is op doorreis. 
Hij laat Bren een mysterieus document vol symbolen zien. 
De code om achter de betekenis van de tekens te komen is 
verborgen in hotel het Rode Huis. Bren reist met Waldo 

naar het Zwarte Woud, maar eenmaal in het hotel blijkt er 
veel meer aan de hand te zijn. Magische poorten, vampiers 

en duistere vloeken: het avontuur komt opeens wel heel dichtbij!

Bianca Nederlofmet illustraties
van Conz
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Het raadsel 
rond het Rode Huis

Magische poorten, vampiers en 
duistere vloeken: het avontuur 
komt opeens wel heel dichtbĳ !

Bren baalt ervan dat zĳ n saaie vader 
nooit op vakantie wil. Maar op een dag 
staat ineens een oude camper voor het 
huis geparkeerd. Zĳ n avontuurlĳ ke oom 
Waldo is op doorreis. Hĳ  laat Bren een 
mysterieus document vol symbolen 
zien. De code om achter de betekenis 
van de tekens te komen is verborgen in 
hotel het Rode Huis… 

Titel: Het raadsel rond het Rode Huis
Auteur: Bianca Nederlof  

Prĳ s: 16,95 
Uitgever: Clavis 

Verschĳ ningsdatum: 30 september 2020
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Muziek 
v� r 

kind� � 
Kinderen en muziek, we vinden allemaal dat je ze er niet 
vroeg genoeg mee in aanraking kan brengen. Er zĳ n 
meezingboekjes met cd voor de kleuters en als het aan-
slaat kunnen ze zó door naar Kinderen voor Kinderen en 
K-3. Meestal wordt de sprong gemaakt van kinderliedjes 
naar pop, maar er zĳ n ook erg leuke cd's en boekjes om 
kinderen met klassieke muziek te laten kennismaken. 

Hier volgen een paar klassiekers die zich bewezen 
hebben, leuk, spannend en zeker niet stoffi g!

Frank Groothof
Opera's verteld voor kinderen: 
o.a. Fidelio, Boris Godoenov, 

De Toverfl uit.

Prachtige muziek en spannende verha-
len. Frank Groothof maakt van Beetho-
vens Fidelio een echte thriller: Florestan 
is opgepakt omdat hĳ  zegt wat hĳ  denkt. 
Hĳ  zit vast. Zĳ n vriendin Leonore wil 
hem bevrĳ den en verkleed zich als be-
waker. In Boris Godoenov ligt de tsaar 
van Rusland hartstikke op sterven. Zĳ n 
zoon Dimitri moet hem opvolgen maar 
die wil liever gaan mountainbiken en 
zwemmen in de Wolga. Deze 10-delige 
serie wordt meeslepend verteld, zit vol 
humor en spanning met respect voor de 
oorspronkelĳ ke muziek. Vanaf 6 jaar.

The Young Person's guide 
to the orchestra & 

The big band
Benjamin Britten - verteld door 

Edwin Rutten

Natuurlĳ k mag Benjamin Brittens colle-
ge voor de jonge muziekliefhebber hier 
niet ontbreken. Dit blĳ ft de leukste voor-
bereiding op een eerste concertbezoek. 
Stuk voor stuk komen de instrumenten 
uit het orkest aan bod en wat ze precies 
doen. Deze Nederlandse versie, verteld 
door Edwin Rutten geeft er een eigen 
draai aan. Het bĳ zondere van deze cd is 
dat er ook een big band uitvoering op 
staat van Brittens beroemde stuk. Daar-
mee is dit ook een prima introductie in 
de jazz. Vanaf 8 jaar.

Prokofjev
Peter en de Wolf

Verteld door Paul de Leeuw

Peter en de Wolf was al een wereldwĳ -
de klassieker maar Paul de Leeuw heeft 
er een Nederlandse klassieker van ge-
maakt. De uitvoering door het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest is gewel-
dig en Paul de Leeuw verteld op zĳ n 
eigen onnavolgbare wĳ ze. Vanaf 4 jaar.

Fred en de Gouden Harp
Voorgelezen en gezongen 

door Joris Lutz

In Fred en de Gouden Harp gaat het 
hondje Fred op zoek naar zĳ n Baasje in 
Honderloo. Per ongeluk komt hĳ  in Am-
sterdam terecht. Toets de kat van de por-
tier van het Concertgebouw vertelt Fred 
alles over Klassieke muziek. Dan komt 
er plotseling een gillende dame naar 
buiten gerend. Wat is er aan de hand? 
Zou het iets te maken hebben met de 
prachtige gouden harp die op het dak 
van het concertgebouw staat? Fred en 
de gouden Harp is een spannend voor-
leesboek met cd, en een leuke kennis-
making voor de kleintjes met een van de 
beste orkesten ter wereld. Vanaf 3 jaar.



To� � s uit
 Limburg �  M� stri� t

Koning Valentijn 
Tim Gladdines 

Een jeugdroman met veel humor 
geschreven over de zoektocht van 
een tiener naar eigen identiteit en 

seksuele geaardheid  

Tim Gladdines is in 1990 afgestuurd 
aan de Toneelacademie in Maastricht, 
richting docent/regisseur. Lange tĳ d 
was hĳ  met veel plezier docent Drama, 
regisseur, acteur, cabaretier, presenta-
tor en vertaler. Maar de meeste voldoe-
ning haalt hĳ  nog altĳ d uit schrĳ ven. Tim 
Gladdines heeft op dit moment 17 titels 
op zĳ n naam staan. In zĳ n recent ver-
schenen jeugdroman Koning Valentĳ n 
vertelt hĳ  met veel humor over de zoek-
tocht naar eigen identiteit, over seksue-
le geaardheid en welke impact dat kan 
hebben als je tiener bent. 

Titel: Koning Valentĳ n
Auteur: Tim Gladdines

Uitgever: Marmer
Prĳ s: 15,99

Verschĳ ningsdatum: reeds verschenen 

Een ster voor iedereen 
Evelien Jagtman 

Een eerbetoon aan de laatste 
bewoner van de Maastrichtse 

Berenkuil 

Een ster voor iedereen is een ‘eer-
betoon’ aan beer Jo van Maastricht. 
Dit stralende prentenboek gaat over 
vriendschap en delen en is geschreven 
door Evelien Jagtman. Evelien Jagtman 
kwam in haar woonplaats Maastricht 
elke dag langs het beeld van Beer Jo, 
totdat het beeld eind 2011 ineens ver-
dween. Toen ontdekte Evelien dat er 
meer mensen waren die het beeld van 
de laatste bewoner van de Maastrichtse 
Berenkuil misten. Evelien besloot en-
kele jaren later een boek over de alom 
bekende beer uit te brengen. Dit resul-
teerde in het prachtig geïllustreerde 
prentenboek; Een ster voor iedereen. 

Titel: Een ster voor iedereen
Auteur: Evelien Jagtman

Uitgever: Lemniscaat
Prĳ s: 14,95

Verschĳ ningsdatum: 17 november 2020

De Gröffalo in ‘t Limburgs 
Frans Pollux 

De alom bekende Gruffalo is terug 
maar dan in ’t Limburgs! 

’ne Gröffelo? Waat is det veur ein biës? 
Vos, uul en slang hebbe nog noëits van 
um gehuurd. Allein moés wet percies 
wie hae d’roétzuút. Det-e d’r ech eine 
zoel taegekômme, det had moés aevel 
neet verwach. De Gruffalo in het Lim-
burgs is geschreven door Frans Pollux. 
Frans pollux is een creatieve duizend-
poot. Hĳ  studeerde geschiedenis, wilde 
schrĳ ver worden, werd muzikant, ging 
werken bĳ  de radio en toen bĳ  de te-
levisie. Inmiddels is hĳ  columnist bĳ  de 
Limburger en staat daarnaast op allerlei 
creatieve podia. 

Titel: Gröffalo in ‘t Limburgs 
Auteur: Frans Pollux

Uitgever: Lemniscaat
Prĳ s: 14,95

Verschĳ ningsdatum: 23 oktober 2020

Dominicanen

1
Koop tĳ dens de Kinderboekenweek 
een kinderboek in onze boekhandel!

2
Lever de aankoopbon in bĳ  jouw 

basisschool.

3
Wĳ  tellen alle bedragen van de inge-
leverde kassabonnen bĳ  elkaar op.

4
Jouw school mag voor 20% van 

het totaalbedrag boeken uitzoeken 
voor de schoolbibliotheek. 

Helemaal voor niets.
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Een boot voor de dieren
Help de dieren zĳ n in nood!

Het regent zo hard dat alles onder water 
loopt. Gelukkig worden ze gered door 
een vriendelĳ ke man met een heel gro-
te boot. Eerst is iedereen vrolĳ k, maar na 
een tĳ dje krĳ gen de pinguïns het veel te 
warm, worden de konĳ ntjes zeeziek en 
zitten de egels iedereen in de weg. Zul-
len ze snel weer ergens land vinden?

Titel: Een boot voor de dieren
Auteur: Marianne Dubuc

Uitgever: Querido

Er was eens een prins en die 
wou een prinses

Zeven klassieke sprookjes in een 
sprankelend nieuw jasje! 

'Er was eens een prins en die wou een 
prinses' is een sprookjesboek van Mar-
tine Bĳ l met prachtige prenten van No-
elle Smit. Zeven heerlĳ ke traditionele 
sprookjes op rĳ m, om voor te lezen aan 
kinderen vanaf 4 jaar.

Titel:  Er was eens een prins 
en die wou een prinses

Auteur: Martine Bĳ l
Uitgever: Gottmer 

Muis vliegt naar de maan 
Vlieg mee in een racket, draag een 

ruimtepak en land op de maan!

In dit boek gaan Muis en Panda met een 
racket helemaal naar de maan. Onder-
weg zien zĳ  heel veel sterren en ont-
dekken ze hoe het is in de ruimte. Na 
een lange reis komen ze gelukkig veilig 
terug op aarde, wat een avontuur! Dit 
boek is perfect voor kinderen van 3 jaar 
en ouder. 

Titel:  Muis vliegt naar de maan
Auteur: Lucy Cousins

Prĳ s: 6,90
Uitgever: Uitgeverĳ  Leopold

Oog in oog met 
uitzonderlijke dino’s en 

vliegende reptielen
Een must have voor dino-

liefhebbers van alle leeftĳ den

In dit boek staan bĳ zonder mooi gede-
tailleerde en levensechte tekeningen 
van 21 van deze uitzonderlĳ ke dinosau-
riërs. Zowel de bekende als de minder 
bekende soorten komen aan bod: zelfs 
bĳ zondere soorten dinosauriërs die in 
de meeste boeken ontbreken krĳ gen 
hier volop aandacht! Bovendien bevat 

dit dinoboek veel feiten en weetjes over 
kenmerken, temperament en gedrag. 

Titel:  Oog in oog met uitzonderlĳ ke 
dino's en vliegende reptielen

Auteur: Juan Carlos Alonso 
en Gregory S. Paul

Uitgever: Kosmos uitgeverĳ  

Ontdek de wereld in 
22 kaarten 

Waarom willen mensen in een 
ander land wonen? Is er overal 

voldoende drinkwater?

Ontdek de wereld in 22 kaarten geeft 
de antwoorden op dit soort vragen. De 
vrolĳ k geïllustreerde kaarten laten de 
wereld en haar bewoners zien. Onder-
werpen als onderwĳ s en mensenrech-
ten komen aan bod, en ook de door 
mensen bedachte oplossingen voor 
mogelĳ ke gevaren zoals milieuvervui-
ling. Ontdek de wereld met dit fascine-
rende bladerboek en leer haar beter te 
begrĳ pen!

Do(mini)c� � 

€ 5,00

€ 6,90

€ 6,90

€ 7,90

€ 7,90


