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Geachte mevrouw, meneer, 
 
Hierbij sturen wij u de lijst met titels die wij vooruit kochten op de boekenbeurs, de aanbiedingsbeurs van 
uitgeverijen voor boekhandels: 
 
      VOORAANKOPEN BOEKENBEURZEN / STANDING ORDERTITELS 
 
Beide begrippen, Vooraankopen en Standing Order, lichten we nog even toe: 
  
a. Vooraankopen boekenbeurzen 
Bijgaande lijst geeft u een overzicht van de NBD|Biblion-aankopen, een selectie van de “beste”  en meest 
veelbelovende titels, op de boekenbeurs voorjaar 2020. Het zijn de titels die, zoals u gewend bent, na 
verschijnen ook worden opgenomen in de nieuwsbrief Collectieadvies Bibliotheken, waarin behalve deze 
vooraankopen meer titels worden opgenomen. Echter, wij stellen de bibliotheken nu reeds in de 
gelegenheid, ruim vóór verschijnen, losse exemplaren te bestellen. Dat betekent aanzienlijke tijdwinst, want 
direct bij verschijnen worden voorlopige titelbeschrijvingen gemaakt en worden de bestelde exemplaren 
gereedgemaakt voor uitlening en onmiddellijk verzonden. 
 
b. Standing Order boekenbeurzen (snelle levering!)  
De hierboven genoemde lijst Vooraankopen boekenbeurzen geeft u de gelegenheid zélf de titels van deze 
lijst uit te kiezen en alvast te bestellen. Het is echter ook mogelijk een Standing Order abonnement op 
ditzelfde aanbod te nemen. Dat betekent dat wij u, automatisch, van deze lijst één exemplaar van elke titel 
toezenden. 
De Standing Order abonnementen zijn verdeeld over 8 modules:  

V1 = volw. fictie groot 
V2 = volw. fictie klein 
V3 = volw. non-fictie groot 
V4 = volw. non-fictie klein 
J1 = jeugd fictie groot 
J2 = jeugd fictie klein 
J3 = jeugd non-fictie groot 
J4 = jeugd non-fictie klein 
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De coderingen van de modules (V1,V2,V3,V4,J1,J2,J3,J4) vermelden wij behalve op bijgaande lijst ook op 
de Aanschaf Informaties, waardoor eventuele dubbele bestellingen kunnen worden voorkomen. 
Alle titels in een kleine module van een bepaalde categorie (Volwassen of Jeugd) zijn uiteraard ook 
opgenomen in de grote module van dezelfde categorie. 
 
Hoe te bestellen? 
1. De lijst Vooraankopen Boekenbeurzen (maart 2020) bevat de noodzakelijke gegevens om losse 
exemplaren te kunnen bestellen. Bestellingen van losse titels van deze lijst kunt u doen op de gebruikelijke 
manieren, (maak eventueel gebruik van de referentie), bij voorkeur via de Webshop (shop.nbdbiblion.nl). 
De lijst Vooraankopen boekenbeurzen kan als aparte publicatie in zijn totaal opgeroepen worden in de 
Webshop (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: voorjaar ‘20), u kunt dan de lijst 
doorlopen en snel bestellen. 
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 25 maart 2020. 
 
2. Bibliotheken die nu een Standing Order abonnement hebben, behoeven deze lijst uiteraard niet in te 
vullen, tenzij voor losse bijbestellingen.  
Bij aflevering van de boeken wordt op de factuur als referentie de module vermeld. 
 
Wilt u meer exemplaren van een titel maar geldt dit niet voor alle titels? Combineer dan een abonnement op 
de Standing Order met aanvullende bestellingen op de lijst ‘Vooraankopen Boekenbeurzen’. 
U ontvangt ook de extra exemplaren met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending die daarvoor geldt: 
25 maart 2020. 

 
Een overzicht van de aantallen titels en totaalbedragen van 2020 vindt u achteraan de bijgaande lijst. 
 
Nieuwe abonnementen 
Nieuwe Standing Orderabonnementen kunnen ingaan per 1 mei 2020. 
 
 
Meer informatie nodig? 
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Neem dan contact op met de afdeling Fulfilment: 
Roel Jager (tel. 079-3440132). 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
NBD Biblion 
Roel Jager 
 
T (079) 344 0132 
E roel.jager@nbdbiblion.nl 
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Bestellijst (uiterste inzenddatum 25 maart 2020) 
 

Bibliotheek: 

Bibliotheekcode: 

Naam besteller: 

Referentie (max. 6 posities):  

Datum: 

Zenden aan: 
NBD Biblion  t.a.v. bibliotheekboekhandel 
Postbus 7454   2701 AL Zoetermeer 

U kunt deze lijst ook in de Webshop (shop.nbdbiblion.nl) oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & 
selecties, Standing Order: voorjaar ‘20) en daar uw (extra) bestelling plaatsen. 

  



 
 
 
        
Hoe gebruikt u deze lijst: 
 

1. U heeft geen Standing order abonnement. U wilt wel (een aantal van) de titels van de lijst snel na verschijning ontvangen: 
 

U kunt uw bestelling op de lijst invullen en de lijst aan ons opsturen. Noteert u uw bibliotheekgegevens a.u.b.? 
 U kunt deze lijst in de Webshop oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: voorjaar ‘20) 
 en daar uw bestelling plaatsen. 
 U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€2,65). Uiterste datum van inzending is: 25 maart 2020. 
  
2. U heeft een of meerdere Standing order abonnementen. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 

1 exemplaar. 
Dit is afhankelijk van welk(e) abonnement(en) u hebt. 

 
Indien u meer dan 1 exemplaar van een titel wilt ontvangen doet u het volgende: 
U kunt deze lijst in de Webshop oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: voorjaar ‘20)  
en daar uw extra bestelling plaatsen. 
Of u kunt uw extra bestelling op de lijst invullen en de lijst aan ons opsturen. 

 U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending is: 25 maart 2020. 
 
3. U heeft een Standing order abonnement. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 1 exemplaar. 

Dit is afhankelijk van welk(e) abonnement(en) u hebt. 
U wilt vooralsnog geen extra exemplaren van titels op deze lijst. 
U hoeft niets te doen. 

  
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met: Roel Jager 079-3440132 of Yvonne Schotman: 079-3440130 
 
Een totaaloverzicht van aantallen titels en bedragen vindt u achteraan deze lijst. 



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Maart 2020)

Bestelnr. cat. aantal auteur titel siso isbn           
97890-

prijs ver-
schijnt

Bijzonderheden

2019461153 2  
V1

Adams, Lorne 
James

De bromance boekenclub 9022589748 € 17,99 mrt-20 De eerste regel van de Boekenclub: je praat niet over de Boekenclub! Lyssa 
Kay Adams las op haar twaalfde haar eerste romanceboek en was voorgoed 
verslaafd. Na een carriere als journalist richt ze zich sinds 2015 fulltime op 
haar schrijverschap.

2019472259 2  
V1

Adams, Michelle Tussen de leugens 9026149009 € 18,99 mrt-20 Thriller. Na een ongeluk komt Chloe bij in een ziekenhuis. Haar geheugen is 
verdwenen. De mensen aan haar bed zeggen haar ouders en zus te zijn. Zij 
vertellen haar de details van haar leven. Maar of dit klopt?

2019461500 2  
V1

Adolfsson, Maria Stormwaarschuwing 
(Doggerland, dl-2)

9024582426 € 20,99 feb-20 Scandinavische thriller. Vervolg op 'Misleiding'. Het is kerstmis wanneer een 
man dood wordt aangetroffen op Nooro, het noordelijkste eilandje van 
Doggerland. Karen Eiken Hornby stort zich op het onderzoek.

2020083021 2  
V1

Ahnhem, Stefan Motief X 9044359879 € 21,99 jun-20 Thriller. Nadat een reeks ogenschijnlijk willekeurige moorden plaatsvindt in 
hun idyllische badplaats, moet de politie van Helsingborg het onoplosbare 
oplossen. De dader lijkt spoorloos. 

2020041156 2  
V1

Al Galidi,… Holland 9090326917 € 21,95 jan-20 Roman. Na negen jaar wachten op een verblijfsvergunning komt Semmier 
terecht in het echte Holland, dat van zijn inwoners. Gaat hij het redden? 
Vervolg op 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'.

2019450467 2  
V1 
V2

Alger, Cristina Meisjes zoals wij 9046825747 €20,00 mrt-20 Thriller. Wat moet je als FBI-agente als alle sporen van moord naar je eigen 
vader leiden? Eerder verscheen o.a. 'De vrouw van de bankier'.

2019445861 2  
V1 
V2

Allende, Isabel Bloemblad van zee 9028450097 €22,99 feb-20 Een reis door de 20e eeuw aan de hand van onvergetelijke personages. 
Ontdek dat een mens steeds weer aan een nieuw leven kan beginnen. Een 
prachtige historische roman over ballingschap en liefde. 

2019461652 2  
V1 
V2

Arlidge, M.J. Nog lange niet 9022589540 € 20,99 jun-20 Nieuwe Helen Grace-titel. Verschijnt voor de Engelse editie. Als de telefoon 
gaat, heb je nog één uur te leven.

2019450494 2  
V1 
V2

Baldacci, David Titel nog niet bekend 9400512160 € 21,99 mei-20 39e thriller van de meester. 

2019461137 2  
V1 
V2

Barker, J.D. Vergeef me 9022589632 € 19,99 apr-20 Het overdonderende slotdeel van de Sam Porter-trilogie. Als Anson Bishop 
zich overgeeft aan de politie, legt hij een schokkende getuigenis af, die niet 
alleen het onderzoek op losse schroeven zet, maar ook de levens van de 
betrokken detectives verandert.

2019461235 2  
V1

Beek, Kasper van De honger 9403188003 € 19,99 apr-20 Thriller. Liam Sandberg, zijn vrouw Evi en hun dochter Yana komen na een 
weekendje weg thuis in Amsterdam. Op de salontafel ligt een onbekende 
afstandsbediening met daarop een gele post-it. 'Vogelvrij' stond op de shortlist 
van de Gouden Strop.

2019472431 2  
V1 
V2

Berg, Greetje van 
den

Een vonk 9020536911 € 17,50 mrt-20 Christelijke roman. Het los te lezen vervolg op 'Stil vuur'. Amanda gaat op 
zoek naar een onbekende oom, het zoontje dat haar oma kreeg van een 
Duitser en dat ze heeft afgestaan. 
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2019472429 2  
V1 
V2

Berg, Sandra De stilte van 
eenzaamheid

9020535846 € 17,50 feb-20 Spannende en aangrijpende roman van deze in Zweden wonende 
Nederlandse auteur. Dit verhaal speelt zich af in Finland en baseerde ze op 
een waargebeurde ziekenhuisontvoering.

2019483375 2  
V1 
V2

Birney, Alfred In de wacht 9044543384 € 22,50 apr-20 Wachtend op een operatie ziet Alan Noland vanaf zijn ziekenhuisbed de 
multiculturele samenleving aan zich voorbijtrekken. Ongegeneerd etnisch 
profilerend legt hij zijn tijdelijke leefomgeving onder een microscoop. Eerder: 
'De tolk van Java'.

2019450817 2  
V1

Boers, Nando Zandvoort 9026350801 € 20,99 apr-20 Roman over racen, de loerende dood en de worsteling met schuld en boete. 
Bevat alles wat Formule 1 spannend maakt: snelheid, kracht, 
doodsverachting, geld en heroiek. 

2019204893 2  
V1 
V2

Boersma, Marelle Terug naar Cornwall 9461094018 € 17,95 mrt-20 Thriller. Vlak na de dood van haar vader ontdekt Jill een raadselachtige notitie 
die hij voor haar heeft achtergelaten. Ze vertrekt naar haar geboortegrond in 
Cornwall op zoek naar haar familie. Daar blijkt dat haar hele leven gebaseerd 
is op leugens.

2019461157 2  
V1 
V2

Bomann, Corina Agneta's erfenis  
(Leeuwenhof-serie, dl-1)

9022589052 € 19,99 feb-20 Meeslepende roman over een machtige familie, een prachtig Zweeds 
landgoed en een vrouw die een hartverscheurende keuze moet maken tussen 
liefde en plicht.

2019445847 2  
V1

Braam, Conny Wij zijn de wrekers over 
dit alles

9025451639 € 22,99 mrt-20 Roman over een onbekende geschiedenis. Zuid-Afrikaanse krijgsgevangenen 
worden in Auschwitz geconfronteerd met de gruwelen van de nazi's. Met de 
kleinzoon van Hendrik Witbooi in de hoofdrol.

2019461118 2  
V1 
V2

Brown, Sandra De laatste troef 9022586082 € 20,99 apr-20 Romatnische spanning. FBI-agent Drex Easton zit al jaren achter een 
misdadiger aan die hij ervan verdenkt acht rijke vrouwen te hebben vermoord. 
De enige overeenkomst tussen de zaken is dat er ‘een nieuwe man’ in het 
leven van de slachtoffers zou zijn

2019450526 2  
V1 
V2

Burgers, Eva Het laatste uur (Alias, dl-
1)

9020608878 € 15,00 dec-20 Eerste deel in een politieserie die zich grotendeels in Den Haag afspeelt. 
Rechercheur Julia Roemer krijgt te maken met de moord op een 14-jarig 
meisje. Voor liefhebbers van Baantjer.

2019461124 2  
V1

Carlan, Audrey Verlangen (Mannen van 
de wereld, dl-1)

9022588338 € 16,99 apr-20 Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Samen runnen ze het 
bedrijf Mannen van de wereld en vliegen ze overal heen om kapitaalkrachtige 
vrouwen bij te staan. Deel 1 Parijs Newyork

2019461125 2  
V1

Carlan, Audrey Lust (Mannen van de 
wereld, dl-2)

9022589045 € 16,99 apr-20 Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Samen runnen ze het 
bedrijf Mannen van de wereld en vliegen ze overal heen om kapitaalkrachtige 
vrouwen bij te staan. Deel 2 Kopenhagen Milaan.

2019461490 2  
V1

Cavanagh, Steve Verdraaid 9024588381 € 20,99 feb-20 JT LeBeau is een succesvolle thrillerschrijver met geweldige verkoopcijfers. 
Alleen weet niemand wie hij is. Hij doet letterlijk een moord voor een goed 
verhaal!

2019472430 2  
V1 
V2

Claes, Catalijn Rentmeesters 9020536423 € 17,50 apr-20 Roman over het boerenleven in een kleine gemeenschap waar de tijd enerzijd
lijkt stil te staan en anderzijds de moderne tijd toch zijn intrede doet.
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2019450885 2  
V1 
V2

Clayton, Meg Waite De laatste trein naar 
vrijheid

9402704815 € 21,99 jan-20 Het verhaal van Truus Wijsmuller, de oorlogsheldin die duizenden Joodse 
kinderen redde. In een race tegen de klok begeleidde ze deze kinderen op een 
levensgevaarlijke tocht naar een onzekere toekomst. 

2019461162 2  
V1 
V2

Coben, Harlan Wild 9022590034 € 20,99 mrt-20 Standalone-thriller.  Dertig jaar geleden werd er een kind gevonden in de 
bossen, een kleine jongen. Hij was volkomen verwilderd en had geen idee wie 
hij was of hoe hij in de bossen terecht was gekomen. Nu is er weer een kind 
verdwenen.

2019461202 2  
V1 
V2

Cognetti, Paolo Zonder de top te bereiken 9403181806 € 18,99 feb-20 Waar zijn we naar op zoek wanneer we op reis gaan? Deze vraag staat 
centraal in deze roman en vertelt over Dolpa, een afgelegen gebied in de 
Himalaya. 

2019284135 2  
V1 
V2

Colgan, Jenny Zomer in de kleine bakkerij (De 
kleine bakkerij aan het strand, dl-
2)

9024585458 € 18,99 mrt-20 Feelgood. Tweede deel in de reeks. Polly voelt zich thuis in het havenstadje 
Mount Polbearne. Als de oude eigenaar van de bakkerij sterft staat haar bedrijf 
ineens op het spel. En dan  wil een oude vriendin nog verhuizen naar het 
eiland.

2019461147 2  
V1 
V2

Connelly, Michael Het nachtvuur 9022589526 € 21,99 feb-20 Detective.  Harry Bosch vraagt Renee Ballard hem te helpen bij een oude 
zaak. Maar moeten ze zich daar wel aan branden? Deel 3 in de Renee Ballard-
serie.

2019472214 2  
V1

Cummins, Jeanine Wie omkijkt 9023959489 € 23,99 feb-20 Een binnenplaats in Acapulco, een familiefeestje, een gruwelijke aanslag. 
Alleen Lydia en haar 8-jarige zoontje Luca overleven en moeten zo ver 
mogelijk wegvluchten om uit de greep van het drugskartel te blijven. 

2019494325 2  
V1 
V2

Cussler, Clive Nighthawk 9044355376 € 21,99 mrt-20 Thriller. Wanneer het meest geavanceerde vliegtuig ooit boven de Grote 
Oceaan verdwijnt, nemen Kurt en Joe deel aan een dodelijke wedstrijd om de 
machine te lokaliseren. 

2019413901 2  
V1

De Coster, Saskia De weddenschap 9493168275 € 19,99 mrt-20 Hartstochtelijke wraaknovelle waarin niet altijd duidelijk is wie jager is en wie 
prooi. Vorig jaar verscheen 'Nachtouders' van haar hand.

2019461448 2  
V1

Dijk, Kiki van Tarifa 9401612142 € 15,99 apr-20 Thriller over de schaduwkant van een zonovergoten surfparadijs in het 
Spaanse Tarifa. 

2019450820 2  
V1 
V2

Dijkzeul, Lieneke Een vorm van verraad 9026351228 € 20,99 mrt-20 Zevende thriller met Paul Vegter. Inspecteur Paul Vegter ontvangt een 
dreigbrief met de boodschap: ik ga iets rechtzetten, klootzak.

2019472260 2  
V1

Dillon, Lucy Mijn grootste wens 9026150906 € 19,99 mrt-20 Feelgoodroman. Eva ontdekt na de dood van haar man hoeveel ze voor hem 
heeft opgegeven. Haar nichtje Nancy heeft na het vertrek van haar vader geen 
woord meer gesproken. Onverwacht vinden ze steun bij elkaar.

2019450819 2  
V1

Dittrich, Boris O. Terug naar Tarvod 9026351129 € 22,99 apr-20 Roman. Meeslepend coming-of-ageliefdesverhaal over de onvoorspelbaarheid 
van een ontluikende liefde.  Geeft een schitterend beeld van het leven in een 
kibboets in Israël in de jaren zeventig.
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2019450475 2  
V1

Engberg, Katrine Glazen vleugels 9400509870 € 20,99 apr-20 Scandinavische thriller. Het onderzoek in zijn nieuwe zaak leidt rechercheur 
Jeppe Korner en zijn team naar het hart van het zorgsysteem. Een wereld van 
vuile ambitie en corruptie. 

2019461230 2  
V1

Enright, Anne Actrice 9403186009 € 22,99 apr-20 Norah kijkt terug op het bijzondere leven van haar moeder, de beroemde Ierse 
actrice Katherine O’Dell. Gaandeweg ontdekt ze de prijs die haar moeder voor 
haar roem betaalde en de weerslag ervan op haar eigen leven.

2019461174 2  
V1

Faber, Kim Winterland 9402704891 € 21,99 feb-20 Thriller. Door een misstap wordt inspecteur Martin Juncker uit Kopenhagen 
naar een klein en saai provinciestadje gestuurd. Maar dan belandt er een 
moordzaak op zijn bureau waar neonazi's bij betrokken zijn. 

2019450762 2  
V1

Fanto, Judith Viktor 9026350764 € 24,99 mrt-20 Hartveroverende roman, gebaseerd op de lotgevallen van de Weens-Joodse 
familie van Fanto. In 1914 redt de zesjarige Viktor Rosenbaum het weeskind 
Bubi uit een vijver. Een levenslange vriendschap ontstaat. Debuut.

2019483552 2  
V1

Fellowes, Jessica Pamela (De 
Mitfordmoorden, dl-2)

9021417523 € 22,50 feb-20 Historische detective. De achttiende verjaardag van Pamela Mitford wordt 
gevierd met een gemaskerd bal en een speurtocht. Maar de avond eindigt in 
een tragedie.

2019494349 2  
V1

Fitzek, Sebastian De patiënt 9044356397 € 21,99 feb-20 Psychologische thriller. Hij heeft twee kindermoorden bekend, maar nu zwijgt 
Guido T. De politie verdenkt hem ook van de ontvoering van de 6-jarige Max. 

2019461225 2  
V1

Flood, Helene De therapeut 9403186603 € 19,99 apr-20 Noorse psychologische thriller. Het hus is leeg zonder haar man die plotseling 
is verdwenen. Maar waarom heeft Sara het idee dat ze niet alleen is?

2019461115 2  
V1

Fossum, Karin Verduistering 9022588222 € 19,99 feb-20 Detective. Het zoontje van Sylvie en Miele valt van het balkon van een 
hotelkamer. Commissaris Konrad Sejer zoekt naar de waarheid in een 
familiedrama - wat is er echt gebeurd? 

2019472492 2  
V1

Frantz, Laura Een ongewone vrouw 9029729376 € 23,99 mei-20 Historische roman. Virginia, 1770. Tess Swan, opgegroeid tussen vijf broers is
gewend geen blad voor de mond te nemen. Maar als ze ontvoerd wordt door 
indianen, heeft ze de hulp van een man nodig.

2020030507 2  
V1 
V2

French, Nicci In hechtenis 9026343339 € 21,99 apr-20 Literaire thriller. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van 
moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haas
niets herinneren, ze leed aan een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig 
is.

2019450478 2  
V1

Garcia Saenz de 
Urturi, Eva

De heren van de tijd 9400511422 € 20,99 mei-20 Deel 3 in de trilogie van De witte stad. Thriller die zich afspeelt in meerdere 
tijdvakken. In heden onderzoekt Unai een reeks gruwelijke moorden en ontde
hij steeds meer overeenkomsten met zijn verleden.

2019461222 2  
V1 
V2

Gardner, Lisa Niet verder vertellen 9403187600 € 20,99 mrt-20 Thriller. D.D. Warren wordt opgeroepen na de moord op een man.  Wanneer 
Flora Dane de moordzaak op televisie voorbij ziet komen, weet ze direct over 
wie het gaat. Ze is vastbesloten de waarheid te onthullen.
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2019461387 2  
V1

Goodkind, Terry Duistere wezens (De 
kinderen van D'Hara, dl-
2)

9024585274 € 18,99 mei-20 Fantasy. Tweede deel in een nieuwe verhaalcyclus rond de kinderen van 
hoofdpersonen Richard en Kahlan uit De wetten van de magie. 

2020051775 2  
V1

Goodman, Joanna De school voor 
afgeschreven kinderen

9026144141 € 19,99 mei-20 Twintig jaart na dato komt Kersti terug op haar kostschool als gastspreker. Ze 
grijpt deze kans aan om de waarheid over de dood van haar vriendin Cressida 
te achterhalen. 

2019504533 2  
V1

Gort, Ilja De godendrank 9082958737 € 15,95 apr-20 Met veel humor en vol vaart beschrijft Gort de avonturen van ouwe rocker Abe
en zijn vrouw Angela die hun huisje in de Amsterdamse Jordaan verkopen om 
een wijnboerderij in Zuid-Frankrijk te beginnen.

2019461205 2  
V1 
V2

Grebe, Camilla In slaap gevangen 9403176901 € 20,99 feb-20 Thriller. Samuel is op de vlucht voor een drugsbende en de politie. Werken als
verzorger van een gehandicapte jongen in een afgelegen huis aan de kust is 
dan ook de perfecte manier om te 'verdwijnen'. 

2019461611 2  
V1

Grossman, David Het leven speelt met mij 9059369054 € 24,99 mei-20 Roman. De allesomvattende liefde van Eva Panic voor haar man brengt haar 
ertoe om zijn goede naam tegen elke prijs te willen verdedigen. Zelfs als dat 
betekent dat ze opgesloten wordt en haar dochter achter moet laten.

2019461108 2  
V1

Harmel, Kristin Een dichtbij verleden 9022588116 € 19,99 feb-20 Een indrukwekkende roman over keuzes, moed en opoffering in het Frankrijk 
van de Tweede Wereldoorlog. Michel en Inès besluiten om hun invloedrijke 
positie te gebruiken om het verzet te helpen.

2019472281 2  
V1

Haynes, Elizabeth De dood van Harriet 
Monckton

9026149047 € 22,50 feb-20 Detective. 1843. Harriet Monckton wordt dood aangetroffen. Vergiftigd of door 
eigen hand? Ze bleek verwikkeld te zijn in diverse relaties maar ook haar 
goede vriendin Frances is verdachte in deze zaak.

2019472435 2  
V1

Hedlund, Jody Wat blijft is liefde (De 
kindertrein, dl-3)

9043531153 € 22,99 mrt-20 Christelijke roman. Weesmeisje Sophie Neumann moet een moeilijke keuze 
maken. Door een aantal ongelukkige gebeurtenissen en misverstanden is zij 
gescheiden geraakt van haar oudere zussen. 

2019472248 2  
V1

Heitzmann, Kristen Een klein geluk (Het land 
van de gouden rivieren, dl-
3)

9029729352 € 23,99 apr-20 Christelijke roman. Nieuw deel in het liefdesverhaal van Desi en Remy. Desi 
blijft strijden voor gerechtigheid, ook al is dat niet wat er van haar verwacht 
wordt als getrouwde vrouw. 

2019461672 2  
V1 
V2

Hislop, Victoria Zij die geliefd zijn 9022588239 € 21,99 mei-20 Familieroman. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog raakt een Griekse 
familie diep verdeeld. Hoe vinden ze de weg naar elkaar terug?

2019461106 2  
V1

Høeg, Peter Door jouw ogen 9029093408 € 22,99 apr-20 Roman. Na de zelfmoordpoging van zijn vriend Simon bezoekt Peter een 
kliniek in Århus in de hoop dat ze Simon daar kunnen helpen. De directrice is 
een oude bekende die onderzoek doet naar contact tussen mensen. 

2019450476 2  
V1

Horst, Jorn Lier Nulpunt 9400511378 € 20,99 feb-20 Thriller. Oslo, 2018, atlete Sonja Nordstrom komt niet opdagen bij de 
presentatie van haar omstreden autobiografie. Als blogger Emma Ramm later 
die dag naar Sonja's huis gaat, ziet ze de deur openstaan. 
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2019445881 2  
V1

Howard, Elizabeth 
Jane 

Welbeschouwd 9025458874 € 24,99 mrt-20 Welbeschouwd’ is het buitengewoon authentieke portret van een vrouw en 
een huwelijk, een hartverscheurend verslag van de dood en de geboorte van 
een relatie. Het is zowel uitzonderlijk als tijdloos. Het vroege meesterwerk van 
de schrijver van ‘De Cazalets’

2019450498 2  
V1

Hurwitz, Gregg De accountant (Orphan 
X)

9400510999 € 20,99 apr-20 Deel 5 in de reeks. Vroeger was hij Orphan X – een geheim agent die 
moordaanslagen pleegde, maar dat leven ligt voorgoed achter hem. Nu helpt 
Evan Smoak als de ‘Nowhere Man’ iedereen die in de problemen zit en zich 
tot niemand anders kan wenden

2019450872 2  
V1 
V2

Jacobs, Anne De erfenis van het 
weesmeisje

9401612098 € 21,99 mrt-20 Een schitterende villa, een verwoestende oorlog en een hart vol hoop zijn de 
ingredienten voor deze historische roman. Vervolg op 'Het weesmeisje' en 'De 
moed van het weesmeisje'.

2019450485 2  
V1

Jensen, Louise De familie 9400512061 € 17,99 feb-20 De fout van een moeder, wordt de ondergang voor haar dochter. Thriller over 
familie, verlies en leugens. 

2019450487 2  
V1 
V2

Jewell, Lisa De mensen boven ons 9400512313 € 17,99 mei-20 Literaire thriller. In een groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby 
wakker in haar wiegje. Gevoed en verzorgd.In de keuken liggen, naast een 
haastig gekrabbeld briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood.

2019450930 2  
V1 
V2

Jonkman, Lisette Buren with benefits 
(Onbreekbaar, dl-1)

9024588657 € 15,00 mei-20 Feelgoodroman. Abigail werkt in een café. Ze woont nog steeds op kamers. 
Ferdi is haar buurman. Hij begint net met zijn studentenleven en stort zich op 
al het vrouwelijk schoon.

2019450662 2  
V1

Kamali, Marjan De boekhandel van 
Teheran

9026350573 € 21,99 feb-20 Krachtige roman over verlies, onverbrekelijke familiebanden en de kracht van 
een eerste liefde. Voor de lezers van 'De bijenhouder van Aleppo' en 'De 
vliegeraar'.

2019472076 2  
V1

Kamphues, Rob De man in het oranje 9493095281 € 20,00 mrt-20 Roman. Journaliste Marieke Blom ontdekt een schol gestrande walvissen. In 
de nachtelijke zandstorm ziet ze een man die de dieren nathoudt. Wat volgt is 
een voorzichtige kennismaking. 

2019445788 2  
V1

Keane, Mary Beth Vraag me nog eens 9056726478 € 24,99 feb-20 De eenzame Lena Gleeson probeert vriendschap te sluiten met haar nieuwe 
buurvrouw, de elegante, maar kille Anne Stanhope die met rust gelaten wil 
worden. Krachtig verhaal over menselijkheid, vergeving en liefde.

2019450242 2  
V1

Kerseboom, 
Madelein

Vol verwachting 9460684463 € 15,99 mei-20 Feelgoodroman. De twee zussen Anouk en Hanne Jacobs hebben een hechte 
band, maar zijn compleet verschillend. Die band komt flink onder druk te staan
als Hanne niet zwanger kan worden en Anouk het onverwacht wel is.

2019472490 2  
V1 
V2

Kingsbury, Karen Het perfecte plaatje 9029729284 € 21,99 feb-20 Christelijke roman. Liefde in een wereld vol schijn, daarover gaat het in ‘Het 
perfecte plaatje’, een roman van Karen Kingsbury over een stel dat actief is op 
Instagram. Gaan liefde en social media wel samen?

2019445786 2  
V1

Korn, Carmen Dochters van een nieuwe 
tijd

9056726577 € 19,99 jun-20 Hamburg 1919. Vier jonge vrouwen, Henny, Käthe, Lina en Ida, verschillen in 
karakter en afkomst, maar hopen allemaal op een nieuwe tijd. Samen zien ze 
de wereld transformeren: van de wederopbouw van Duitsland tot de nazi-
verschrikkingen. Eerste deel in een reeks
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2019450822 2  
V1

Krien, Daniela Liefde als het erop 
aankomt

9026348358 € 20,99 mrt-20 Roman over hoe het leven je buigt, maar nooit breekt. Het vertelt de verhalen 
van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en de val van de Muur meemaken.

2019461116 2  
V1

Kwok, Jean De perfecte zus 9022589151 € 19,99 feb-20 Thriller. Sylvie, de mooie, briljante dochter van de Chinees-Amerikaanse 
familie Lee, vliegt naar Nederland voor een laatste bezoek aan haar stervende 
grootmoeder en verdwijnt dan spoorloos. Nu is het zus Amy's beurt om 
doortastend te zijn. 

2020082950 2  
V1 
V2

Lackberg, Camilla Zilveren vleugels 9044354447 € 24,99 mei-20 Psychologische thriller. Net als Faye begint te denken dat de rust in haar leve
is teruggekeerd, wordt ze plotseling weer in het nauw gedreven. Haar 
succesvolle bedrijf wordt bedreigd.

2019472414 2  
V1

Ladd, Sarah Te gast op Lanwyn Manor 9029729420 € 22,99 apr-20 Christelijke historische roman. Volop intrige en een onmogelijke liefde in de 
Engelse mijnen. 

2019472282 2  
V1 
V2

Lark, Sarah De geheimen van het 
winterhuis

9026149191 € 22,50 jan-20 Een meeslepende roman over drie vrouwen, in drie verschillende tijden en drie
verschillende landen, die op zoek gaan naar de betekenis van familie.

2019461144 2  
V1

Lippman, Laura De vrouw in het meer 9022589496 € 21,99 mrt-20 Thriller. Baltimore 1966. Maggie, een jaar geleden nog gelukkig getrouwd, nu 
na 20 jaar gescheiden en vastbesloten om alsnog haar ambities waar te 
maken. 

2019450759 2  
V1

Lundberg, Sofia Een vraagteken is een 
half hart

9026341670 € 21,99 mrt-20 Feelgoodroman. Fotograaf Elin Boals ontvangt onverwachts een brief uit haar 
geboortestreek Gotland. Ze wordt overvallen door herinneringen uit haar jeugd

2019461105 2  
V1 
V2

Lupton, Rosamund Drie uur 9022586228 € 16,99 feb-20 Thriller met een actueel en nagelbijtend thema: een gewelddadige 
terroristische actie op een school.  Waarom is een school gegijzeld? Terwijl de
klok doortikt komt de waarheid aan het licht.

2019461389 2  
V1 
V2

Mansell, Jill Heerlijk duurt het langst 9024588510 € 20,99 apr-20 Feelgoodroman. Lainey heeft genoeg van romantiek na haar laatste relatie.En 
dus is ze, als ze aan een nieuwe baan begint, niet geïnteresseerd in Seth, de 
stiefzoon van haar baas, hoe aantrekkelijk hij ook is.

2019461650 2  
V1 
V2

Marwood, Alex Niemand komt je redden 9022589618 € 19,99 mei-20 Thrilller. Romy is opgegroeid in een sekte. Op een dag slaat het noodlot toe. 
Een mysterieus gif eist de levens van honderden leden. In paniek slaan de 
overlevenden op de vlucht.

2019472491 2  
V1

Mason, Susan Anne Boven alle verwachtingen 
(De oversteek, dl-2)

9029729307 € 22,99 mei-20 Christelijke familieroman. Jarenlang leefde Emmaline Moore in de 
veronderstelling dat haar vader was overleden. Groot is dan ook de schok 
wanneer ze ontdekt dat hij springlevend is en in Canada woont. 

2019445893 2  
V1

McEwan, Ian De kakkerlak 9463360975 € 16,90 feb-20 Satirische Brexit-novelle. In deze omgekeerde Kafka-vertelling wordt een 
kakkerlak wakker in het lichaam van Jim Sams, een man die de Britse prime 
minister blijkt te zijn, de machtigste man van Engeland. 
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2019483229 2  
V1 
V2

Meer, Olga van der Reis naar toen 9020537529 € 17,50 apr-20 Roman. De vriendin van de ernstig zieke Ellis organiseert een laatste vakantie 
met hun vriendengroep. Een voor een ontdekken ze wat er écht toe doet in he
leven.

2019450845 2  
V1

Mina, Denise Alibi 9026351020 € 21,99 apr-20 Thriiller. Op een dag staat Anna's vriendin Estelle voor de deur. Tegelijkertijd 
komt haar man met een koffer de trap af. Ze vertrekken samen en nemen de 
kinderen mee. Anna blijft in shock achter.  Voor fans van Killing Eve.

2019461127 2  
V1 
V2

Monchy, Charlotte 
de

Tegen beter weten in 9022589427 € 15,99 apr-20 Feelgoodroman. Als Lois naar Canada vertrekt om haar jeugdidool te 
interviewen, krijgt ze een ander welkom dan verwacht. Gelukkig is ze 
vindingrijk.

2019461829 2  
V1

Monroe, Mary Alice Terug naar het strandhuis 9045217888 € 19,99 mei-20 Eerste deel in de serie The Beachhouse. De veertigjarige Caretta keert terug 
naar het eiland van haar jeugd en hernieuwd het contact met haar moeder.

2019461103 2  
V1 
V2

Montefiore, Santa Naar de overkant 9022583746 € 20,99 mrt-20 Marigold heeft de steun van haar familie nog nooit zo hard nodig gehad als nu. 
Maar kunnen ze er wel voor haar zijn? Meeslepend verhaal over familie, liefde 
en levensbepalende keuzes.

2019461492 2  
V1

Moore, Graham De laatste stem 9024589302 € 17,50 apr-20 Thriller. Wanneer Jessica Silver, erfgename van een vastgoedfortuin, vermist 
raakt en al het bewijs in de richting van haar Afro-Amerikaanse leraar Bobby 
Nock wijst, lijkt zijn veroordeling onvermijdelijk.

2019461347 2  
V1 
V2

Mosse, Kate Stad van tranen 9022583760 € 22,99 mei-20 Historische roman. Spannend vervolg op de bestseller ''Tijden van vuur'. 1572
Als in Parijs paniek uitbreekt, vlucht Minou naar Amsterdam, maar haar 
vijanden volgen haar overal.

2019450843 2  
V1

Moström, Jonas Dodelijk dichtbij 9026349614 € 16,99 mei-20 Scandinavische thriller. De moord op een minnaar ledit naar een duistere 
geschiedenis. 

2019450894 2  
V1

Napolitano, Ann Lieve Edward 9024583706 € 20,99 feb-20 Psychologische roman. Een vliegtuig stort neer. Alle passagiers overlijden 
behalve de 12-jarige Edward. Hij wordt opgevangen door zijn oom en tante, e
probeert zijn nieuwe leven te begrijpen. 

2020082951 2  
V1

Nunn, Katye De verdwenen brieven van 
Esther Durrant

9044357370 € 21,99 mei-20 Liefdesverhaal. Zeewetenschapper Rachel Parker ontdekt een verborgen 
verzameling liefdesbrieven. Dat zet een reeks gebeurtenissen in gang die diep 
begraven geheimen dreigt te onthullen.

2019450824 2  
V1 
V2

Paris, B.A. Het dilemma 9026351204 € 20,99 mei-20 Roman. Hoever zou jij gaan om je lief nog een paar gelukkige uren te 
bezorgen? Livia wil haar veertigste verjaardag groots vieren. Op de dag van 
het feest krijgt haar man slecht nieuws.  Kan het feest wel doorgaan?

2019483511 2  
V1

Persson Giolito, 
Malin

Als de twijfel toeslaat 9044543063 € 22,50 mei-20 Thriller. Sophia Weber behandelt een oude moordzaak. Hoe dieper ze in de 
zaak duikt, hoe meer ze zich afvraagt wat voor man haar cliënt is en of de 
waarheid zich laat vinden.
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2019461470 2  
V1

Preston & Child Oude botten 9024588824 € 20,99 apr-20 Thriller. Een jong stel wordt in het vizier genomen door een meedogenloze 
sluipschutter. 

2019461143 2  
V1

Probst, Jennifer Liefde op het strand 
(Zomerzussen, dl-1)

9022589489 € 17,99 mrt-20 Eerste deel van een nieuwe reeks romans met een vleugje erotiek. 
Weddingplanner Avery gelooft in ware liefde, maar alleen voor haar klanten.

2019461111 2  
V1 
V2

Quinn, Julia Een vorstelijk aanbod (De 
familie Bridgerton, dl-3)

9022586884 € 15,99 feb-20 Sophie Beckett had niet durven dromen dat ze ooit zou binnenkomen op een 
van Lady Bridgertons befaamde gemaskerde bals. Laat staan dat ze daar haar 
droomprins zou ontmoeten. Hoe kan ze de knappe Benedict voor zich winnen 
voordat het te laat is?

2019472480 2  
V1 
V2

Raney, Deborah Morgenlicht 9029729338 € 21,99 mei-20 Familieroman. Eerste deel in een reeks over de drie zusjes Chandler. Na de 
dood van hun moeder gaat hun vader er ineens vandoor met een veel jongere 
vriendin.

2019472405 2  
V1

Rapenburgh, 
Daphne van

De viool van de vijand 9020537734 € 17,50 apr-20 Indringend oorlogsverhaal. Marie's ouders maken een vreselijke 
inschattingsfout als er twee Duitse soldaten in de buurt worden gestationeerd.

2019484071 2  
V1

Riessen, Joop van Radeloos 9462971714 € 18,99 apr-20 Deel 12 van de Anne Kramer-reeks. Spannende thriller gebaseerd op de 
waargebeurde verdwijning van Sophia Koetsier.

2019445948 2  
V1 
V2

Rijn, Linda van Ibiza Club 9460684418 € 15,00 apr-20 Thriller. Het gaat dj Rosa van Leeuwen voor de wind. Een bloeiende carriére, 
een prachtig huis, een succesvolle vriend. Een onverwachte gebeurtenis zet 
haar bruisende leven op scherp.

2019461447 2  
V1 
V2

Riley, Lucinda De vlinderkamer 9401612074 € 21,99 apr-20 Standalone- roman. Een echte Riley-familiesaga vol intrige en geheimen op 
het idyllische Engelse platteland.

2019461673 2  
V1 
V2

Roberts, Nora De komst van de kracht 
(De bron, dl-3)

9022581599 € 19,99 mei-20 Slotdeel van de trilogie. Hoewel Fallon vanaf haar geboorte al De Ene is 
geweest, is ze nog steeds in haar eentje – en als ze wordt geconfronteerd met 
een oude aartsvijand zal ze een heel leger nodig hebben.

2019483397 2  
V1 
V2

Rose, Karen De duistere kant 9026148095 € 20,00 feb-20 Detective. Rechercheur Kimble moet de moordenaar die het gemunt heeft op 
de vrouw van wie hij houdt opsporen. Om haar te beschermen zal hij duistere 
demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden.

2019483772 2  
V1

Roslund, Anders Drie dagen 9044543018 € 22,50 mei-20 Thriller Zeventien jaar na een gruwelijke moordpartijd vindt in hetzelfde 
appartement een inbraak plaats en komt alles weer tot leven. Ewert Grens 
zoekt het meisje van toen, inmiddels een jonge vrouw.

2019472310 2  
V1

Russell, Kate 
Elizabeth

Mijn duistere Vanessa 9044642414 € 20,99 feb-20 De slimme, ambitieuze Vanessa Wye is vijftien als ze voor het eerst seks heef
met Jacob Strane, haar charmante en geraffineerde 42-jarige leraar Engels. 
17 jaar later wordt Strane door een andere voormalige leerling beschuldigd,
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2019472470 2  
V1

Sawyer, Kim Vogel Een zijden draad 9029728553 € 22,99 feb-20 Christelijke roman. Volg het leven van vier jonge mensen die volwassen 
worden in een roerige periode in de Amerikaanse geschiedenis, Atlanta 1895.

2019450512 2  
V1

Schouten, Saskia De geur van liefde 9462042575 € 18,95 mrt-20 Liefdesroman. Astrid en Maria zijn tweelingzussen en lijken sprekend op 
elkaar. Als Maria haar arm breekt biedt Astrid aan voor haar in te vallen op 
haar werk. Dat merkt niemand toch?

2019461070 2  
V1

Schröder, Jette Gek van jou! 9402704846 € 17,99 feb-20 Na die laatste mislukte date heeft Lize het helemaal gehad met mannen. 
Vanaf nu is ze happy single. En dan kan ze ook nog eens aan het werk voor 
Frappy.nl, het platform voor vrouwen die geen man nodig hebben om gelukkig 
te zijn. Komt dat even goed uit!

2019461071 2  
V1 
V2

Shehadi, Muna Olivia's geheim (De drie 
dochters, dl-3)

9402704730 € 19,99 mrt-20 Haar beroemde moeder leefde met een grote leugen. Is het tijd voor de 
waarheid? Voorgaande delen: 'Rosalinds leugen' en 'Eve's waarheid'.

2019461226 2  
V1 
V2

Siebelink, Jan Maar waar zijn die duiven 
dan

9403182902 € 22,99 mei-20 De meest persoonlijke roman van Siebelink tot nu toe. Als Hugo Tempelman 
een brief krijgt van zijn arts opent hij die niet. In plaats daarvan stapt hij in zijn 
auto en gaat op weg.

2019484052 2  
V1 
V2

Smit, Susan Tropenbruid 9048835430 € 21,99 jan-20 Zinderend liefdesverhaal tegen de achtergrond van een onderbelicht deel van 
onze koloniale geschiedenis.

2019450827 2  
V1

Solomons, Natasha De Goldbaum-dynastie 9026351181 € 22,50 apr-20 Meeslepende familiegeschiedenis, gebaseerd op een van de rijkste families ter 
wereld, de Rothschildts: Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt moet Greta 
kiezen tussen het gezin dat ze stichtte of de familie die ze achterliet.

2019461107 2  
V1

Spielman, Lori 
Nelson

De dochters van Fontana 9022586662 € 19,99 mrt-20 Romantische roman. Welk mysterie zorgt ervoor dat de vrouwen van de 
familie Fontana maar geen geluk vinden in de liefde?

2019461327 2  
V1 
V2

Steel, Danielle De hertogin 9024588060 € 20,99 mrt-20 De adellijke Angelique Latham is de lieveling van haar vader. Als hij op haar 
18e overlijdt, wordt ze door haar halfbroers van hun landgoed in Engeland 
verdreven. Met haar erfenis vlucht ze naar Parijs waar ze begint te werken als 
nanny. 

2019461182 2  
V1

Svernström, Bo Wie zonder zonde is 9402704952 € 21,99 apr-20 Literaire thriller. Als elfjarige vermoordde Robert Lindström zijn beste vriend 
met een blok beton. Door gebrek aan bewijs werd hij nooit veroordeeld, maar 
voor de buitenwereld was hij schuldig. Jaren later schrijft een journaliste over 
de zaak.

2019461237 2  
V1 
V2

Terpstra, Anita De moedermaffia 9403188102 € 17,50 mei-20 Roman. Merel is zwanger en gaat met gezonde tegenzin naar de 
zwangerschapsyoga. Voor ze het weet  wordt ze meegezogen in het verbale 
geweld van de moedermaffia.

2019450929 2  
V1 
V2

Tudor, C.J. De anderen 9400512245 € 20,99 jun-20 Thriller. Als hij naar huis rijdt ziet Gabe achter het raam van een andere auto 
zijn dochter. Daarna ziet hij haar nooit meer. Drie jaar lang rijdt Gabe dezelfde 
weg op en neer op zoek naar de auto die zijn dochter ontvoerde. Van de 
auteur van 'De kriijtman'.
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2019450468 2  
V1

Verbogt, Thomas Als je de stilte ziet 9046826621 €20,99 feb-20 De hoofdpersoon in deze roman wil graag een verbond vormen met Sander, 
zijn pleegbroer, maar dat lukt niet. Er staat iets in de weg - iets wat hij niet kan
duiden, maar wat hem een leven lang achtervolgt.

2019450846 2  
V1 
V2

Verhoef, Esther Labyrint: de verhalen 9026351082 € 20,99 feb-20 In Labyrint , de verhalen laat Esther Verhoef de lezer met dertien spannende, 
verrassende en meeslepende verhalen alle hoeken van het thrillergenre zien.

2019450518 2  
V1 
V2

Verkerk, Anita Lenteliefde & Kersenbloesem 
(Cruiseschip Cupido, dl-4)

9462042568 € 18,95 apr-20 In deze vierde liefdesroman die zich afspeelt op cruiseschip Cupido leven we 
mee met reisjournaliste Sakura Winters, die het zo druk heeft met haar eigen 
bedrijf dat de liefde er steeds bij inschiet. 

2019450513 2  
V1 
V2

Verlinden, Roos Charlotte's geluk 9462042582 € 18,95 mrt-20 Liefdesroman. Charlotte (60) wil wel weer een man. Maar hoe moet dat? Ze 
heeft alleen ervaring met haar ex, vanaf hun schooltijd.

2019251707 2  
V1 
V2

Vermeer, Suzanne Lentevuur 9400511781 € 12,99 feb-20 Een aanrijding tijdens een vakantie in Tsjechie zet Julia's leven op zijn kop. 
Was het een ongeluk of is er meer aan de hand? 

2019450490 2  
V1 
V2

Vermeer, Suzanne Souvenir 9400511026 € 15,99 apr-20 30e vakantiethriller van Vermeer. Nienke Dijkstra en haar moeder Carolien zijn 
op vakantie in Umbrië, waar ze een meerdaagse kookcursus combineren met 
wandelen, wijnproeven en leuke uitstapjes. Op een avond is Carolien echter 
verdwenen.

2019472324 2  
V1

Veronesi, Sandro De kolibrie 9044643893 € 22,99 feb-20 Roman. Marco Carrera is eigenlijk een kolibrie. Hij leeft een leven van pijn en 
verlies. Zijn leven lijkt hem dieper en dieper in de ellende te trekken. Maar toc
valt Marco niet.

2019461109 2  
V1

Vollinga, Petra Zo goed als nieuw 9022586686 € 15,99 mrt-20 Iedereen koopt wel eens iets op Marktplaats. Maar wist je dat je er ook de 
liefde van je leven kunt vinden? Leef mee met de lotgevallen van vier zeer 
verschillende, maar allemaal even hartveroverende personages, van wie de 
levens uiteindelijk samenkomen. Romantische roman

2019461907 2  
V1

Vriend, Ellen de Blond op Bonaire 9045219387 € 15,99 mei-20 Vakantiethriller. Journaliste Linda van Dam vertrekt met haar man Lex, 
dochter Luna (17) en haar vriendin Guusje (17) voor een tropische vakantie 
naar Bonaire.  Kort daarvoor zijn twee vrouwen verdwenen.

2019461545 2  
V1 
V2

Ware, Ruth Door het sleutelgat 9024588596 € 20,99 apr-20 Bloedstollend modern spookhuisverhaal. Wat lijkt op de perfecte bijbaan, 
oppassen in een prachtig huis, wordt al snel een nachtmerrie. Voor dat Rowan
er erg in heeft, wordt ze beschuldigd van moord.

2019483871 2  
V1

Waterdrinker, Pieter De rat van Amsterdam 9038808536 € 25,99 mei-20 Nieuwe grote Europese roman van de meesterverteller. (Tsajaikovskistraat 40) 
De 42-jarige Ruben Katz vertelt vanuit een Nederlandse gevangeniscel over 
zijn leven.

2019461142 2  
V1 
V2

Willett, Marcia Eindelijk thuis 9022589472 € 19,99 mrt-20 Romantische roman.  Ned besluit na een lange carrière op zee eindelijk weer 
voet aan wal te zetten. Een verlaten huis in Cornwall wordt een warm thuis 
voor Ned en zijn familie en vrienden.
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2019461181 2  
V1

Windmeijer, Jeroen Het Isisgeheim 9402704976 € 21,99 mrt-20 Het Rijksmuseum voor Oudheden maakt zich op voor een grootse 
tentoonstelling als conservator Ariadne een fantastische ontdekking in een 
gouden beeldje van de godin Isis doet. De Egyptische moedergodin blijkt al 
eeuwenlang een groot geheim met zich mee te dragen. Thriller

2019483216 3  
V3 
V4

Heel Holland Bakt 
Appeltaart

629.77 9021575964 € 22,50 apr-20 Van de klassieker met slagroom tot de Franse tarte aux pommes in dit 
nieuwste bakboek van Heel Holland Bakt vind je de allerlekkerste 
appeltaartrecepten op een rij, om zelf thuis te bakken.

2019435216 3  
V3 
V4

De Tweede Wereldoorlog 
in 100 foto's 

935.4 9462583672 € 22,95 apr-20 Fotoboek met foto's van herkenbare gebeurtenissen en locaties voorzien van 
een context. Gekozen door het Nederlandse publiek. Persaandacht verwacht.

2019450298 3  
V3 
V4

Made by Koffietijd 629.2 9059563834 €20,99 apr-20 Het eerste kookboek van het iconische kookprogramma dat dit jaar 10 jaar 
bestaat. Met 100 recepten. Over slim omgaan met kliekjes, uitpakrecepten 
voor de feestdagen of het weekend.

2019450540 3  
V3 
V4

Aron, Elaine N. Hoogsensitieve ouders 415.4 9400512443 € 20,99 jul-20 Zelfhulpboek voor het significante aantal ouders die zelf hoogsensitief zijn en 
vaak veel meer stress ervaren tijdens het ouderschap dan ouders die niet 
hoogsensensitief zijn.

2019473074 3  
V3 
V4

Beukering, Barbara 
van 

Je kunt het maar één keer 
doen: een persoonlijke 
zoektocht naar sterven

418.7 9000372133 € 20,99 feb-20 Een persoonlijke zoektocht naar sterven, het grootste taboe in ons leven. Met 
verhalen van o.a. Angela Groothuizen over haar vriendin Ria Brieffies, Babs 
van den Bergh over haar man René Gude, Frank Sanders over zijn man Jos 
Brink.

2019483415 3  
V3 
V4

Boven, Yvette van Home Made Basics: makkelijke 
recepten voor elke dag die echt 
iedereen kan maken

629.2 9038808437 € 39,99 apr-20 Basiskookboek met veel aandacht voor groentegerechten. Waardige opvolger 
van Home Made.

2019414014 3  
V3 
V4

Buiter, Hans Naar Buiten (Een geschiedenis 
van Nederlanders en  kamperen)

617.7 9018046316 € 22,99 apr-20 Het geschiedenisboek over kamperen in ons land: van de door Engelse 
kampeerders geïnspireerde avonturiers, via vrij kamperen door het hele land 
tot de gereguleerde infrastructuur die we nu kennen. 

2019461099 3  
V3 
V4

Chang, Jung Dochters van China 947.6 9022579572 € 26,99 feb-20 Drie zussen in het middelpunt van de macht in het twintigste-eeuwse China. 
Een meeslepende saga over liefde, oorlog, intrige, glamour, verraad en 
familiebanden.

2019445875 3  
V3 
V4

Cornelisse, Paulien Japan in 100 kleine 
stukjes

994 9082430271 € 18,99 apr-20 De collectie van Paulien in boekvorm. Een verfrissend boek voor reizigers, 
thuisblijvers, taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen. 

2019494108 3  
V3 
V4

Dubbers, Marjolein Voeding en hormonen 
(Energieke vrouwen, dl-1)

628.44 9021575704 € 14,50 apr-20 Meer energie door de juiste voeding. Eerste deel in een nieuwe reeks waarin 
de informatie is ingedeeld op thema. Elk deel geeft naast de theorie ook een 
aantal recepten. Eerder: 'Eet meer engergie'.

2020062118 3  
V3 
V4

Egmond, Michel van Patty: de negen levens 
van Patty Brard

785.73 9048849055 € 21,99 mrt-20 Indringend portret van een geboren overlever, een succesvolle tv-ster en 
gefrustreerde moeder tegelijk, waarin niets onbesproken blijft. Veel 
persaandacht.
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2019450455 3  
V3 
V4

Gaal, Louis. van LvG: de trainer en de 
totale mens

619.12 9046826683 €22,99 mei-20 Voor het eerst vertelt Van Gaal zijn complete verhaal. Hij gaat uitgebreid in op 
zijn periode bij Bayern München, het Nederlands elftal, Manchester United en 
Ajax. Veel persaandacht verwacht.

2019450799 3  
V3 
V4

Hermans, Daniëlle Doorlevers: 
ervaringsverhalen over 
doorleven met kanker

605.91 9026350474 € 20,00 mei-20 In doorlevers vertellen vijftien mensen hoe ze omgaan met het leven na 
kanker. Hoe pak je de draad weer op als er veel onzekerheid is.  Is hun 
zelfbeeld veranderd? Hoe ver kun je vooruit plannen? 

2019461193 3  
V3 
V4

Hoogeveen, Tialda De geur van hooi: hoe het 
boerenleven in Nederland 
veranderde

630.8 9400405769 € 22,99 apr-20 Vertelt aan de hand van het leven van de Friese veeboer Peentra over de 
ontwikkelingen in de landbouw  van de twintigste eeuw. Hoogeveen schreef 
eerder een boek over Nederlandse dienstmeisjes.

2019461039 3  
V3 
V4

Hormann, Gerhard Eindelijk hypotheekvrij! 345.5 9089750556 € 15,00 mrt-20 Je bent écht aflossingsblij als alles eindelijk is afgelost. Maar wat dan? Dit 
boek is de terugblik van de schrijver met een vooruitziende blik. Eerder 
'Hypotheekvrij' en 'Het nieuwe nietsdoen'. 

2019472294 3  
V3

Horst, Han van der Zwarte jaren: Nederland 
in de Tweede 
Wereldoorlog

935.4 9044637397 € 22,50 apr-20 Van der Horst zet het allemaal op een rij: de agressie van Duitsland en Japan, 
de onderdrukking, de verdelging van de joden. Het geweld en de 
bombardementen, de honger. Hij maakt het leven in deze periode invoelbaar.

2019414017 3  
V3 
V4

Inman, Nick Bevrijdingsroute Europa 928 9018046255 € 19,45 mei-20 Levendig en boeiend verslag van de bevrijding van Europa. Het pad van de 
geallieerde strijdkrachten volgend komen negen landen aan bod. Met 
toegankelijke informatie en indrukwekkende foto's.

2019472157 3  
V3

Jones, Dan Wereld in vlammen: de 
conflicten in kleur 1914-
1945

935 9401916189 € 35,00 mei-20 Fotoboek met 200 iconische oorlogsfoto's uit de periode 1914-1045. 
Levensecht in kleur. Niet alleen beelden van de twee wereldoorlogen, maar 
ook van burgeroorlogen en koloniale oorlogen. Eerder: 'Tijd in kleur'.

2020093185 3  
V3 
V4

Kasem, Khalid Abdelhak Nouri 619.12 9048848782 € 21,99 mrt-20 Dit boek vertelt voor het eerst het complete verhaal van zijn familie, het 
ongeval en de nasleep ervan vanuit hun eigen perspectief. Veel persaandacht 
verwacht.

2019450542 3  
V3

Kondo, Marie Opgeruimd! Op het werk 627.1 9400512450 € 20,99 apr-20 Marie Kondo en organisatiepsycholoog  Scott Sonenshein helpen je om de 
troep te lijf te gaan op je werkplek en ruimte te creëren voor het werk dat er 
werkelijk toe doet.

2019515224 3  
V3 
V4

Krake, Frank Hannelore: het meisje uit 
de sekte

270 9082476422 € 22,99 feb-20 Hannelore groeide vanaf haar 3e op in de sekte Gemeente Gods. Vijftien jaar 
werd ze gehersenspoeld. Sekteleider Sipke Vrieswijk voerde met zijn partner 
Aagje een waar schrikbewind. 

2019461224 3  
V3

Lammes, Mascha De wereld thuis 629.2 9400405806 € 24,99 feb-20 Eten speelt in het leven van Mascha en Ronald een allesbepalende rol. Ze 
geven een kijkje in hun  keuken en laten zien hoe gerechten en ingrediënten 
van over de hele wereld hen hebben geïnspireerd in wat ze thuis op tafel 
zetten.

2019461053 3  
V3

Leeman, Loes Jarretels voor een 
seriemoordenaar

396.63 9089753397 € 20,00 feb-20 Als 15-jarige meisje wordt Loes Leeman stapelverliefd op haar charmante 
Utrechtse buurman, niet wetende dat ze te maken heeft met een 
seriemoordenaar. In 1969 krijgt Hans van Zon levenslang voor vier moorden. 
Loes raakt gefascineerd
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2019450563 3  
V3

Loon, Monique van Je bent jong en je krijgt 
wat

605.91 9046826430 €20,99 mrt-20 Wat doe je als je op je achtentwintigste baarmoederhalskanker blijkt te 
hebben, terwijl je vol in het leven staat en juist flink carrière aan het maken 
bent?  Van Loon schrijft vol zelfspot over haar leven voor en na de 
behandeling.

2019450549 3  
V3

Manson, Mark Modellen: word aantrekkelijk 
voor vrouwen door eerlijk te zijn

418.11 9400510920 € 20,99 mrt-20 Dit boek gaat over de nieuwe mannelijkheid en de plek van mannen in de 
huidige maatschappij. Een eerlijk boek over hoe je aantrekkelijk kunt worden 
voor de andere sekse, zonder te liegen of je anders voor te doen.

2019483251 3  
V3 
V4

Nikken, Peter De schermwijzer: praktische 
gids voor (groot)ouders over 
schermtijd

433.5 9021575780 € 17,50 mrt-20 Een wetenschappelijk onderbouwd handboek over digitale opvoeding en 
schermtijd.

2019414073 3  
V3

Noord, Lidewey van Colombia (Ontdek) 995.3 9018046279 € 18,95 mrt-20 Deze reisgids biedt naast praktische tips over routes, hotels en vervoer ook 
originele ontdekkingstochten over het eiland. Met uitneembare kaart.

2019483257 3  
V3

Olde Olthof, Maaike Wat een scheidboek: over leven 
en liefde voor, tijdens en na een 
scheiding

418.2 9043921961 € 15,00 feb-20 Journaliste Maaike vertelt haar verhaal als gescheiden en alleenstaande 
moeder van twee dochters. Scheiden doe je niet zomaar. Zeker niet als er 
kinderen bij betrokken zijn.  Columns deels eerder gepubliceerd in de 
Telegraaf.

2019483433 3  
V3

Regelink, Francien Druks: mijn (on)rustige 
leven met ADHD

464.3 9463491181 € 19,99 apr-20 Francien, succesvol sportmarketeer, mediacoach, auteur vertelt je recht voor 
zijn raap over haar leven en ervaringen met ADHD.

2019472878 3  
V3 
V4

Steenhuis, Hille Hongerklop: dochter en 
vader over een 
eetstoornis

606 
321

9028210356 € 20,00 mrt-20 Hongerklop is het relaas van een vader en een dochter die zich door een van 
de smerigste ziektes van onze tijd heen worstelen. Persaandacht verwacht.

2019461234 3  
V3

Veen, Herman van Bevrijdingskind 796.3 9400406001 € 22,50 mrt-20 Verhalenbundel. Herman van Veen (bijna 75 jaar) is een bevrijdingskind. Hij 
beschrijft wat dat voor hem betekent. De muziek in dit boek geeft het ritme 
van dat naoorlogse leven aan.

2019461223 3  
V3 
V4

Verbraak, Coen Oorlogskinderen: het 
verhaal van een generatie

935.4 9400406087 € 22,50 apr-20 Verbraak tekent de verhalen op van mensen die als kind de oorlog hebben 
meegemaakt en die hun leven lang met de schaduw van de bezetting hebben 
geleefd. Zijn interviewserie Kijken in de ziel werd bekroond met een Zilveren 
Nipkowschijf. 

2019450079 3  
V3

Vriend, Eva Eens ging de zee hier tekeer: 
het verhaal van de Zuiderzee en 
haar kustbewoners

938 9045036311 € 24,99 feb-20 Aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies uit Urk
Spakenburg, Volendam en Wieringen  vertelt Vriend wat de impact van de 
Afsluitdijk is geweest.

2019450541 3  
V3 
V4

Wohlleben, Peter De geheime band tussen 
mens en natuur

570.3 9400512429 € 20,99 apr-20 Nieuw boek over het samenspel tussen mens en natuur. Over de hartslag van 
bomen, onze zeven zintuigen en de vraag of planten bewustzijn hebben.

2019461556 4  
J1 
J2

Aar, Hetty van De girls club
 (For girls only)

9002268892 € 13,99 mrt-20 Papa vertelt dat ze deze zomer naar Sierra Leone gaan om bij een dokterspos
te helpen. Sierra Leone? Dat klinkt exotisch denkt Ellen, maar Yelien helpt 
haar snel uit haar droom. Daar gaan de meeste meisjes niet eens naar 
school.  11+
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2019483541 4  
J1

Aerts, Jef Elke dag iemand anders 9045123998 € 15,99 feb-20 Elke dag iemand anders is een ode aan fantasie, verkleden en spelen. En over 
hoe fijn het is om een broertje te hebben dat je echt goed kent. Prentenboek. 
5+

2019483782 4  
J1 
J2

Amant,Kathleen Anna in de bibliotheek 9044838671 € 13,95 mrt-20 Het is zaterdag. Anna gaat samen met papa naar de bibliotheek. Daar mag ze 
boeken zoeken om thuis te lezen. Wat zal ze deze week kiezen? 3+

2019461697 4  
J1 
J2

Arts, Simone Het geheim van het 
dierenasiel (Geheim)

9025878849 € 13,50 apr-20 Eigenlijk is Rom bang voor dieren, hij gamet liever. Maar hij moet mee als zijn 
zusje Loe gaat helpen bij het dierenasiel. Daar helpt hij de nieuwe vrijwilliger 
Vic. Maar die gedraagt zich wel vreemd. 8+

2019450400 4  
J1 
J2

Baddiel, David De Topper Turboracer 9048318162 € 17,99 mrt-20 Amy is gek op auto’s en droomt er niet alleen van om zelf te rijden, maar om 
te racen. Er is alleen één enorm obstakel: haar slome, oude rolstoel met zijn 
kapotte wiel. 10+

2019473042 4  
J1 
J2

Barnett, Mac Mac B. Geheim agent : de 
onmogelijke misdaad 

9000365500 € 12,50 apr-20 Hilarische whodunnit. Ben jij wel eens opgesloten in de Tower? En heb jij wel 
eens oog in oog gestaan met een levensgevaarlijke cobra?  Nou, Mac dus we
8+

2019461762 4  
J1 
J2

Borghuis, Sunna Dikke Vik en Vieze Lies 
hebben geluk

9025771966 € 14,99 feb-20 Laatste deel over de twee vrienden.  Het is bijna zomervakantie en Lies heeft 
ontzettend zin in een zomer lang spelen met Vik. Maar dan gaat Vik 
verhuizen, terug naar zijn moeder in Amsterdam. Lies blijft treurig achter. 8+

2019472217 4  
J1

Brouwer, Willeke Kan het even normaal? 
(Lotte laat maar, dl-3)

9026623530 € 15,99 mei-20 Hilarische nieuwe avonturen van brugklasser Lotte. Over excursies, jongens 
en nieuwe klasgenoten. 10+

2019483755 4  
J1 
J2

Busser, Marianne Het woordenwinkeltje 9048853731 € 14,99 mrt-20 Maar Lisa vindt dat er nog iets mist in de leukste winkelstraat van Nederland. 
Ze weet precies wat de straat nodig heeft: een woordenwinkeltje! Zodat 
iedereen met haar hulp de mooiste versjes, liedjes en boeken kan maken. 4+

2020072556 4  
J1 
J2

Busser, Marianne De kaboutertjes in de 
zomer

9048848485 € 16,99 mei-20 Vier kaboutertjes wonen in het bos. En waar beleef je de seizoenen meer dan 
daar? Een sfeervol en fijn voorleesboek op rijm vol zandkastelen, kamperen, 
bijzondere dieren en bloemetjes. 5+

2019473018 4  
J1

Cass, Kiera De beminde 9000372751 € 15,99 mei-20 Nieuw boek in de sfeer van de Selection-serie. Hollis Brite is opgegroeid in 
Keresken Castle, in de hoop de aandacht van de toekomstige koning te 
trekken. De jonge koning Jameson van Coroa is eigenlijk nooit op zoek 
geweest naar een echtgenote, totdat hij Hollis ontmoet. 15+

2019450515 4  
J1 
J2

Cazemier, Caja Nep (Lees je digiwijs) 9048737499 € 13,50 mei-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: fake news. Iedereen slooft zich uit voor 
Jasmijn, het nieuwe meisje in de klas. Ook Nina kan niet achterblijven. Ze 
liegt tegen haar ouders over nieuwe spullen die ze koopt. 8+

2019450832 4  
J1 
J2

Christiaanse, 
Nicolle

Choco het minipaardje 
viert feest (Leren lezen 
met Kluitman)

9020678536 € 8,99 mrt-20 Eerste leesboekje. AVI M-4. Kris en Choco het minipaardje gaan naar Roos 
toe. Ze is bruidsmeisje en Kris wil graag zien hoe mooi ze is. 6+
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2019473013 4  
J1 
J2

Collins, Suzanne De ballade van slangen 
en zangvogels (De 
Hongerspelen)

9000372058 € 20,99 mei-20 Prequel op de internationale bestsellerserie 'De Hongerspelen'. Verschijnt 
wereldwijd 19 mei. Speelt zich af op de vooravond van de tiende 
Hongerspelen. 15+

2019473114 4  
J1 
J2

Collins, Tim Het dagboek van Nurdius 
Maximus in Griekenland

9021680187 € 14,99 mei-20 Hilarische stoomcursus Griekse mythologie. Door de geweldige verhalen over 
Griekse helden als Hercules en Odysseus is Nurdius ervan overtuigd dat er in 
Griekenland veel meer te beleven is dan in Rome. Maar dat valt tegen. 10+

2019435162 4  
J1

Corderoy, Tracey Kan niet bestaat niet! 9048318407 € 13,50 mrt-20 Prentenboek. Hond wil graag naar de oceaan. Maar die is HEEL ver weg. 'Dat 
kan niet!' zucht hij. Dan ontmoet hij een krab die terug naar de zee moet. Durf
Hond het nu aan om zijn droom uit te laten komen? 4+

2019461728 4  
J1

Cousins, Lucy Muis is jarig 9025879129 € 7,99 feb-20 Muis is bijna jarig. Ze nodigt haar vriendjes uit op haar feestje. Ze komen 
allemaal. Een vrolijk kartonboek waarin een kind alles herkent wat bij een 
verjaardag hoort.  1+

2019461691 4  
J1 
J2

Cousins, Lucy Muis krijgt een huisdier 9025878863 € 13,99 apr-20 Muis speelt vandaag bij Pinguïn. De kat van Pinguïn heeft vier kittens 
gekregen. Wat zijn ze lief. ‘Wil je er een mee naar huis nemen?’ vraagt 
Pinguïn aan het eind van de dag. Welk katje zal Muis kiezen? 2+

2019450558 4  
J1

Dahlgren, Helena Het eiland van de 
paarden (Soul Riders, dl-
1)

9020624069 € 14,99 feb-20 De wereld van de online paardengame Star Stable komt tot leven in een 
meeslepende, fantasierijke trilogie.  Dit eerste deel vertelt wat er aan de game 
vooraf is gegaan.

2019473004 4  
J1 
J2

Dam, Arend van Ik ga winnen, opa! 9021680194 € 12,99 mrt-20 Loes wil graag in alles de beste,de snelste en de slimste zijn. Ze begrijpt 
algauw dat dat niet kan, want opa is toch écht groter en sneller dan zij, en hij 
weet ook meer... Maar is hij wel zo goed in memory? 4+

2019473003 4  
J1 
J2

Dam, Arend van Van oma mag alles 9021680200 € 12,99 mrt-20 Bram en Loes gaan samen met oma boodschappen doen. Terwijl zij op zoek 
gaat naar appels en wortels, laden Bram en Loes allemaal lekkere dingen in. 
Van oma mag namelijk alles. Toch? 4+

2019450417 4  
J1 
J2

Damen, Robbert Calamity Jane- De Toets 
(AVI-strips)

9048737222 € 10,50 apr-20 Toegankelijke en humoristische strip vol weetjes rond historische figuren uit de
tijd van het Wilde Westen. 8+

2019472174 4  
J1

Dietl, Erhard De Smoezels in Dinoland 9051167726 € 12,95 feb-20 Voor alle Smoezelfans die de prenten- en AVI-boeken Erhard Dietl van deze 
groene wezentjes verslonden hebben. Professor Proos Sekko heeft een 
tijdmachine gebouwd. En die slingert de Smoezelkinderen rechtstreeks de 
prehistorie in!  8+

2019450715 4  
J1 
J2

Diks, Fred Voetbal is voor iedereen 
(Koen Kampioen)

9020648683 € 8,99 mrt-20 Koen kan niet alleen scoren als de beste, hij is ook een goede vriend. Het 
nieuwe buurjongetje van zijn vriendin Aukje is gek op voetbal. Maar zijn ouder
kunnen het lidmaatschap niet betalen. Aukje en Koen bedenken een plan. 8+

2019461643 4  
J1

Donaldson, Julia Vogel Vliegop 9025771843 € 14,99 feb-20 Vogel Vliegop is een knorrige vogel. De een na de andere vriendelijke vogel 
die een praatje komt maken, jaagt ze boos weg. Maar wanneer er een 
roofvogel achter haar aan zit, beseft ze dat niemand zonder vrienden kan. 
Prentenboek. 3+
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2019461669 4  
J1 
J2

Dunrea, Olivier De wereld van Gonnie & 
vriendjes: een 
aanwijsboek

9025772222 € 14,99 mrt-20 Gonnie en haar vriendjes bestaan 15 jaar. In dit kartonboek komen ze allemaa
voorbij. Spelenderwijs kunnen jonge kinderen hun woordenschat uitbreiden. 
2+

2019435067 4  
J1 
J2

Dynamo Waar is de poep? 9048318193 € 13,50 mrt-20 Zoekboek. Een groepje poepjes is doorgespoeld en begint aan een groots en 
grappig avontuur over de hele wereld! Zoek de zes dappere drollen op elke 
bladzijde. Een dagje naar het aquarium en het pretpark, een tocht door het 
regenwoud… 4+

2019472252 4  
J1

Fawcett, Heather Ember en de ijsdraken 
(Ember, dl-1)

9026151200 € 16,99 mrt-20 Magisch drakenavontuur met een actuele twist: kom niet aan onze natuur. Me
gevaar voor eigen leven probeert Ember de ijsdraken te redden. Voor fans van 
Nevermoor. 10+

2019461546 4  
J1 
J2

Feller, Pieter Daar is de wolf (Kolletje & 
Dirk)

9024588701 € 14,99 mrt-20 Een grappig stapelverhaal waarin Kolletje, het meisje met de toversokken, op 
zoek gaat naar de wolf. Met gratis patroon voor een Kolletje-pop. 4+

2020030533 4  
J1 
J2

Finder, Rena Een meisje op Schindler's 
list

9020654684 € 13,99 apr-20 Een indrukwekkend waargebeurd verhaal van een meisje dat op Schindler's 
list stond en dankzij hem de oorlog overleefde. 11+

2019461609 4  
J1 
J2

Flanagan, John De terugkeer van de 
Temujai (Broederband, dl-
8)

9025771997 € 16,99 mei-20 Terwijl Hal en de Reigers thuis in Hallasholm zijn, blijkt Skandia in groot 
gevaar. In dit spannende gevecht tussen Skandiërs en Temujai wordt de 
Broederband geconfronteerd met de gevaarlijkste vijand tot nu toe. 10+

2019461083 4  
J1

French, Vivian Lottie Luna en de 
bloementuin

9402705072 € 15,50 feb-20 Maak kennis met het leukste weerwolfje van de wereld: Lottie Luna. Ze is 
ongelooflijk bijzonder. Doordat ze is geboren tijdens een zonsverduistering 
heeft ze speciale gaven: superkracht, supersnelheid en superzicht. 8+

2019472831 4  
J1

Gemert, Gerard van De finale (Voetbalgoden 
20)

9044838213 € 14,95 apr-20 Laatste deel in de reeks. Stijn en Storm lijken zich in de basisopstelling van 
Oranje te hebben gespeeld voor het WK. Maar na een ongeluk tijdens de 
training wordt Stijns positie opeens onzeker. 9+

2019461708 4  
J1 
J2

Gemert, Gerard van Chaos United breekt 
door!

9492899897 € 14,99 mei-20 Het is snikheet in Donkersloot, maar dat houdt Milan en zijn vrienden niet 
tegen! Deze zomer bereiden ze zich voor op het schoolvoetbaltoernooi. 9+

2019461698 4  
J1 
J2

Gemert, Gerard van Het geheim van de rode 
voetbalschoen (Geheim)

9025878900 € 13,50 feb-20 Davy wil in het eerste van het schoolvoetbalteam komen en traint zo vaak als 
hij kan op het schoolplein. Als de bal in de bosjes belandt vindt hij daar een 
rode voetbalschoen met een geheim erin. 8+

2019424679 4  
J1 
J2

Griffiths, Andy De waanzinnige boomhut 
van 117 verdiepingen

9401465380 € 15,99 feb-20 Andy en Terry hebben weer dertien waanzinnig grappige verdiepingen 
toegevoegd aan hun steeds groter wordende boomhut. Er is nu een 
minipaardjes-verdieping, een slaapfeestkamer, het Onderbroekmuseum en 
een Boomhutbezoekerscentrum! 10+

2019450564 4  
J1

Groenteman, 
Hanneke

De battle 9020624854 € 12,99 apr-20 Hoe een schoolproject het leven van twee meiden compleet verandert. Yara is 
uit Syrië gevlucht. Ze heeft in Nederland nog geen vrienden. Tot ze op school 
voor een project bij Hanna wordt ingedeeld. 10+
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2019461706 4  
J1 
J2

Haeringen, 
Annemarie

Papa, ik word later rijk 9025878818 € 14,99 mrt-20 Kleine Olifant wil heel veel speelgoed kunnen kopen. Maar hoe word je rijk? 
Prentenboek van meervoudig Gouden Penseel-winnaar Annemarie van 
Haeringen. Eerder verschenen: 'Mijn papa' en 'Mijn mama'. 3+

2019461044 4  
J1 
J2

Haig, Matt Eefje en de dieren 9048850945 € 16,99 feb-20 De elfjarige Eefje heeft een supertalent. Ze kan namelijk de gedachten van ee
olifant horen en vrienden worden met een hond en een mus. Het enige 
probleem is dat haar talent ontzettend gevaarlijk is.  10+

2019450514 4  
J1 
J2

Hest, Monique van Code WIFI (Lees je 
digiwijs)

9048737475 € 12,50 mei-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: wachtwoorden. Aleks en Sofya gaan met 
hun oma naar haar geboorteland. Bij de grens zien ze twee kinderen 
wegsluipen. Wat is hun geheim? 8+

2019450940 4  
J1 
J2

Hofmans, Jorgen Stop (Lees je digiwijs) 9048737482 € 12,50 mei-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: gameverslaving. Op grote hoogte activeert 
Filipe zijn parachute. Hij moet meteen op scherp staan. Als je een foute keuze 
maakt, kost je dat een leven. 8+

2019450954 4  
J1 
J2

Hofmans, Jorgen Superteek! (AVI-strips) 9048737239 € 10,50 apr-20 Toegankelijke en humoristische eerste leesboekje. AVI E-5. Jop gaat met zijn 
ouders op vakantie naar het bos. Lange broeken en shirts met lange mouwen 
zijn niet nodig. Maar ze houden geen rekening met de Superteek. 8+

2019461613 4  
J1

Hout, Mies van Was ik maar 9089673145 € 14,95 apr-20 Prentenboek. Iedereen zou zo nu en dan wel eens iemand anders willen zijn. 
De vraag is of dat altijd een verbetering is. 4+

2019461670 4  
J1

Huiberts, Marjet Ebbie zonder speen 9025772185 € 10,99 mrt-20 In dit tweede boekje over het aapje Ebbie moeten kinderen hem helpen  om 
van zijn speen af te komen. Zou het lukken? Eerder: 'Ebbie in de wasbak'. 2+

2019525769 4  
J1

Hunter, Erin De zielvreters 
(Bravelands, dl-5)

9059247611 € 17,99 mei-20 Als nieuwe Oppervader hoopt de jonge baviaan Doorn de rust te doen 
wederkeren in Bravelands. Maar een roedel woeste, verwilderde wolven 
begaat daden die de vrede op de savanne verstoren. 12+

2019450386 4  
J1 
J2

Hurk, Nicolle van 
den

Rijk zijn is fijn (AVI-strips) 9048737215 € 10,50 apr-20 Toegankelijke en humoristische eerste leesboekje. AVI M-3. Tom ziet een dur
ster. Die wil hij wel hebben. Hij is rijk. 6+

2019450866 4  
J1 
J2

Janssen, Mark Raar 9047712046 € 14,95 feb-20 Prentenboek. De dieren in dit boek vinden een voorwerp en plaatsen dat 
midden in het boek. En dan kan het feest beginnen. De dieren verdubbelen, 
splitsen en krijgen meerdere koppen. Eerder verscheen Stop! Monsters! 4+

2019450748 4  
J1

Jetten, Gertrud De knuffelpony (Manege 
de Zonnehoeve)

9020662597 € 9,99 apr-20 Dottie is een lieve en soms wat onhandige pony, die niet al te dol is op 
galopperen. Ze staat tijdelijk op de Zonnehoeve, terwijl er een nieuw baasje 
voor haar wordt gezocht. Waar is Dottie welkom. 7+

2019461646 4  
J1

John, Jory Een giraf met een 
probleem

9025770723 € 14,99 mrt-20 Prentenboek dat je leert om een probleem van een andere kant te bekijken. 
Edward vindt zijn lange nek maar lastig. Maar Christo de schildpad zou wel 
een lange nek willen hebben. 3+

18



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Maart 2020)

2019450913 4  
J1

Jones, Pip Sara Snufje en de 
uitvindwedstrijd

9047711971 € 14,95 feb-20 Prentenboek. Tijdens een spannende uitvindwedstrijd probeert iedereen iets 
bijzonders te verzinnen. Sara en Superkraai krijgen een geweldig idee. Zal het 
ze lukken iets te bouwen wat de wereld mooier maakt? 4+

2019473117 4  
J1 
J2

Jongbloed, 
Annemarie

Sleutels 9021680217 € 15,99 feb-20 Op een vreemde plek in de bibliotheek vinden Julia en Manus een sleutel. 
Waar is die sleutel van? En heeft die iets te maken met de diefstallen die de 
laatste tijd in de bieb gebeuren? Samen gaan ze op onderzoek. 10+

2019450517 4  
J1

Jongbloed, Marte Puks pizza en pudding 
paleis (Zoeklicht dyslexie)

9048737611 € 12,99 mrt-20 Voor moeilijke lezers. AVI E5. De ouders van Puk hebben een bijzonder 
restaurant. Een groot bedrijf wil het overnemen. Lukt het Puk om het 
restaurant te redden? 9+

2019473005 4  
J1

Kamphuis, Martine Dit mag niemand weten 9021680224 € 14,99 apr-20 Jeugdthriller over vijf jongeren die elk iets met zich mee dragen wat niemand 
mag weten. 12+

2019473053 4  
J1

Kang, Jeeven J. Cristiano Ronaldo's 
Striker Force 2

9000371341 € 9,99 mei-20 In deze geautoriseerde graphic novel / strip komen de twee grote liefdes van 
Cristiano Ronaldo samen: voetbal én superhelden! Onder de radar blijven is er 
niet gemakkelijker op geworden sinds Ronaldo zich bij de gelederen van  
Striker Force 7 heeft gevoegd. 10+

2020082881 4  
J1

Kelly, John Monsterdokter 9048854103 € 12,99 jun-20 Ozzy is ontzettend normaal... maar voor hij het weet wordt hij ingehuurd als 
verpleger bij de slechtlopende monsterkliniek van Dr. Van Zekertal. Het is een 
flinke opgave. 8+

2019461246 4  
J1 
J2

Koolwijk, Pieter Gozert 9047710370 € 14,95 jan-20 Ties heeft een probleem. Tenminste. dat vinden de meeste mensen. Ties 
vindt dat niet: hij heeft een vriend. Gozert. De tofste, leukste, stoerste, coolste 
vriend die je je kunt voorstellen. Alleen Ties kan hem zien. 9+

2019472361 4  
J1 
J2

Krause, Joachim Waar is de kleine 
zeilboot?: een groot zoek- 
en aanwijsboek

9025114596 € 10,95 feb-20 Lisa en Manuel gaan op vakantie naar een eiland. De veerboot brengt hen 
weg, samen met veel andere toeristen. Ze komen elkaar weer tegen in de 
vissershaven. En overal in de drukte is de kleine zeilboot verstopt. Kun jij hem 
vinden? Zoekboek. 4+

2019461616 4  
J1 
J2

Kuyper, Sjoerd Maantje 9089673152 € 14,95 mrt-20 Maartje (8) woont samen met haar ouders in een huis met een fijne tuin. Op 
een dag vindt ze een eekhoorn die hulp nodig heeft. Haar ouders willen dat de 
eekhoorn buiten blijft. Maantje denkt daar anders over. 8+

2019483533 4  
J1 
J2

Lammers, Pim Hoe beroof je een bank? 
(Tijgerlezen)

9045124544 € 13,99 apr-20 Max en zijn vrienden Lotte en Mo zijn bezorgd om de zwartvoet-bunzing. Die 
wordt met uitsterven bedreigd. Maar om het dier te redden is veel geld nodig. 
Hoe krijgen ze ooit een groot bedrag bij elkaar? Door een bank te beroven, 
verzint Mo voor de grap. 6+

2019461733 4  
J1 
J2

Letterie, Martine Wij blijven bij elkaar 9025878917 € 17,99 mrt-20 In 1939 kwam de Joodse familie Birnbaum in Kamp Westerbork terecht.  Ze 
ontfermden zich over de weeskinderen die het kamp binnenkwamen. Zo 
ontstond een weeshuisbarak. 10+

2019450565 4  
J1 
J2

Linneweever, 
Christine

Kruimeltje en de strijd om 
de goudmijn 

9020622508 € 14,99 jan-20 Filmeditie bij de nieuwe film. Kruimeltje is eindelijk samen met zijn ouders. 
Maar hij mist het rumoer en de spanning van de stad. Waar hij ook is, hij raakt 
altijd in de problemen. 10+
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2019450803 4  
J1 
J2

Lott, Anna Lila Lastpak: verboden te 
toveren!

9020672718 € 12,99 apr-20 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. Maar als de kat verdwijnt is dat een uitzondering. Toch? 8+

2019504875 4  
J1

McDonald, Andrew Echte duiven in de nesten 
(Echte duiven, dl-3) 

9463850193 € 14,99 mrt-20 Derde deel in de serie met het politieteam  Echte Duiven. Ze krijgen te maken 
met een bottenkrakende gier, een beestachtig kind, en Pozzies lang verloren 
gekidnapte familie. 8+ 

2019472234 4  
J1 
J2

McKenzie, Sophie 1 Seconde 9026151422 € 15,99 mrt-20 Jeugdthriller. Charlies moeder komt om bij een bomaanslag. Ze ontmoet Nat, 
die ook moet leven met de vreselijke gevolgen van die dag, en ze krijgt het 
vermoeden dat iets niet klopt. Weet Nat meer over de aanslag? 13+

2019435079 4  
J1 
J2

McLaughlin, Tom Opeens rockster 9048318179 € 14,50 mrt-20 Ik heb er altijd van gedroomd beroemd te worden, en nu ben ik een 
ROCKSTER. In dit verhaal lees je hoe dat gebeurde. Het ware muzikale 
meesterbrein is echter een kat! 10+

2019450939 4  
J1 
J2

Meijer, Cis De geheime test (Team 3) 9048737413 € 12,50 apr-20 Eerste deel uit een detectiveserie voor 9+. Iza is verhuisd naar de stad. Ze 
heeft nog geen vrienden. Haar hond Elvis is bang voor het drukke verkeer. 
Tijdens een potje voetbal verdwijnt Elvis.

2019461690 4  
J1 
J2

Meres, Jonathan Pas op: kan stinken 
(Daans wereld, dl-3)

9492899804 € 14,99 apr-20 Daan krijgt van zijn vader de schuld van het broeikaseffect. Hoe dan?! Het 
leven blijft oneerlijk voor Daan, zeker als zijn kleine broer wordt gechanteerd 
op school. Misschien kan hij toch nog iets goeds doen. 9+

2019483471 4  
J1 
J2

Mian, Zanib Planeet Omar: 
onverwachte superspion

9021420783 € 14,99 apr-20 Welkom terug op planeet Omar!  Omar en zijn vrienden doneren hun zakgeld 
aan de moskee die in de problemen zit. En ze doen allerlei klusjes om geld in 
te zamelen. Alles gaat perfect, tot het geld verdwijnt. 7+

2019450944 4  
J1 
J2

Milway, Alex Hotel Flamingo: verhitte 
vakantie

9047712015 € 14,95 mei-20 Julia kan haar oren niet geloven. De Koningspinguïn heeft haar hotel 
uitgezocht om met zijn gezin vakantie te houden!  Kunnen Julia en haar 
dierenvrienden de koninklijke familie tevredenstellen? En de andere gasten 
dan?  7+

2019483474 4  
J1

Mol, Olav Snelle Sam: de Grand 
Prix

9021421629 € 14,99 apr-20 Sam wil alles weten over racen. Hij gaat ook een keer karten. En hij doet mee 
aan een online wedstrijd. De hoofdprijs? Een rondje karten op het circuit van 
Zandvoort. 8+

2019473012 4  
J1 
J2

Mous, Mirjam H@ck:  de kolonie 9000370962 € 19,99 apr-20 Vervolg op de futuristische jeugdthriller H@ck. Nu Holden heeft ondtdekt  dat  
computersysteem Sims hun schijnbaar ideale maatschappij controleert, is er 
geen tijd meer te verliezen. 13+

2019472365 4  
J1

Mullaly Hunt, Lynda Vis in een boom 9025114633 € 17,95 mrt-20 De elfjarige Ally is slim. Slim genoeg om iedereen voor de gek te houden. 
Door haar vaders werk als militair verhuist ze heel vaak. Maar in welke klas ze 
ook terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim 
ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. 11+

2019461624 4  
J1 
J2

Myjer, Jochem De Gorgels en de grote 
operatie

9025878948 € 16,50 feb-20 Een spannend prentenboek over De Gorgels. Bobba voelt al dagen onrust. He
stormt en er is een grote golf Rilbibberbrutelaartjes op komst. De helft van de 
kinderen in de naburige stad is ziek geworden.  8+
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2019461835 4  
J1

Naylor-Ballesteros, 
Chris

De koffer 9025771553 € 14,99 feb-20 Hartverwarmend verhaal over hoop en vriendelijkheid en de manier waarop we 
omgaan met mensen in nood. Prentenboek dat aan het denken zet over 
vreemdelingen en vluchtelingen. 3+

2019483420 4  
J1

Noordraven, Tjerk Het schedelrijk (De 
engste serie ooit, dl-4)

9048845941 € 16,99 mrt-20 Graaf Dracula is naar Parijs gevlucht en houdt zich schuil in een onderaards 
gangenstelsel vol eeuwenoude botten en schedels. Vervuld van wraaklust 
traint hij een leger van vampiersoldaten. 10+

2019450773 4  
J1 
J2

Noordraven, Tjerk De geest van de 
meesterdief (Giel en de 
geesten, dl-1)

9020677317 € 9,99 feb-20 De opa van Giel is pas overleden. Giel mist hem enorm. Dan vindt hij 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.  AVI E-4. 7+

2019461747 4  
J1 
J2

Pichon, Liz Superchill schoolreisje 
(maar echt...) (Tom 
Groot, dl-17)

9025772833 € 15,99 jun-20 Tom doet echt zijn best om uit de problemen te blijven. Maar hij heeft nu al 
drie verdrietige gezichtjes op zijn rapport. Nog een en dan mag hij niet mee 
met het schoolreisje. Kan het nog erger? 10+

2019472232 4  
J1 
J2

Pilkey, Dav Kapitein Onderbroek en 
de wedgiewraak

9026151118 € 15,00 apr-20 Graphic novel. Sjors en Harold kunnen het niet laten: ze hypnotiseren juf 
Ribbel zodat ze hun cijfers ophoogt. Dat pakt alleen niet helemaal uit zoals ze 
gehoopt hadden 8+

2019461716 4  
J1

Praagman, Milja Bij jou 9025878955 € 14,99 apr-20 Prentenboek. Beer en Mol zijn in diepe winterslaap. Beer droomt van iets heel 
moois en krijgt de kriebels, dan stort het hol in. Mol is boos, maar Beer loopt 
Bij al achterna, die hem helpt het fijne uit zijn droom te vinden. 3+

2019494150 4  
J1

Put, Diane Lotta ruikt de lente 9044838565 € 15,95 feb-20 Ruik jij de frisse blaadjes en de bloesems? Lotta is dol op de lente. Maar de 
vogelverschrikker kijkt droevig. Hij staat alleen op het grote veld. Lotta gaat 
hem helpen. 4+

2019461953 4  
J1

Reijnders, Joke Een paardendief in Japan 
(Britt & Esra)

9045219684 € 9,99 mei-20 Britt en Esra zijn dol op George, een van de beste dressuurpaarden ter wereld
Als de eigenaar van George vraagt of ze mee willen naar de Olympische 
Spelen in Japan om te helpen bij de verzorging van George, hoeven ze dan 
ook niet lang na te denken.  10+

2019461599 4  
J1 
J2

Remmerts de Vries, 
Daan

Dokter Vos 9025772390 € 14,99 mrt-20 Op een ochtend hangt Vos een bord voor zijn huis. Er staat op: DOKTER 
VOS MAAKT U BETER! Dan gaat Vos zitten wachten, maar er komt 
helemaal niemand. Dus bedenkt Vos een plan. 4+

2019450830 4  
J1 
J2

Rempt, Fiona Salto redt de baai (Leren 
lezen met Kluitman)

9020678543 € 8,99 mrt-20 Eerste leesboekje.  AVI E-3. Salto heeft een heerlijk leven in de baai met zijn 
vriendjes. Tot de walrussen er komen wonen en er geen plaats meer is voor 
de dolfijnen. 6+

2019483487 4  
J1 
J2

Rinck, Maranke Bob Popcorn: de popcorn-
spion (Tijgerlezen)

9045124520 € 13,99 mei-20 Hilarisch vervolg. Ellis en de explosieve popcorn Bob zijn inmiddels de beste 
maatjes. Ze hebben samen een geheim project. Omdat hun school een 
gezonde school is geworden, delen ze stiekem popcorn uit.  6+

2019473045 4  
J1

Rooseboom, Sanne Jippie! En de 
onderwaterpiraten

9000369416 € 13,99 mei-20 Derde sprookje over prinses Super en haar vriendje Max die op zoek gaan na
de vader van Max, de beste gitarist van het land die is verdwenen. 8+
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2019483540 4  
J1 
J2

Ruggenberg, Rob Offerkind 9045124407 € 16,99 apr-20 Historisch verhaal. Ruggenberg liet zich inspireren door de vondst van een 
graf uit de bronstijd op een plek waar hij als kind vaak speelde. Wat kan er al 
die eeuwen geleden gebeurd zijn? 12+

2019473044 4  
J1

Ruhe, Anna Titel onbekend (De 
magische apotheek, dl- 3)

9000368020 € 16,99 apr-20 Lucie is een sentifleur. Dat betekent dat ze geuren niet alleen kan ruiken, maa
ook kan voelen. Maar waar komt deze kracht vandaan? En hoe kan ze leren 
ermee om te gaan? 10+

2019472250 4  
J1 
J2

Russell, Rachel 
Renee

Op tourNEE!: avonturen van een
niet-zo-beste bestie (Dagboek 
van een muts, dl-14)

9026148590 € 15,99 feb-20 Nikki mag in de zomervakantie op tournee met de Bad Boyz-band en haar 
geheime liefde Brandon. Ze zit zelfs in de openingsact! Maar ze moet wel een 
kamer delen met de populaire, achterbakse MacKenzie.

2019472187 4  
J1

Santiago, Roberto Zeven keer in eigen doel 
(Doeltrappers, dl-2)

9026149887 € 16,50 mei-20 Schoolvoetbalteam 7 van Soto Alto is uitgenodigd voor een internationaal 
toernooi. Maar hoe win je een wedstrijd als je geen enkel doelpunt kunt 
maken? 

2019472254 4  
J1

Schoenwald, Sophie De grote verkleedpartij 9026151446 € 14,99 feb-20 Het is grote chaos in de dierentuin. De dieren houden een verkleedpartij, 
maar. snappen de bezoekers dan nog wel wie wie is? Gelukkig krijgt directeur 
Diederik hulp van de ijverige egel Egbert! Prentenboek. 3+

2019450687 4  
J1 
J2

Schothorst, Daniëlle Pas op voor Pip en Peer! 
(Leren lezen met 
Kluitman)

9020678529 € 8,99 mrt-20 Eerste leesboekje. AVI E-3. Bles is gestolen. Pip is doodsbang dat ook haar 
lieve paardje Peer wordt meegenomen. Ze bedenkt een plan om de dief te 
slim af te zijn. 6+

2019461489 4  
J1

Slavin, David Gekke goden van de 
Olympus  (Gekke goden, 
dl-1)

9024587179 € 15,99 feb-20 Eerste deel van een hilarische fictiereeks met Griekse goden in de hoofdrol. 
Volg de avonturen van Kakdonis, die ontdekt dat helden in soorten en maten 
komen. 10+

2019472650 4  
J1

Slegers, Liesbet Karel en mama's buik 9044838428 € 13,95 mrt-20 Herkenbaar verhaal over het krijgen van een broertje of zusje. In de buik van 
mama zit een baby. Die is nu nog piepklein. Maar mama's buik wordt steeds 
groter. 2+

2019494113 4  
J1 
J2

Slegers, Liesbet De paashaas en de 
kuikentjes. Een dik boek 
over Pasen

9044838541 € 16,95 feb-20 Bloemen planten met Vos, nestjes bouwen met Vogel, schoonmaken met 
Eekhoorn. De Paashaas staat altijd klaar voor zijn vriendjes. Maar wie helpt 
hem om de paaseitjes te versieren? 3+

2019450516 4  
J1 
J2

Slegers, Marlies Hartjes & bommen (Lees 
je digiwijs)

9048737505 € 13,50 mei-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: social media. De beroemde vlogger Nick 
Perez heeft een wedstrijd uitgeschreven. Merel zet alles op alles om zoveel 
mogelijk likes te verzamelen voor haar foto. Opeens is er nog een concurrent. 
8

2019504862 4  
J1

Sparkes, Amy Piraat Blunderbaard: 
slechtste missie ooit

9463850209 € 14,99 feb-20 Nieuwe spannende avonturen van piraat Blunderbaard, de onhandigste piraat 
die er bestaat. Opa Grijsbaard vroeg me met hem mee te gaan zeilen en dat 
klonk als een superleuk idee! 8+

2019525590 4  
J1

Stilton, Geronimo Baby-dino vermist 9085925507 € 10,95 mrt-20 Welkom op Oerknal Eiland, een gi-ga-geheime plek waar de dinosaurussen 
nooit uitstierven! De Stilltons worden naar het eiland geroepen om onderzoek 
te doen naar een vermiste baby T.rex. 9+
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2019525589 4  
J1

Stilton, Geronimo Missie Piraat  (Reis door 
de tijd)

9085925491 € 19,95 apr-20 Aan boord van de allernieuwste tijdreismachine reist de familie Stilton dit keer 
naar Mauritius in het jaar 1608. Alleen worden ze daar meteen gevangenomen 
door een stelletje woeste piraten.  9+

2019461693 4  
J1 
J2

Stoffels, Maren Ik moet dit doen 9025878979 € 15,99 mei-20 Simon heeft een dwangstoornis. Hij moet altijd alles controleren en ontwijkt 
bepaalde getallen. Tijdens een dwang-kamp leert hij Jasmin kennen, een 
meisje met extreme smetvrees. Wanneer Simon een geintje met haar uithaalt, 
valt dat helemaal verkeerd. 10+

2019461704 4  
J1 
J2

Straaten, Harmen 
van 

Ik heb lekker een hele 
grote trekker

9025878986 € 14,99 apr-20 Prentenboek. Rijk wacht op de bus. Een lange rij sluit aan. Iedereen schept 
op, en iedereen dringt voor bij het instappen. Rijk laat de bus maar gaan. Dan 
belandt de bus in de sloot. 3+

2019461725 4  
J1 
J2

Straaten, Harmen 
van 

Het wonderlijke 
scheepsjournaal van 
Mattias Spijker

9025879150 € 12,99 mei-20 Mattias en zijn ouders moeten bij de notaris komen. Hbben ze een grote prijs 
gewonnen! In plaats daarvan wacht er een uitdaging: Mattias’ tante, die hij 
nog nooit heeft ontmoet, zal haar pension aan hem nalaten wanneer hij bewijs
dat hij dat waard is. 8+

2019483440 4  
J1 
J2

Tardio, Natasza TBS 9463491686 € 17,99 apr-20 Jeugthriller. De moeder van Maya werkt in een tbs-kliniek en het was daar 
altijd al druk, maar opeens maakt ze veel meer overuren dan vroeger.  
Waarom gedraagt ze zich zo vreemd? 15+

2019435155 4  
J1 
J2

Teckentrup, Britta Blue leert weer vliegen 9048318186 € 13,50 mrt-20 Blue woont in het donkerste deel van het bos. Hij is vergeten hoe hij moet 
vliegen, spelen en zingen. Maar dan komt Yellow. En beetje voor beetje wordt 
alles anders. 4+

2019473046 4  
J1

Teunenbroek, 
Levina van

De ridder zonder billen 9000370368 € 12,99 apr-20 Geestig prentenboek dat tot de verbeelding van elke kleuter zal spreken. Over 
een ridder zonder billen, die ondanks zijn pech niet bij de pakken neerzit. 4+

2019461917 4  
J1 
J2

Townsend, Jessica Spookpokken: de jacht op 
Morrigan Crow 
(Nevermoor, dl-3)

9024578672 € 17,99 apr-20 Morrigan Crow heeft het eerste jaar als leerling van het Wondergenootschap 
overleefd. Nu wacht haar een nieuwe uitdaging: het beheersen van haar 
Wondersmid-krachten. 10+

2019340910 4  
J1

Truiet, Trudi De dubbele Helix 
(Explorer Academy, dl-3)

9490764951 € 16,99 feb-20 In dit deel reizen Cruz en zijn vrienden aan boord van het schip Orion naar 
exotische locaties over de hele wereld. Eerder verscheen: 'Het Nebula-
mysterie' en 'De veer van de valk'. 10+

2019461893 4  
J1 
J2

Tucker, Zoë Greta en de reuzen 9463962117 € 14,99 jan-20 Greta woont in een prachtig bos dat wordt bedreigd door reuzen. Toen de 
reuzen het bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. 
Dit prentenboek is geinspireerd op Greta Thunbergs missie. 5+

2019483532 4  
J1 
J2

Valckx, Catharina Die kleine is Don, de 
lange is Sjon (Tijgerlezen)

9045123974 € 13,99 feb-20 Zes korte stripachtige verhaaltjes voor beginnende lezers over de grappige en 
lieve vrienden Don en Sjon. 6+

2019435080 4  
J1

Valente, Dominique Starfell: Willow Mos en de 
zoektocht naar afgelopen 
dinsdag

9048318469 € 17,99 mrt-20 Willow Mos is de jongste en minst machtige zus van een magisch gezin. Haar 
gave is het vinden van verloren dingen. Op een dag staat de meest gevreesde 
heks van heel Starfell voor Willows deur  Een magische missie begint. 10+
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2019472727 4  
J1 
J2

VandenHeede, 
Sylvia

Het kijkwoordenboek van 
Vos en Haas

9401465892 € 19,99 apr-20 Leer op een speelse manier nieuwe woorden. Met korte verhalen en grote 
nieuwe kijkplaten. Groter formaat.

2019483539 4  
J1 
J2

Veldkamp, Tjibbe Grapman: held met 
humor

9045124438 € 14,99 apr-20 Eerste deel van een nieuwe serie over een superheld met geheime kracht: 
humor! Nik lijkt een gewone jongen, maar eigenlijk is hij… Grapman! Jammer 
alleen dat de kinderen in zijn klas niet om hem lachen.  8+

2019483481 4  
J1 
J2

Veldkamp, Tjibbe De fantastische 
vliegwedstrijd

9045124063 € 17,99 mrt-20 Vliegwedstrijd voor Vogels. Tien teams gaan van start. Maar tijdens de race 
komen de deelnemers een voor een in de problemen. groot prentenboek 
boordevol komische details. 4+

2019461695 4  
J1 
J2

Velthuijs, Max Een verrassing voor 
Kikker

9025879013 € 14,99 mrt-20 Kijk mee met Kikker hoe een bolletje in een tulp verandert. De Kikkertulp zal te
zien zijn in de Keukenhof. Prentenboek. 3+

2019461373 4  
J1

Vereijken, Anja Net als Einstein (Zoeklicht 
dyslexie)

9048737581 € 11,99 mrt-20 Voor moeilijke lezers. AVI M5. Stoere Joep raast met zijn BMX-fiets over de 
baan. Hij wil meedoen aan een wedstrijd, maar de inschrijving lukt niet, omdat 
hij moeite heeft met lezen en schrijven.  9+

2019461761 4  
J1 
J2

Visser, Rian De gouden poort (Blitz, dl-
6)

9025772482 € 13,99 apr-20 Opeens landt er een soortgenoot op de bol van Blitz: Blitzi. Ze is de weg kwijt 
naar haar eigen bol. Blitz gaat haar helpen met zijn aardse vrienden. AVI E4- 
E5. 7+

2019461682 4  
J1 
J2

Westera, Bette Pak die bal, Teckel Tom! 9025772673 € 14,99 apr-20 Prentenboek. Papa Pablo vindt dat Teckel Tom moet leren gehoorzamen. En 
dat betekent dat Tom de bal moet halen die papa Pablo voor hem gooit. Maar 
Tom heeft daar zo zijn eigen ideeën over. 4+

2019483531 4  
J1 
J2

Willems, Mo Luister naar mijn trompet! 
(Tijgerlezen)

9045124551 € 13,99 apr-20 Piggie wil niets liever dan voor haar beste vriend Olaf op haar nieuwe trompet 
spelen. Enthousiast blaast ze allerlei klanken, maar Olaf vindt het niet om aan 
te horen. Moet hij haar de waarheid vertellen? 6+

2019461607 4  
J1

Williams, Rhiannon Ottilie en de 
monstermacht

9025771485 € 16,99 mei-20 Tweede deel in een betoverende trilogie over vriendschap, monsters en 
heldenmoed. Ottilie probeert de leiders van de Engte ervan te overtuigen meer 
meisje te trainen als drochtenjager. 10+

2019450834 4  
J1 
J2

Witte, Marianne Kas is kwijt (Leren lezen 
met Kluitman)

9020678512 € 8,99 mrt-20 Eerste leesboekje. AVI E-3. Suus is op zoek naar Kas. Hij is klein en lief, hij 
zegt 'piep, piep' en is gek op prut. Maar wat is Kas eigenlijk? 6+

2019472188 4  
J1 
J2

Woodrow, Margje Fake trip 9026151149 € 14,99 mei-20 Jeugdthriller. Een vierdaagse schooltrip naar Barcelona. Iedereen hoopt te 
chillen op het strand en wil het nachtleven verkennen. Helaas staan er 
verplichte excursies op het programma. 13+

2019450907 4  
J1

Woollard, Elli De lente van Kleine Beer 9047711476 € 14,95 mrt-20 Prentenboek. Als Kleine Beer wakker wordt uit zijn winterslaap lijkt het bos 
leeg. Er ligt alleen een steen op de grond. Kleine Beer neemt de steen overal 
mee naartoe. En dan gebeurt er iets met de steen… 4+
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2019450756 5  
J3  
J4

Het grote betaboek 504 9021680163 € 29,99 feb-20 Hoe werkt DNA? Waarom zien we verschillende kleuren? Wat gebeurt er 
tijdens een botsing? Hoe bevriest water? In dit dikke boek leer je het allemaal: 
van biologie en scheikunde tot natuurkunde en techniek. Met 
doehetzelfexperimenten. 9+

2019461671 5  
J3  
J4

Akveld, Joukje Wat niet in de safarigids 
van je ouders staat

592.3 9025772413 € 19,99 mrt-20 Hilarische weetjes die je niet in volwassen safarigidsen tegenkomt. Wat 
betekent het bijvoorbeeld als buffels je "de blik' geven? Wie zijn de BFF's van 
de bush? Welke broodjes aap moet je niet geloven? 9+

2019483797 5  
J3

Amson-Bradshaw, 
Georgia

Het voedsel dat we 
verbouwen (ECO Bewust)

628 9463415316 € 19,00 feb-20  In dit boek lees je hoe je op een duurzame manier landbouw kunt bedrijven. 
Je bedenkt ook zelf oplossingen om alle mensen te voeden, maar ook de 
planeet te beschermen. 10+

2019483800 5  
J3

Amson-Bradshaw, 
Georgia

De energie die we 
verbruiken (ECO Bewust)

644 9463415309 € 19,00 feb-20 In dit boek lees je hoe je energie kunt produceren zonder de planeet te 
beschadigen. Je bedenkt ook zelf oplossingen om minder energie te 
verbruiken. 10+

2019483802 5  
J3

Amson-Bradshaw, 
Georgia

De huizen die we 
bouwen,(ECO Bewust)

694 9463415293 € 19,00 feb-20 In dit boek lees je hoe je duurzame huizen kunt ontwerpen, bijvoorbeeld door 
andere bouwmaterialen te gebruiken. Je bedenkt ook zelf oplossingen om 
energieverlies te beperken en waterverspilling te voorkomen. 10+

2019461846 5  
J3

Bertens, Kiki Tennis met Kiki 619.61 9045218786 € 16,99 jun-20 Tennisambassadeur Kiki Bertens laat je in dit boek zien wat er allemaal bij 
deze sport komt kijken. Over trainingen, wedstrijden en het leven als 
topsporter.

2019472692 5  
J3

Bové, Lars Spionage: van geheime 
codetaal tot vergiftigde 
tandpasta

399.82 9401460101 € 16,99 mrt-20 Spannende kijk op de geheime wereld van spionage. Over geheime diensten, 
spiondieren, wapens en gadgets, cyberspionage, internationale missies en no
veel meer. 9+

2019450945 5  
J3  
J4

Bright, Micheal Zo werden we mensen; 
onze ongelofelijke 
evolutie

600.1 9047711902 € 14,95 mrt-20 Mensen zijn uniek. Als er iets is waar iedereen het over eens is, is het dat. 
Maar waar past die mens in de ontwikkeling van de aarde? Het antwoord 
begint 66 miljoen jaar geleden bij een soort boomspitsmuizen. 9+

2019473006 5  
J3

Brink, Annemarie 
van den

Oorlog in inkt: 
dagboekverhalen

935.4 9021680170 € 19,99 mrt-20 De verhalen in dit boek zijn gebaseerd op dagboeken van kinderen en 
jongeren in de Tweede Wereldoorlog. Een directe duik in de geschiedenis.

2020015839 5  
J3

Brooks, Susie Kroatië (Pak je koffer!) 995.3 9463416450 € 16,00 mei-20 Alles wat je moet weten over Kroatië staat in deze gids. Neem een kijkje in 
Romeinse paleizen en middeleeuwse kastelen. Proef de lekkerste Kroatische 
gerechten.  Reis mee langs zonnige stranden en ruige natuur.9+ 

2020015838 5  
J3  
J4

Brooks, Susie Spanje (Pak je koffer!) 995.3 9463416467 € 16,00 mei-20 Alles wat je moet weten over Spanje staat in deze gids. Laat je gaan bij een 
van de vele fiestas of vurige flamenco! Proef de heerlijkste Spaanse gerechte
Reis langs de zonnigste stranden en mooiste eilanden! 9+

2019461701 5  
J3  
J4

Burke, fatti Op zoek naar Tom in het 
oude Egypte

922.1 9492899866 € 14,99 feb-20 Tom en zijn kat Toby zijn verdwaald. Kun jij ze vinden? Dit boek staat vol met 
zoekplaten waarop je kunt zien hoe de Egyptenaren leefden. Met talloze 
weetjes over mummies, farao's, piramides, en meer. 6+
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2019473058 5  
J3  
J4

Busser, Marianne De scharrelboerderij 876 9000371747 € 12,99 mei-20 Een vrolijke bundel vol versjes over de scharrelboerderij. Over melk dat niet 
zomaar uit een pak kom, over dieren die rollen in de modder en over 
onbespoten groente. 4+

2020041192 5  
J3  
J4

Busser, Marianne Het dikke vaderlandse 
dierenboek

590 9048853526 € 15,99 apr-20 Een grappig en leerzaam boek met daarin heel veel versjes en weetjes over 
alle wilde dieren die je in Nederland en België kan vinden.

2019461711 5  
J3

Clinton, Chelsea Laat ze niet verdwijnen: 
12 dieren in gevaar op 
onze aarde

590.2 9025878801 € 14,99 mrt-10 Overal op aarde en in de oceanen leven dieren die het moeilijk hebben. De 
giraf, gorilla, walvis, neushoorn, panda, walvishaai, ijsbeer, leeuw, zeeotter, 
orang-oetan, tijger en olifant. Leer ze kennen in dit prachtig geïllustreerde 
boek. 

2019450914 5  
J3  
J4

Crumpton, Nick Waarom ruikt een hond 
aan een kont?

634.14 9047712008 € 14,95 mrt-20 Heb je je wel eens afgevraagd waarom een hond aan een kont ruikt? Weet je 
waarom een hond gaat janken als hij een sirene hoort? Wil je Honds leren 
spreken? Word ook een hondenexpert.  7+

2019473049 5  
J3  
J4

Dam, Arend van Hoe fel de zon ook 
scheen: verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog

935.3 9000371136 € 15,99 mrt-20 Hoe fel de zon die dag ook scheen, 10 mei 1940 luidde een zwarte periode 
voor Nederland in. In deze verhalenbundel neemt Arend van Dam zijn lezers 
mee terug naar de oorlogsjaren die onze geschiedenis voorgoed hebben 
getekend.  7+

2019461469 5  
J3  
J4

De Bruyn, Elfi Upcyclingboek (For girls 
only)

624.9 9002268885 € 16,99 mrt-20 Geef je oude spullen een nieuw leven.  De FGO-meisjes verzamelen hun 
leukste tips en trucs. Van vrolijke kaarsenhouders tot blitse disco-
plantenhouder. 10+

2020015852 5  
J3

Dickmann, Nancy Bengaalse tijgers (Dieren 
in gevaar!)

598.95 9463416221 € 14,00 apr-20 In de bossen van Zuid-Azië leven nog enkele Bengaalse tijgers. Met hun 
machtige lijven sluipen ze door het bos. Er zijn steeds minder Bengaalse 
tijgers. Hoe kunnen wij ze helpen overleven? 7+

2020015853 5  
J3

Dickmann, Nancy Chimpansees (Dieren in 
gevaar!)

598.94 9463416214 € 14,00 apr-20 Chimpansees leven in de tropische regenwouden van Afrika. Met hun lange 
armen slingeren ze sierlijk van tak naar tak. Helaas zijn er steeds minder 
chimpansees. Ze hebben onze hulp nodig. Kunnen we ze nog redden? 7+

2020015859 5  
J3

Dickmann, Nancy Orang-oetans (Dieren in 
gevaar!)

598.94 9463416191 € 14,00 apr-20 Orang-oetans leven op twee eilanden in Zuidoost-Azië. Deze slimme dieren 
leven hoog in de bomen van het regenwoud. Helaas zijn de orang-oetans in 
gevaar. Ze hebben onze hulp nodig. Kunnen we ze nog redden? 7+

2020015831 5  
J3

Dickmann, Nancy IJsberen (Dieren in 
gevaar!)

598.95 9463416184 € 14,00 apr-20 IJsberen leven op de Noordpool. Ze wegen wel 700 kilo en eten vooral 
zeehonden. Helaas zijn er steeds minder ijsberen. Hoe kunnen wij ze helpen 
overleven? 7+

2019483477 5  
J3  
J4

Fiske, Anna Hoe worden baby's 
gemaakt?

615.51 9045124247 € 18,99 mrt-20 Fiske beantwoordt deze vraag tot in detail, in tekst en heel veel speelse 
tekeningen. Op een heldere manier legt ze uit hoe een baby verwekt wordt en 
hoe een zwangerschap verloopt. Maar ook ivf en verschillende gezinsvormen 
komen aan bod. 8+

2020015840 5  
J3

Gifford, Clive Denemarken (Pak je 
koffer!)

995.3 9463416443 € 16,00 mei-20 Alles wat je moet weten over Denemarken staat in deze gids. Reis mee naar 
meren, eilanden en het hippe Kopenhagen. Proef de lekkerste Deense 
gerechten.  Neem een kijkje in koninklijke kastelen en bijzondere design-
hotels. 9+
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2020082831 5  
J3  
J4

Gog, Marian van Beweeg je mee (Kijkdoos) 616.5 9463417549 € 20,00 mrt-20 Als je beweegt, gebruik je je spieren. Van veel bewegen worden ze sterk en 
soepel. Op school beweeg je in de pauze of tijdens de gymles  Na schooltijd 
kun je buiten rennen, springen, fietsen, ballen of spelen in n de buurt. 7+

2020082833 5  
J3  
J4

Gog, Marian van De eerste boeren 
(Kijkdoos)

630.6 9463417563 € 20,00 mrt-20 Heel lang geleden was de oertijd. In die tijd ontdekten mensen hoe ze eten 
konden laten groeien. En hoe ze dieren moesten verzorgen, zoals schapen, 
geiten en varkens. Deze mensen waren de eerste boeren. 7+

2019504939 5  
J3  
J4

Hawkins, Emily De grote oceanenatlas 953.2 9047627647 € 25,99 aug-20 De grote oceanenatlas neemt je mee op reis door de vijf oceanen. Neem een 
kijkje bij kleurrijke koraalriffe en, tropische kusten, Lees alles over bijzondere 
zeedieren en hun slimme trucjes om te overleven. 5+

2019472704 5  
J3  
J4

Hoare, Ben Het dikke boek van onze 
bijzondere natuur

577.2 9401464246 € 19,99 feb-20 Een indrukwekkend boek vol ongelooflijke feiten en boeiende  verhalen over 
onze fascinerende natuur. Combinatie van fotografie en illustraties. 7+ 

2019483470 5  
J3

Hodgson, Rob Het familiealbum van 
Tony T. rex

576 9021421261 € 17,99 mrt-20 Een grappig geschiedenisboek over dinosaurussen, verteld door de laatste 
t.rex op aarde. Tony gooit alle remmen los en onthult allerlei bijzondere 
verhalen over zijn familie, de meest memorabele wezens uit de jura en het 
krijt. 6+

2019450259 5  
J3  
J4

Howard, Jules Van albatros tot zebra: 
dierenencyclopedie

590.1 9059562219 €25,00 mrt-20 Er leven zoveel bijzondere en wonderlijke dieren op onze planeet. Ga mee op 
ontdekkingstocht. In deze geillustreerde encyclopedie staan meer dan 300 
dieren. Ontdek de beervlinder, de bijkolibrie, de zeewesp en nog vele anderen 
dieren. 

2020015835 5  
J3  
J4

Jacobs, Pat Hamster (Handboek 
huisdier)

634.4 9463416399 € 16,00 mei-20 In dit boek leren kinderen welke soorten hamsters er zijn en welke bij hen 
past. Ze ontdekken hoe hamsters leren en spelen en hoe je voor ze moet 
zorgen. 9+

2020015836 5  
J3  
J4

Jacobs, Pat Hond (Handboek 
huisdier)

634.13 9463416382 € 16,00 mei-20 In dit boek leren kinderen welke soorten honden er zijn en welke bij hen past. 
Ze ontdekken hoe honden leren en spelen en hoe je voor ze moet zorgen. 9+

2020015837 5  
J3  
J4

Jacobs, Pat Kat (Handboek huisdier) 634.23 9463416375 € 16,00 mei-20 In dit boek leren kinderen welke soorten katten er zijn en welke bij hen past. 
Ze ontdekken hoe katten leren en spelen en hoe je voor ze moet zorgen. 9+

2019472230 5  
J3  
J4

Lowery, Mike Alles wat cool is aan 
dino's

576 9026151026 € 15,00 apr-20 informatieve gids propvol rare feiten en goeie grappen en met tips om een din
te tekenen. 7+

2019472694 5  
J3  
J4

Masters, Mathilda 321 superslimme dingen 
die je moet weten over 
geschiedenis

903 9401460910 € 20,50 mei-20 De ultieme weetjes-encyclopedie over geschiedenis. Boordevol feiten en 
grappige tekeningen. In dezelfde opzet verschenen eerder delen over het 
klimaat en over dieren.  8+

2019450536 5  
J3  
J4

Meijer, Bart Lees dit boek niet! 70 9020691764 € 16,99 apr-20 Wat niet mag, wil je doen. En wat je niet mag horen, wil je weten. Dat is het 
uitgangspunt van dit boek vol smerige, vervelende, desillusionerende, gekke, 
onzinnige, ontnuchterende en bijzondere weetjes.  10+
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2019450257 5  
J3  
J4

Milner, Charlotte Zeeboek: duik in het 
diepe en ontdek wie er in 
onze oceanen wonen

568.1 9059562097 €16,99 mei-20 Alles over de oceaan: van anemoon tot zeeschildpad. Met actuele thema's als 
bescherming van koraalriffen, recycling en de problemen van plasticsoep. 7+

2019461818 5  
J3  
J4

Mundial Echt alles over voetbal 619.11 9025772758 € 18,99 apr-20 In dit informatieve boek kun je alles vinden over de beste spelers van de 
wereld, over de belangrijkste toernooien, de grootste prijzen en de beste team
van nu  en uit de geschiedenis. 7+

2019461552 5  
J3 
J4

Northfield, Gary Gigagrappig moppenboek 
(Julius Zebra)

846 9024588749 € 8,99 mrt-20 Gary Northfield breidt zijn succesvolle Julius Zebra-serie uit met het 
Gigagrappig moppenboek, boordevol weetjes over het Romeinse Rijk. 7+

2019494143 5  
J3  
J4

Ollivier, Reina De beste mama's en 
papa's (Superbeesjes)

592 9044838640 € 18,95 mei-20 Ontmoet de beste ouders uit het dierenrijk. Van de anemoonvis tot de 
zebravink en van de keizerspinguin tot het zeepaardje: wie zorgt het beste 
voor de kleintjes? 5+

2019494177 5  
J3

Oud, Pauline Ja & Nee gevoelens 
(Kriebels in je buik 
Kinderen en seksualiteit)

615.51 9044837988 € 15,95 apr-20 Seksuele voorlichting voor 3+. Thema: weerbaarheid en zelfvertrouwen. Wat 
voelt fijn? En wat voelt niet fijn? Met spelletjes en vragen. 3+

2019461731 5  
J3  
J4

Pettman, Kevin EURO 2020:  Het officiële 
EK-boek

619.15 9492899941 € 12,99 apr-20 Dit boek staat boordevol weetjes en info over de opzet van het toernooi, het 
speelschema en diverse records uit de EK-historie. Wat zijn de favoriete 
landen, hoe zien de stadions eruit en welke spelers zullen gaan uitblinken? 
Voor fans vanaf 9 jaar

2020082830 5  
J3  
J4

Ridder, Isabelle de De fiets (Kijkdoos) 657.4 9463417532 € 20,00 mrt-20 In dit boek lees je van alles over de fiets. Je ontdekt hoe een fiets werkt en ho
het komt dat de fiets niet omvalt als je erop rijdt. Je bekijkt de onderdelen en je
krijgt antwoord op de vraag waarom er aparte jongens- en meisjesfietsen zijn. 
7+

2020093199 5  
J3  
J4

Ridder, Isabelle de De klok (Kijkdoos) 590.2 9463416030 € 20,00 mrt-20 Op een klok zie je hoe laat het is. Dat is heel handig want zo kun je afspraken 
maken. Hierdoor ben je op tijd op school of op zwemles. Maar hoe deden de 
mensen dat vroeger, toen er nog geen klokken waren?  7+

2019472690 5  
J3  
J4

Rieder, Floor De wereld volgens de kat 634.2 9401454056 € 25,99 aug-20 Een ode aan het meest eigenzinnige huisdier. Met haar karakteristieke 
prenten. Boordevol interessante weetjes. 8+

2019450868 5  
J3  
J4

Seed, Andy Vieze beesten 594 9047711872 € 14,95 mrt-20 Vogels die bloed drinken, geiten die scheten laten en honden die kots eten , 
sommige dieren hebben echt geen manieren! De walgelijkste wezens komen 
aan bod in dit grappige en wonderlijke weetjesboek.  7+

2019461525 5  
J3  
J4

Stegeman, Lotte De eenhoorn en andere 
fantastische dieren die 
ooit leefden

908.5 9024587407 € 19,99 jun-20 Fascinerende non-fictie over (bijna) uitgestorven dieren. Maak kennis met de 
reuzenzeeschorpioen, de allergrootste wurgslang, een gigantische haai, een 
mega-aap, de eenhoorn en nog vele andere dieren. 8+

2019450403 5  
J3  
J4

Stynes, Yumi Elke maand feest! 615.51 9020692129 € 15,99 mrt-20 Onmisbaar handboek om met je (eerste) ongesteldheid te dealen als een pro! 
Vol handige tips, ervaringen van anderen en alles wat je moet weten. 
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2019450566 5  
J3  
J4

Teckentrup, Britta Overal zijn beestjes 597.8 9059569683 €16,99 mrt-20 Haal je vergrootglas tevoorschijn en vergroot je kennis van de wonderlijke 
wereld van de beestjes. Waag je in het regenwoud waar de tarantula's jagen 
en neem eens een kijkje binnen in een bijenkorf.  8+

2019483479 5  
J3  
J4

Vendel, Edward van 
de

Het Eurovisie Songfestival: 
alle jaren, alle liedjes, alle 
verhalen

785.8 9045124568 € 24,99 mrt-20 Het eerste Songfestivalboek voor jong en oud. Een encyclopedie-achtig kijk- 
en leesboek met verhalen en bijzonderheden over alle edities, de liedjes en de 
winnaars. Maar ook met interessante lijstjes en zelden gepubliceerde foto's. 9+

2019473059 5  
J3  
J4

Walraven, Esther Waarom jij van sterrenstof bent 
en andere weetjes over stofjes, 
proefjes en chemie

500 9000371952 € 16,99 mei-20 Nieuw weetjesboek rond het thema scheikunde. 50 verschillende onderwerpe
die te maken hebben met 'stofjes in de natuur en in ons dagelijke leven. 
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Standing order 2020

Lijst maart:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 132 € 2.636 J1 121 € 1.758
V2 57 € 1.093 J2 76 € 1.099
V3 34 € 683 J3 51 € 846
V4 22 € 437 J4 36 € 598

Lijst juni:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 J1
V2 J2
V3 J3
V4 J4

Lijst oktober:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 J1
V2 J2
V3 J3
V4 J4

Totaal:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 132 € 2.636 J1 121 € 1.758
V2 57 € 1.093 J2 76 € 1.099
V3 34 € 683 J3 51 € 846
V4 22 € 437 J4 36 € 598

Max. aantal titels in 2019:
Modules:
V1 = volw.fictie groot 400 J1 = jeugd fictie groot 400
V2 = volw. fictie klein 190 J2 = jeugd fictie klein 200
V3 = volw.non-fictie groot 125 J3 = jeugd non-fictie groot 165
V4 = volw. non-fictie klein 60 J4 = jeugd non-fictie klein 120

Prijzen:
In dit overzicht wordt uitgegaan van de particuliere verkoopprijs (onder voorbehoud).
Deze door de uitgever vastgestelde prijzen zijn ook op de lijst vermeld.
Korting maximaal 25% van de particuliere verkoopprijs excl. BTW
Bijkomende kosten:

Bindkosten, € 2,65 per boek

NB:
V1 = inclusief V2  en  J1 = inclusief J2
V3 = inclusief V4  en  J3 = inclusief J4

Heeft u vragen:
Roel Jager roel.jager@nbdbiblion.nl
Yvonne Schotman yvonne.schotman@nbdbiblion.nl
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