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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 zomer 2021. 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 (juni 2021) 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 (Compleet aanbod, alle aanbiedingen, Standing Order: zomer ‘21), u kunt dan de lijst doorlopen
en snel bestellen.
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 14 juli 2021.
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:
14 juli 2021.
Een overzicht van de aantallen titels en totaalbedragen van 2021 vindt u achteraan de bijgaande lijst.
Nieuwe abonnementen
Nieuwe Standing Orderabonnementen kunnen ingaan per 1 oktober 2021.

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

VOORAANKOPEN BOEKENBEURZEN / STANDING ORDERTITELS
Juni 2021

Bestellijst (uiterste inzenddatum 14 juli 2021)
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 (Compleet aanbod, alle
aanbiedingen, Standing Order: zomer ‘21) 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 (Compleet aanbod, alle aanbiedingen, Standing Order: zomer ‘21)
en daar uw bestelling plaatsen.
U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€2,65). Uiterste datum van inzending is: 14 juli 2021.

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 (Compleet aanbod, alle aanbiedingen, Standing Order: zomer ‘21)
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: 14 juli 2021.

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.
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Bestelnr.

cat

aantal auteur

2021123703

2
V1
V2

Abdolah, Kader

2020492300

2
V1

2021135061

titel

ISBN

prijs

Op zoek naar Ramona

9789044648768

€ 25,00

Ver
Bijzonderheden
schijnt
sep-21 Pieter Rademaker is een succesvolle Amsterdamse schilder die zijn dochter

Ahnhem, Stefan

X manieren om te sterven

9789044359848

€ 22,99

jun-21 Het bloedstollende vervolg op motief X. Het is al bijna donker als een

2
V1

Allain, Suzanne

Mr. Malcoms lijst

9789400514294

€ 12,99

jul-21

2021135060

2
V1

Allain, Suzanne

Miss Lattimore's brief

9789400514300

€ 15,00

sep-21 Sophronia Lattimore zag jaren geleden haar romantische dromen vervliegen.

2021123829

2
V1
V2

Arlidge, M.J.

Niemand zeggen

9789022591208

€ 20,99

mei-21 Thriller. Na Covid-19 bevindt het land zich in een van de zwaartste recessies

2021102268

2
V1
V2

Austin, Lynn

Een lied in de schaduw

9789029731591

€ 24,99

sep-21 Het vertrouwen van drie vrouwen wordt op de proef gesteld als de nazi's

2021102466

2
V1

Avallone, Silvia

Een vriendschap

9789403137315

€ 24,99

aug-21 Elisa en Beatrice ontmoetten elkaar toen ze veertien waren, in een stadje aan

2021102304

2
V1
V2

Baantjer, A.C.

De Cock en de eenzame dood (dl-89)

9789026152276

€ 10,99

aug-21 De Amsterdamse rechercheur De Cock wordt naar de Lindengracht geroepen.

2021123840

2
V1
V2

Barker, J.D.

De beller op lijn vier

9789022592816

€ 20,99

jul-21

Thriller. Jordan Briggs is de koningin van de New Yorkse radio. Ze deelt
dagelijks haar ongezouten mening met meer dan vijf miljoen luisteraars. Op
een dag hangt Bernie aan de lijn die een wel heel gruwelijk spel met haar
speelt.

2021124333

2
V1
V2

Bengtsdotter, Lina

De man die een vreemde was

9789402708295

€ 19,99

jul-21

Scandinavische thriller. Rechercheur Charlie Lager moet een 9 maanden
oude baby zien te vinden. Maar niemand in deze zaak lijkt de waarheid te
spreken.

2021102222

2
V1
V2

Berg, Greetje van den Kindlief

9789020540611

€ 17,50

sep-21 Aangrijpende familieroman over een jong gezin dat ondervindt wat er gebeurt

2021070722

2
V1
V2

Berg, Michael

9789044351583

€ 22,99

mei-21 Thriller. Chantal Zwart wordt geconfronteerd met de vermissing van Ella

De vermissing

siso

1

Ramona in liefde en vrijheid heeft opgevoed. Dat weerhoudt Ramona er echter
niet van om ervandoor te gaan met een Marokkaanse man van dubieuze
komaf. Op een dag is Ramona verdwenen.
opblaasboot de haven van Råå uit vaart, met aan boord een man die een
zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt bepaald door de dobbelstenen: er
moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog niet.

De eerbare Mr. Jeremy Malcolm is op zoek naar een vrouw, maar niet zo maar
een vrouw. Als doelwit van ontelbare moeders en debutantes, wil hij iedereen
vermijden die enkel op jacht is naar zijn fortuin. Wat hij zoekt is een zo goed
als perfecte echtgenote. Voor fans van de Bridgerton-serie.
Ze heeft zich neergelegd bij haar rol als chaperone van haar nicht. Maar als ze
ziet dat een heer op het punt staat om de verkeerde vrouw ten huwelijk te
vragen, kan ze niet blijven toekijken. Voor fans van de Bridgerton-serie.
ooit. Nog nooit heeft inspecteur Helen Grace met zo veel geweld en onrust te
maken gehad.

Nederland binnenvallen. Spannende christelijke historische roman over
ingewikkelde dilemma's in oorlogstijd.

de Toscaanse kust. In alles zijn ze elkaars tegenpolen, maar ze delen één
overheersend gevoel: eenzaamheid.

Hennie, de vrouw die tientallen jaren de aardappelkraam op de markt
bestierde, is in haar bed gesmoord met een kussen. Hennie was geen
vriendelijk mens, wel rijk. Detective.

als hun kind anders is dan anderen.

Drukker, een oud-klasgenote van de middelbare school. Van Ella is al tien jaar
niets vernomen, behalve dat ze haar ouders met verjaardagen en feestdagen
altijd een prentbriefkaart stuurt.
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2021102000

2
V1

Berkelaar,
Annemartien

Betoverend Toscane

9789020542622

€ 15,00

aug-21 Vijf Nederlandse vrouwen gaan op beeldhouwcursus op een landgoed in

2021081067

2
V1
V2

Bervoets, Hanna

Een modern verlangen

9789083142166

€ 21,99

mei-21 Verhalenbundel. Een modern verlangen draait om menselijke relaties: tussen

2021081394

2
V1
V2

Bolton, S.J.

Die zomer

9789400514096

€ 20,99

jul-21

Thriller. Een oneindige, gouden zomer, zes tieners zien een prachtige
toekomst tegemoet. Tot een roekeloos spel zodanig uit de hand loopt dat een
vrouw en twee kinderen verongelukken.

2021123833

2
V1
V2

Bomann, Corina

Sophia's hoop (De kleuren van
schoonheid, dl-1)

9789022593172

€ 20,99

jun-21

Eerste deel van een nieuwe meeslepende trilogie met een sterke vrouw in de
hoofdrol. Berlijn, 1926. Is de wereld klaar voor een jonge vrouw met grote
ambities?

2021124269

2
V1

Brundage, Elizabeth

Het verdwijnpunt

9789021428574

€ 22,50

sep-21 Literaire thriller. Op de begrafenis van Rye Adler is er geen kist, en ook geen

2021155880

2
V1
V2

Caboni, Cristina

De magie van het parfum

9789401615419

€ 15,00

aug-21 Elena woont met haar vriend en dochter in Parijs. Hier runt ze een kleine,

2021124338

2
V1

Candlish, Louise

Nieuwe vrienden

9789021425382

€ 21,99

jun-21

2021124137

2
V1

Caplin, Julie

Het kleine café in Kopenhagen

9789402708271

€ 17,99

jun-21 Tijdens een persreis naar Kopenhagen ontdekt Kate in een knus café de

2021102267

2
V1

Chiavaroli, Heidi

Het huis tussen de appelbomen

9789029731539

€ 23,99

aug-21 Historische roman voor liefhebbers van Louisa May Alcott.Een jonge vrouw

2021102149

2
V1

Claes, Catalijn

Sterrenkind

9789020544237

€ 17,50

mei-21 Christelijke roman. Het jonge meisje Dieuwertje wordt in het hele dorp gezien

2021081181

2
V1
V2

Clinton, Bill

De dochter van de president

9789046828540

€ 21,99

jun-21 Politieke thriller. Opvolger van President vermist. Als de dochter van oud-

2021102790

2
V1
V2

Cole, Daniel

Mimic

9789024594894

€ 21,99

jun-21

2021102144

2
V1
V2

Colgan, Jenny

Eindeloos dichtbij (Happy Ever After,dl3)

9789024590988

€ 19,99

aug-21 De stadse verpleegkundige Lissa en de nuchtere Schot Cormac ruilen voor

2

Toscane, ieder met een ander doel. Feelgoodroman.

geliefden, vrienden, maar ook tussen mens en dier, ouder en kind, mens en
ding.

lichaam. Wie of wat er begraven wordt is een mysterie. Of is het de
levenslange rivaliteit tussen Rye en Julian Ladd?

persoonlijke parfumerie. Het lijkt een droombaan, tot Elena haar gevoel voor
parfums kwijtraakt.
Thriller. Soms kan je leven ineens op z'n kop komen te staan. Het ene
moment reis je nog met een bevriende buurman naar je werk. Het volgende
moment ben je verdachte in de vermissingszaak rond diezelfde buurman.

Deense manier van leven en vraagt ze zich af of eigenlijk wel zo gelukig is met
haar hectische bestaan in Londen. Eerder verscheen: 'De kleine theewinkel in
Tokyo'.
vindt een gedichtenbundel en brieven van een vriendin van de beroemde
schrijfster. Terwijl ze probeert meer te weten te komen over deze Johanna,
vindt ze niet alleen een fascinerend levensverhaal.

als abnormaal. Ze trekt zich hier niets van aan, maar haar ouders
hebben hier wel moeite mee. Als ze hevige hoofdpijnaanvallen krijgt kunnen
de dokters niets vinden. Wat is er met haar aan de hand?

president Matthew Keating wordt ontvoerd, zet hij al zijn connecties in om haar
te redden. Want het is maar de vraag of hij op de nieuwe first family kan
rekenen.
Daniel Cole keert met Mimic terug naar de wereld van zijn Ragdoll-serie, met
een zenuwslopend nieuw verhaal over een seriemoordenaar die ’s werelds
grootste kunstwerken nabootst… met de lichamen van zijn slachtoffers.
Thriller.
drie maanden van baan en van huis. Lissa moet wel wennen aan de sociale
controle in het Schotse dorp, maar de omgeving is prachtig..Cormac verbaast
zich over de krankzinnige drukte in Londen. Maar ze missen elkaar.
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2021123873

2
V1
V2

Connelly, Michael

De wet van de onschuld

9789022593622

€ 21,99

aug-21 Thriller Mickey Haller, de Lincoln-advocaat, wordt zelf beschuldigd van

2021102312

2
V1
V2

Costeloe, Diney

Een nieuw leven

9789026154126

€ 20,00

jul-21

Engeland, 1949. Charlotte is gelukkig getrouwd en geniet van haar leven op
het platteland, iets dat ze niet voor mogelijk had gehouden toen ze aan het
begin van de oorlog als 13-jarig meisje met een Kindertransport Duitsland
moest ontvluchten. Maar dan duikt een oude vriend op.

2021091592

2
V1

Cronin, Marianne

De honderd jaar van Lenni en Margot

9789026351884

€ 21,99

jul-21

Roman over de waarde van het leven, over de manier waarop jouw leven dat
van je geliefde beïnvloedt en over een vriendschap die alles overstijgt. Voor
lezers van 'De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween'.

2021081390

2
V1

Dean, Will

Zwart zout (Tuva, dl-2)

9789400512115

€ 21,99

sep-21 Thriller. Eén zelfmoordgeval. Eén moord in koelen bloede. Zit er een verband

2021102246

2
V1

Ellory, Anna

De puzzelvrouwen van Berlijn

9789024595204

€ 20,99

jul-21

2021102308

2
V1
V2

Fallon, Jane

Leuke nieuwe buren

9789026153310

€ 19,99

jun-21

2021081405

2
V1

Feeney, Alice

Hij & zij

9789400513556

€ 20,99

aug-21 Thriller. Wanneer er een vrouw wordt vermoord in Blackdown, een slaperig

2021124341

2
V1

Fellowes, Jessica

Unity (De Mitford-moorden, dl-4)

9789021425009

€ 22,50

jun-21 Het is 1933 en Louisa Cannon is getrouwd met haar grote liefde, rechercheur

2021091633

2
V1
V2

Fields, Helen

Perfecte stilte

9789026355752

€ 16,99

sep-21 Vierde thrller met Ava Turner en Luc Callanach. In de zaak rond een

2021123702

2
V1

Franzen, Jonathan

Kruispunt

9789044639186

€ 25,00

sep-21 Roman. Het is 23 december 1971 en de familie Hildebrandt staat op een

2021081396

2
V1

García Sáenz de
Urturi, Eva

Aquitanië: land van water

9789400513952

€ 20,99

jun-21

Historische roman. 1137. De hertog van Aquitanië wordt dood aangetroffen in
Compostella. Het lijkt op een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak.
Daarom trouwt zij met de zoon van degene die volgens haar de moordenaar
van haar vader is: Lodewijk VI, koning van Frankrijk.

2021160113

2
V1
V2

Gerritsen, Tess

De studente

9789044361681

€ 22,99

jun-21

Thriller. Taryn Moore is jong, mooi en briljant... Waarom zou ze zelfmoord
plegen? Wanneer rechercheur Frankie Loomis de fatale duik van het balkon
onderzoekt, denkt ze dat er meer aan de hand is.

2021102313

2
V1

Giordano, Mario

Tante Poldi en de Siciliaanse leeuwen

9789026154454

€ 20,00

jun-21 Zeezicht, zon en rust, meer wil de eigenzinnige tante Poldi niet wanneer ze na

3

moord. Gelukkig staat Harry Bosch aan zijn kant.

tussen deze twee zaken? En wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in het
Zweede dorp Gavrik? Eerder verscheen: 'De jacht'.

Berlijn, 1989. Rune en zijn zusje Lotte ontvluchten met hun moeder hun thuis.
De laatste keer dat ze bij papa wegliepen, waren ze binnen een week terug.
Maar dit keer beginnen ze een nieuw leven, zegt mama. Tien jaar later zijn de
herinneringen aan hun ontsnapping vaag en wonen de kinderen bij hun vader.
M
i
Als Laura’s
huwelijk op de klippean loopt, vindt ze via via een tijdelijk thuis in
het appartementje boven de garage van een grote villa in een exclusieve straat
in Londen. Maar als alleenstaande moeder met een schoonmaakbedrijfje voelt
ze zich daar niet echt op haar plek.
Brits plaatsje, is verslaggever Anna Andrews terughoudend als ze verslag
moet doen over de zaak. Rechercheur Jack Harper vermoedt dat ze betrokken
is bij de zaak, tot hij zelf een verdachte wordt in zijn eigen moordonderzoek…
Guy Sullivan, en doet een opleiding tot stenograaf. Maar dan wordt ze
benaderd door een geheimzinnige man die haar vraagt om de Mitford-zussen
Diana en Unity te spioneren tijdens een cruise die ze gaan maken.

seriemoordenaar lijkt het stel op dood spoor te ziiten, totdat een van huid
gemaakte poop in een kinderwagen wordt gevonden, naast een achtergelaten
baby.
kruispunt. Vader, moeder, broer en zus, allemaal zoeken ze een weg naar de
vrijheid, maar ieder vormt een obstakel voor de anderen.

haar zestigste verjaardag vanuit München naar Sicilië verhuist. Maar dan
verdwijnt haar tuinman Valentino spoorloos. Is hij in de val van de maffia
gelopen?
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2021101988

2
V1

Gosling, Sharon

Het huis onderaan de klif

9789020543759

€ 17,50

aug-21 Romantische fictie. Na een verbroken relatie van twintig jaar is chef Anna toe

2021102432

2
V1
V2

Grebe, Camilla

De schimmenjager

9789403116518

€ 21,99

aug-21 Thriller. De jonge politievrouw Elsie wordt opgeroepen bij de plaats delict van

2021102265

2
V1

Griep, Michelle

In naam van de kroon

9789029731492

€ 21,99

jul-21

Romantische detective die zich afspeelt in Victoriaans Londen. Agent Jackson
Forge neemt zijn taak om de Londense straten veilig te maken uiterst serieus.
Wanneer hij zelf het slachtoffer wordt van zwendel, zet hij dan ook alles op
alles om Kit, de charmante dievegge, te arresteren.

2020502890

2
V1
V2

Grisham, John

Sterspeler

9789400513976

€ 20,99

jun-21

Roman. De 17-jarige Samuel Sooleyman groeit op in Zuid-Soedan. Hij is een
getalenteerde basketbalspeler en krijgt de kans een toernooi te spelen in
Amerika. Daar bereikt hem slecht nieuws over de oorlog in zijn land. Wat kan
doen?

2021124240

2
V1
V2

Grunberg, Arnon

De dood in Taormina

9789038810195

€ 23,50

aug-21 Roman. In een gebed dat geen gebed is, een bekentenis die geen bekentenis

2021102277

2
V1
V2

Haagmans, Tamara

Met een beetje geluk

9789024595167

€ 17,50

jun-21

Wanneer haar tante overlijdt, erft Nicole een klein pretpark. Hoewel het in een
verschrikkelijke staat verkeert en haar tante hoge schulden had, is Nicole
vastbesloten om het park nieuw leven in te blazen.

2021123847

2
V1
V2

Hannah, Kristin

De vier windstreken

9789022593226

€ 20,99

jul-21

In een onzekere en gevaarlijke tijd moet Elsa kiezen: vechten voor het land
waar ze van houdt, of vertrekken. Indringend portret van een van Amerika’s
meest bepalende tijdperken: de Grote Depressie van de jaren dertig.

2021102290

2
V1

Hannon, Irene

Lavendeldroom: een Hope Harbor-roman

9789029731409

€ 21,99

jun-21 Jeanette Mason leidt een teruggetrokken bestaan op haar lavendelhoeve

2020492280

2
V1
V2

Hawkins, Paula

Een langzaam smeulend vuur

9789400513969

€ 21,99

aug-21 Thriller. Als op een woonboot in Londen het toegetakelde lichaam van een

2021102266

2
V1

Hedlund, Jody

De juiste keuze (De postorderbruiden, dl2)

9789029731515

€ 22,99

jun-21

2021160103

2
V1
V2

Hellberg, Asa

De dochters van Hotel Flanagans (Hotel
Flanagans, dl-2)

9789401615440

€ 20,99

aug-21 In dit vervolg wordt het hotel van Linda Lansing inmiddels gerund door de

2021123841

2
V1
V2

Hislop, Victoria

Een avond in augustus

9789022592915

€ 19,99

aug-21 Augustus 1957. Het is de avond van een groot feest in Plaka, Kreta, ter

2021081395

2
V1
V2

Horst, Jorn Lier

De fjord (Cold Case kwartet, dl-2)

9789400513983

€ 20,99

okt-21 Thriller. Gisteren werd het lichaam van politicus Bernard Clausen gevonden in

4

aan een nieuwe start. Ze verhuist naar Crovie, een klein vissersdorpje aan de
oostkust van Schotland, maar eigenlijk heeft ze meteen spijt.

de moord op een jonge vrouw. Een ongelukkig treffen met de moordenaar kost
haar daar het leven. Jaren later komt ook haar dochter op soortgelijke wijze
om.

is, een liefdesbrief, nee, een verlaat antwoord op een liefdesbrief, vertelt Zelda
(26) over haar leven als lokeend in dienst van een jeugdbende.

annex theehuis en dat bevalt haar prima. Ze is dan ook not amused wanneer
haar nieuwe buurman een uitgelaten pup blijkt te hebben die haar kostbare
planten uitgraaft.
jonge man wordt gevonden, roept dit vragen op over drie verschillende
vrouwen. Drie vrouwen die elkaar niet kennen, met elk een andere relatie tot
de vermoorde jongen.
Christelijke historische roman. Om te ontsnappen aan een liefdeloos
gearrangeerd huwelijk, besluit Arabella Lawrence als postorderbruid naar
Brits-Columbia te varen. Daar aangekomen dingen er al snel twee totaal
verschillende mannen naar haar hand.
beste vriendinnen Emma en Elinor. Er is echter één obstakel in hun
vriendschap: Emma’s dochter Frankie is het kind van Elinors man Sebastian,
maar Elinor is hier niet van op de hoogte.
gelegenheid van de sluiting van Spinalonga, de leprakolonie aan de overkant
van de baai. De bewoners zijn eindelijk vrij om te gaan. Die nacht zet een
incident alles in een ander licht. Met bekende figuren uit 'Het eiland'.
zijn vakantiehuisje. Als Wisting op de zaak wordt gezet ontdekt hij dat hij
wellicht ook de missing link naar een zaak van 15 geleden heeft gevonden.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021091840

2
V1

Hulst, Auke

De Mitsukoshi Troostbaby Company

9789026346934

€ 26,99

sep-21 Roman. Ambitieuze mengvorm van memoires, robotverhaal, tijdreisverhaal en

2021123848

2
V1

Inusa, Manuela

De theewinkel vol geluk

9789022593394

€ 16,99

aug-21 Laurie is de trotse eigenaar van een gezellige theewinkel waar -smaken van

2021155884

2
V1
V2

Jacobs, Anne

Storm rond het landhuis (Het landhuis, dl2)

9789401615204

€ 21,99

aug-21 De Berlijnse Muur is recent gevallen en Oost-Duitsland is in rep en roer. Nu

2021123738

2
V1
V2

James, E L

Vrij

9789044649130

€ 20,00

jun-21

Beleef opnieuw de sensualiteit, romantiek en spanning van Vijftig tinten vrij,
ditmaal door de ogen, gedachten en dromen van Christian Grey.

2021081403

2
V1
V2

Jewell, Lisa

Toen was ze weg

9789400513655

€ 18,99

jun-21

Thriller. Ze was vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar hele leven nog
voor zich. En toen, in een oogwenk, was Ellie verdwenen.
Tien jaar later heeft Laurel de hoop nog altijd niet opgegeven dat ze Ellie zal
vinden.

2021091588

2
V1
V2

Kelly,Martha Hall

Zonnebloemzussen

9789026356254

€ 24,99

aug-21 Roman over een slavin, haar plantagehoudster en een verpleegster tijdens de

2021123855

2
V1
V2

Keyes, Marian

Later als ik groot ben

9789022593288

€ 20,99

jun-21

2021123838

2
V1
V2

King, Stephen

Billy Summers

9789022593806

€ 24,99

aug-21 Thriller. Billy Summers is een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt wel

2021124324

2
V1

Knausgård, Karl Ove De morgenster

9789044536423

€ 25,99

sep-21 Roman. Het is eind augustus en het is heet in het Noorse Bergen, heter dan

2021102434

2
V1
V2

Kok, Auke

Flinke jongen

9789403122618

€ 23,99

sep-21 Flinke jongenvolgt een jaar uit het leven van Hidde, een jongen van twaalf in

2021123845

2
V1

Kovach, Carla

Zo'n mooi meisje

9789022593530

€ 20,00

sep-21 Een jonge vrouw valt uit een busje dat met hoge snelheid over een afgelegen

2021123830

2
V1
V2

Laren, Jackie van

Zomerloof (Onder de bomen-serie, dl-2)

9789022591451

€ 17,50

jun-21 De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te

2021055756

2
V1

Leblanc, Maurice

Het dubbelleven van Arsène Lupin

9789492068637

€ 19,00

jun-21 Arsène Lupin, beschuldigd van moord, leidt het politieonderzoek om zichzelf

5

alternate history, waarin verlies, schuld en ouderschap centraal staan.

over de hele wereld worden verkocht. Maar zo succesvol als Lauries zaak is,
zo onsuccesvol is ze in de liefde. Gelukkig laten haar vier beste vriendinnen
dat niet zomaar op zich zitten!
Franziska herenigd is met haar grote liefde Walter is het eindelijk tijd om in
het huwelijksbootje te stappen.

Amerikaanse Burgeroorlog. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Van de
auteur van 'De seringenmeisjes'.

Johnny, zijn twee broers Ed en Liam, hun prachtige, getalenteerde vrouwen en
hun kinderen brengen veel tijd samen door. Ze zijn de perfecte familie. Onder
de oppervlakte broeien er echter problemen.

een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit echt een
slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één laatste
opdracht.

ooit. Opeens verschijnt er een enorme ster aan de hemel. Niemand weet waar
die vandaan komt. En het duurt niet lang voor zich nog meer ongebruikelijke
verschijnselen beginnen voor te doen.
een ogenschijnlijk leuk, zelfs kleurrijk, maar in feite ongelukkig gezin.

weg raast. Ze overleeft het niet. Een paar dagen later wordt nog een meisje
gevonden. Rechercheur Gina Harte moet de moordenaar vinden voordat er
nog een slachtoffer valt.

voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde. Stapje voor stapje
verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man.

te zuiveren door de echte moordenaar te vinden van Rudolf Kesselbach.
Welke mysterieuze onderneming bracht deze buitengewoon rijke ZuidAfrikaanse diamantkoning naar Parijs? Bekend van Netflix.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021102218

2
V1
V2

Lefteri, Christy

Zangvogels

9789023960522

€ 21,99

jul-21

Geëngageerde roman waarin migranten in het Middellandse Zeegebied een
stem krijgen. Nisha is op Cyprus huishoudster. Yiannis is een illegale stroper.
Hij droomt van een leven met Nisha. Maar die is op een dag spoorloos
verdwenen. Van de auteur van 'De bijenhouder van Aleppo'.

2021123834

2
V1
V2

Lennox, Judith

Dubbelleven

9789022593295

€ 21,99

jul-21

Twee zussen rouwen om hun overleden vader – tot ze ontdekken dat hij een
onmetelijk groot geheim had.

2021102443

2
V1
V2

Leon, Donna

Duister water

9789403125114

€ 20,99

aug-21 Thriller. Commissario Brunetti wordt opgeroepen aan het sterfbed van de

2021102606

2
V1
V2

Ludlum, Robert

De Bourne evolutie

9789024595846

€ 21,99

sep-21 Thriller. Nadat zijn geliefde is doodgeschoten bij een schietpartij, is geheim

2021102314

2
V1
V2

Mackintosh, Clare

Gegijzeld

9789026154973

€ 23,00

jun-21

Thriller. Stewardess Mina heeft privé de nodige problemen. Als het vliegtuig
tijdens de vlucht Londen - Sydney wordt gekaapt staat ze voor een duivels
dilemma. Het leven van honderden passagiers ligt in haar handen. Maar ook
dat van haar dochtertje.

2021070721

2
V1

Macneal, Elizabeth

Circus der Wonderen

9789044355024

€ 21,99

jun-21

Historische roman. Komt dat zien, komt dat zien! Het is 1866 en Engeland is
in de ban van het circus. Menigten verdringen zich om een glimp op te vangen
van leeuwentemmers, trapezeartiesten en andere wonderen.

2021101985

2
V1
V2

Martin, Holly

Een gouden gloed over Ruby Falls (De
zussen van Jewell island, dl-2)

9789020541052

€ 15,00

jul-21

Feelgoodroman. Clovers leven is compleet! Ze is weer terug op Jewel Island,
runt het familiehotel met haar zussen en is dolgelukkig. Hoewel... er mist één
ding: de liefde. De knappe Angel Mazzeo wil haar wel helpen…

2021101986

2
V1
V2

Martin, Holly

De zoete verleiding van Emerald Cove
(De zussen van Jewell Island, dl-3)

9789020541083

€ 15,00

sep-21 Feelgoodroman. Skye en Jesse kennen elkaar al jaren: ze zijn buren geweest,

2021102561

2
V1

McGeorge, Chris

Halverwege morgen

9789024595440

€ 20,99

aug-21 Thriller. De 70-jarige Shirley Steadman is vrijwilliger bij de lokale radiozender

2021102459

2
V1
V2

Michaelides, Alex

De nimfen

9789403142012

€ 20,99

jul-21

Edward Fosca is een moordenaar, dat weet psycholoog Mariana Andros
zeker. Maar Fosca is ongenaakbaar. Hij is professor Grieks drama aan de
universiteit van Cambridge, en zeer geliefd. Eerder verscheen: 'De stille
patiënt'.

2021045406

2
V1

Monroe, Mary Alice

Dromen van het strandhuis (Het
strandhuis, dl-2)

9789401615020

€ 20,99

jun-21

Toy Sooner heeft al voor veel uitdagingen gestaan. Ze ontworstelde zich aan
een gewelddadige relatie, en nu voedt ze ook nog haar dochter in haar eentje
op. In het zee-aquarium waar ze werkt vindt ze een nieuwe uitdaging; ze wil
een ziekenhuis voor zeeschildpadden starten.

2021123836

2
V1
V2

Montefiore, Santa

Bij het licht van de maan (De tuinen van
Devon-serie, dl-1)

9789022592465

€ 20,99

aug-21 Flappy en Kanneth Scott-Booth zijn de trotse bewoners van Darnley Moor, een

2021155857

2
V1
V2

Moorcroft, Sue

Die zomerliefde op het eiland

9789401615334

€ 19,99

jul-21

6

oude Benedetta Toso. ‘Ze hebben hem vermoord. Het was slecht geld, ik heb
hem nog zo gezegd...’ fluistert Benedetta Brunetti toe.

agent Jason Bourne ervan overtuigd dat er meer achter haar moord zit dan het
lijkt. Hij weet zeker dat Treadstone, de organisatie die van Bourne de man
heeft gemaakt die hij nu is, hem heeft verraden.

beste vrienden en ze waren zelfs kort getrouwd. Het contact is al een tijdje
verwaterd, maar nu Skye met haar zussen het familiehotel op Jewel Island
runt, komt ze Jesse weer tegen.

van het ziekenhuis. Als ze op een dag stuit op een radiofrequentie die ze nog
nooit eerder heeft gehoord, komt haar leven op z’n kop te staan. Het is een
piratenzender, die het nieuws van morgen presenteert.

landhuis in een dorp aan de Engelse zuidkust. Ineens krijgen ze concurrentie
van een nog rijker echtpaar, Hedda en Charles, dat een paar kilometer
verderop een huis betrekt. En dan wordt Flappy ook nog verliefd op Charles.

Rosa’s relatie met haar partner Marcus is pasgeleden tot een verdrietig einde
gekomen en ze snakt naar afleiding. Haar moeder Dory woont op Malta en
nodigt Rosa uit om vakantie bij haar te vieren. Bovendien strikt ze Rosa binnen
no time voor een date met Zach, de knappe buurman.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021155874

2
V1

Musso, Guillaume

Het geheime leven van schrijvers

9789401615259

€ 21,99

jul-21

Ooit kondigde de beroemde auteur Nathan Fawles het einde van zijn carrière
aan en trok hij zich terug op Beaumont, een wild en verlaten eiland voor de
Franse zuidkust. Twintig jaar later arriveert de jonge Zwitserse journaliste
Mathilde Monney, vastbesloten om Nathans geheimen te ontrafelen.

2021123697

2
V1
V2

Norebäck, Elisabeth

Nadia

9789044635690

€ 22,50

okt-21

Thriller. Stel je voor dat je tot levenslang wordt veroordeeld, hoewel je zelf
zegt onschuldig te zijn. Om te overleven moet je gaan geloven dat het waar is
wat ze zeggen: dat je je man hebt vermoord.

2021091730

2
V1
V2

Östlundh, Hakan

Het uur van de profeet (De
profeettrilogie, dl-2)

9789026352836

€ 22,50

jun-21

Spannend vervolg op de thriller 'De winter van de profeet'. (4* VN-thrillergids).
Elias, een gedreven agent, is met een compleet nieuw uiterlijk klaar om te
infiltreren in het schimmige imperium van Eric Hands.

2021123883

2
V1
V2

Pagie, Nathalie

Camping Oosthoek

9789022589243

€ 15,99

sep-21 Thriller. Als echtscheidingsadvocate Diana van Assendelft onverwacht haar

2021091767

2
V1

Pearse, Sarah

Het Sanatorium

9789026350917

€ 21,99

aug-21 Literaire thriller. Als rechercheur Elin het hotel betreedt waar haar broer zijn

2021091770

2
V1

Piemonte, Manuela

De kinderkolonie

9789026351044

€ 22,50

jun-21

2021102764

2
V1

Preston, …

Schorpioenenstaart

9789024594641

€ 21,99

aug-21 Wanneer in een afgelegen spookstad in New Mexico een gemummificeerd lijk

2021102306

2
V1

Pulley, Natasha

De verdwijning van de horlogemaker

9789026152221

€ 20,99

sep-21 Los leesbaar vervolg op 'De horlogemaker van Londen'. Thaniel Steepleton

2021045383

2
V1
V2

Quinn, Julia

De edele opdracht (De familie Bridgertonserie, dl-7)

9789022593455

€ 17,99

jul-21

2021045513

2
V1
V2

Quinn, Julia

Een man van stand (De familie
Bridgerton-serie, dl-8)

9789022593660

€ 17,99

sep-21 Gregory Bridgerton gelooft in ware liefde. Maar wanneer hij de vrouw van zijn

2021102610

2
V1

Quint, Karin

Het koetshuis (Landgoed Rosaville, dl-1)

9789024592524

€ 17,50

jun-21 Historica Laura woont op het schitterende Rosaville, een landgoed met

2021145108

2
V1
V2

Rijn, Linda van

Provence

9789460684708

€ 10,00

jun-21

Zomerse thriller. De droombruiloft van celebrity-duo Leila en Bram verandert
in een nachtmerrie als de bruidegom spoorloos verdwijnt.

2021123824

2
V1

Robb, J.D.

Oorsprong (Eve Dallas-serie, dl-21)

9789022590218

€ 20,00

jul-21

De briljante chirurg Wilfred B. Icove wordt dood aangetroffen in zijn landhuis,
met kille precisie omgebracht met één steek in het hart. Op camerabeelden is
een beeldschone vrouw te zien, die kalm het huis betreedt en het net zo kalm
weer verlaat.

7

kapitale villa wordt uitgezet en met drie kinderen op een verloederde camping
terechtkomt, staat haar wereld op zijn kop. Haar man John blijkt torenhoge
schulden te hebben waar zij niets vanaf wist. En hij is spoorloos verdwenen.
verloving zal vieren bekruipt haar een vreemd gevoel. De volgende dag is
Isaacs verloofde verdwenen en is het hotel ingesneeuwd. Niemand heeft door
dat er nog een vrouw weg is.
Historische roman over het lot van drie zusjes in een Italiaans jeugdkamp
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor lezers van Jenna Blum en Heather
Morris.

wordt gevonden, moet FBI-agent Corrie Swanson op onderzoek uit. Ze neemt
archeoloog Nora Kelly mee om het lichaam bloot te leggen. Maar wat ze
uiteindelijk aantreffen is even onverwacht.
wordt overgeplaatst naar Japan. Er zijn geesten gezien. Hij moet uitzoeken
wat er aan de hand is. Dan verdwijnt zijn beste vriend en gastheer Keita Mori.

Hyacinth Bridgerton is intelligent, scherp van tong en een behoorlijk felle tante.
Gareth St. Clair is gefascineerd door haar. Als hij in de problemen raakt,
vraagt hij Hyacinth om hulp. Deel 1 werd succesvol bewerkt voor Netflix.

dromen ontmoet, blijkt deze Hermione Watson al verliefd op een ander!
Gelukkig is daar haar pragmatische beste vriendin Lucinda Abernathy, die
Gregory belooft dat ze haar vriendin in zijn armen zal drijven.

verhalen in alle hoekjes. Wanneer haar dementerende oma haar vertelt over
een onbeantwoorde liefde, duikt Laura in de geschiedenis van het koetshuis
op het landgoed.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021123884

2
V1

Robb, J.D.

Herinnering (Eve Dallas-serie, dl-22)

9789022590225

€ 20,00

jul-21

2021155956

2
V1
V2

Rooney, Sally

Prachtige wereld, waar ben je?

9789026357244

€ 24,99

sep-21 De nieuwe roman van de auteur van 'Normale mensen' gaat over vier mensen

2021124285

2
V1

Roslund, Anders

Drie jaar

9789044543902

€ 22,50

mei-21 Thriller. Twee meisjes verdwenen op dezelfde dag toen ze slechts vier jaar

2021091773

2
V1
V2

Rosnay, Tatiana de

Dit leven is van jou

9789026356032

€ 21,99

jun-21 Ontroerende roman over de onverwachte vriendschap tussen een eenzame

2021102310

2
V1

Schepp, Emelie

Sub rosa

9789026153747

€ 20,99

jul-21

2021124138

2
V1

Scott, Nikola

De oogstmeisjes

9789402708288

€ 21,99

aug-21 Historische familieroman met twee verhaallijnen. Als journatliste Frankie een

2021102181

2
V1
V2

Simsion, Graeme

Roadtrip

9789024595181

€ 20,99

jun-21

Drie jaar geleden liepen veertigers Zoë en Martin samen de Camino. Op zoek
naar zichzelf vonden ze elkaar. Toen hield hun relatie geen stand, nu krijgen
ze een tweede kans als ze Zoë’s vriendin Camille vergezellen op weg naar
Rome.

2020470474

2
V1
V2

Slaughter, Karin

Valse getuige

9789402707991

€ 22,99

jun-21

Standalone-thriller van de Queen of Crime. Advocaat Leigh Collier ledit een
schijnbaar onopvallend bestaan. Maar haar jeugd was verre van ongewoon.
Een nieuwe cliënt blijkt een bekende te zijn. En dat is niet in haar voordeel.

2021070741

2
V1
V2

Smit, Susan

De heks van Limbricht

9789048859603

€ 21,99

mei-21 Haar leven lang is Entgen Luijten gewend haar eigen weg te gaan, in

2021055746

2
V1

Steadman, Catherine De verdwijning

9789401615129

€ 20,99

jun-21

Actrice Mia Eliot is vanuit Londen naar LA gekomen om auditie te doen – haar
kans om definitief door te breken. Ze voelt zich een buitenbeentje in de stad
vol beroemde filmsterren en meedogenloze competitie, tot ze Emily ontmoet.

2021102247

2
V1
V2

Steel, Danielle

Kinderspel

9789024595228

€ 20,99

jul-21

Wat doe je als je kind een heel ander pad bewandelt dan jij had gehoopt?
Advocate Kate Morgan werd al vroeg weduwe. Ze heeft haar drie kinderen
alleen opgevoed en de lat altijd hoog gelegd. Tijdens een hectische zomer
blijkt ze hen minder goed te kennen dan ze dacht.

2021102138

2
V1
V2

Steel, Danielle

De bruidsjurk

9789024595242

€ 20,99

sep-21 Eén bruidsjurk, gedragen door vier generaties vrouwen.Hoe verschillend de

2021124134

2
V1
V2

Stern, Paula

Corinnes toekomst (De erfenis van de
koffiebranderij, dl-1)

9789402708226

€ 17,50

jun-21

8

Eve heeft al flink wat gruwelijke dingen meegemaakt, waarvan vele toen ze
nog heel jong was. Ze is trots op wat ze heeft bereikt, maar als Trudy
Lombard opeens voor haar neus staat, moet ze alles op alles zetten om niet in
te storten.
die elkaar liefhebben en elkaar pijn doen. Een universeel verhaal dat zich
afspeelt in Dublin en in een klein stadje aan de Ierse Westkust.

oud waren. Ze rusten voor altijd op hetzelfde kerkhof. Alleen liggen ze geen
van beiden daadwerkelijk in hun graf.

jongen en een oude, dakloze dame. Van de auteur van 'Haar naam was
Sarah'.

Zesde thriller met officier van justitie Jana Berzelius. Via YouTube wordt een
filmpje verspreid van een jonge man met explosieven aan zijn lijf. Nog voor de
politie arriveert ontploft de bom. Wie is de dader?

reportage over haar beroemde oma Violet maakt komt ze erachter dat
bepaalde gebeurtenissen uit het verleden angstvallig geheim worden
gehouden.

familiekwesties, in zaken en in de liefde. Ze wordt daarin gesteund door een
grote kennis van de natuur, die ze ook regelmatig aanwendt om haar
dorpsgenoten te helpen. Tot ze wordt beschuldigd van hekserij.

tijdperken ook zijn, de jurk is een gekoesterd familiestuk dat voor iedere vrouw
die hem draagt iets speciaals vertegenwoordigt: hoop, familiebanden en
eeuwige liefde.
Als erfgename van het beroemde koffie-imperium Ahrenberg doet Corinne
onderzoek naar de geschiedenis van het bedrijf. Ze ontdekt een bewogen
verleden vol geluk, verraad en vechtlust. Voor lezers van Corina Bomann.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021081183

2
V1

Stonex, Emma

De lichtwachters

9789046826720

€ 22,99

jun-21

Een adembenemende waargebeurde roman over de vermissing van drie
vuurtorenwachters in Schotland. Over obsessie en isolatie, werkelijkheid en
illusie.

2021155858

2
V1

Swan, Karen

De Zweedse affaire

9789401615150

€ 18,50

jul-21

Deze roman neemt je mee naar de midzomer feesten aan de Zweedse kust.
Daar werkt Bell als nanny voor een vooraanstaande familie. Een mysterieus
telefoontje zet alles op zijn kop en Bell wordt het middelpunt van een zomer
vol geheimen en intriges.

2021102468

2
V1
V2

Terpstra, Anita

Het huis van berouw

9789403134413

€ 20,99

jun-21

Thriller. Nadat Rens haar verloofde voor het altaar liet staan omdat hij
vreemdging, verdween hij spoorloos.

2021123705

2
V1
V2

Treur, Franca

De golf

9789044648706

€ 12,50

mei-21 Bruno en Loes, schrijver en academica, kochten enkele jaren geleden een

2021102442

2
V1

Tuti, Ilaria

Bloemen van steen

9789403122311

€ 20,99

sep-21 Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht het Italiaanse leger een reeks

2021123879

2
V1

Valpy, Fiona

Elianes belofte

9789022587119

€ 19,99

sep-21 Een eeuwenoud Frans kasteel is het decor van een grote liefde. Tot de

2021102135

2
V1
V2

Verhoef, Esther

De nachtdienst

9789044643589

€ 22,50

jul-21

Thriller. Een mysterieuze patiënt verstoort de nachtdienst van dierenarts
Emma. Nu is ze nooit meer veilig.

2020454874

2
V1

Verhoeven, Marijke

Vervlogen

9789461095220

€ 15,99

jul-21

Thriller. Het leven van de 9-jarige Claire van Klinken verandert voorgoed als
haar zus Eleanor verdwijnt tijdens een familievakantie in Zuid-Limburg. Kan
Claire 30 jaar later achterhalen wat er die zomer met haar zus is gebeurd?

2021081399

2
V1
V2

Vermeer, Suzanne

Dwaalspoor

9789400514126

€ 10,99

jul-21

Vakantiethriller. Tijdens een vakantie in het Zwarte Woud komt zakenman
Vincent Mulder om het leven bij het mountainbiken. In eerste instantie wordt
het afgedaan als een tragisch ongeval, maar als later een dode vrouw wordt
gevonden met vergelijkbare verwondingen, begint de politie te twijfelen.

2021123826

2
V1
V2

Visser, Michelle

Zoals het leven komt

9789022593431

€ 20,00

sep-21 Als een vrouw hoort dat ze niet het biologische kind van haar ouders is, komt

2021070858

2
V1
V2

Vliet, Paul van

Heimwee naar morgen

9789463821599

€ 19,99

mei-21 Voor de meeste verhalen uit deze bundel kon Paul putten uit het rijke verleden

2021123837

2
V1

Vollinga, Petra

Wat zou Dolly doen?

9789022592687

€ 17,99

aug-21 Thuisblijfmoeder Gonny, zakenvrouw Betteke en spirituele losbol Karlijn zijn

2021091714

2
V1
V2

Vuuren, Jet van

Vluchtweg

9789026352355

€ 15,99

jun-21

9

varend woonschip met het oog op de zeespiegelstijging. Ze kregen er een
zoontje, Olivier. Hoe voorbereid ze ook zijn, als het gevaar ineens uit een heel
andere hoek komt, hebben ze daar geen eenduidig antwoord op.
veldslagen uit tegen Oostenrijk-Hongarije. Hoog in de Alpen ontstaat al snel
een loopgravenoorlog. In de sneeuw en ijle lucht vechten duizenden jonge
mannen voor hun leven.
Tweede Wereldoorlog alle dromen wegvaagt.

ze op het spoor van een verzwegen familiegeschiedenis.

van een indrukwekkende en ruim zestigjarige theatercarrière, maar ook uit de
herinneringen en ervaringen van onderweg, zwervend en spelend door
Nederland en Vlaanderen.
totaal verschillend, maar hebben een gemeenschappelijke liefde: het
countrykoor. Bij de lustrumwedstrijd winnen de drie als Dolly’s Angels een
roadtrip door Amerika, met als eindbestemming Dollywood.

Zomerse thriller die zich afspeelt rond de Friese meren. Twintig jaar geleden
kwam de zus van Judy om tijdens een zeiltocht. Was het een ongeluk of was
het moord? En wie was dan de moordenaar?

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021102221

2
V1
V2

Wageningen, Gerda
van

Verduisterd licht (Vuurtoren-trilogie, dl-3)

9789020540451

€ 17,50

sep-21 Het licht van de vuurtoren is gedoofd. Het is oorlog, het vliegveld wordt

2021123843

2
V1

Wells, Benedict

Hard land

9789029094627

€ 22,99

jun-21

2021091911

2
V1

Whitehead, Colson

Harlem Shuffle

9789025471194

€ 24,99

sep-21 Voor zijn klanten en buren in 125th street in Harlem is Ray Carney een

2021091758

2
V1
V2

Wood, Charlote

Het weekend

9789026353871

€ 21,99

aug-21 Drie vriendinnen komen nog één keer samen in het strandhuis van hun

2021123825

3
V3

Aarts, Sander

Missie mindset: verbeter je mentale
399.32 9789022592977
weerbaarheid door nog meer ervaringen
en lessen van de Special Forces

€ 20,00

jun-21

2021113280

3
V3
V4

Bakker, Garry

Wild port of Europe. De nieuwe wildernis 578.9
2.0

9789050118231

€ 29,99

aug-21 De film Nieuwe wildernis 2.0 is in de maak. Het boek toont de bijzonder flora

2021212312

3
V3
V4

Boellaard, George

Wij willen gangster worden: Jan
396.64 9789089753649
Boellaard, Frans Meijer & Cor van Hout:
de jonge jaren 1966-1977

€ 22,50

jun-21

2021081113

3
V3

Boon, Joke

Eerste hulp bij reukverlies : informatie,
tips & trucs en recepten

605.4

9789464040609

€ 18,99

apr-21 Handzame uitgave met nuttige informatie over reukverlies, met allerlei

2021124304

3
V3
V4

Boven, Yvette van

Van Bovens leftovers: ruim 200
oermakkelijke recepten om
verspillingsvrij het jaar door te koken

629.2

9789038809922

€ 29,99

aug-21 Bundeling van columns en 200 recepten die eerder verschenen in Volkskrant

2021113605

3
V3

Edens, Harm

Volkomen onnatuurlijk gedrag: de
erfenissen van mijn jeugd

992

9789000376568

€ 21,99

jun-21

2021155850

3
V3
V4

Egmond, Michel van

Derksen: het spraakmakende leven van 095.1
Johan Derksen

9789048858675

€ 21,99

mei-21 Portret van een man die bekend werd door zijn controversiële uitspraken op

2021102005

3
V3
V4

Goossens, Jerry

Het grote ouwelullenboek: hoe de midlife 416.7
man zichzelf oud maakt en de klok terug
kan draaien

9789021579283

€ 20,99

mei-21 In dit boek komen alle feiten en fabels over het ouder wordende

2021091951

3
V3

Goulson, Dave

Stille aarde: hoe we de insecten van de
ondergang kunnen redden

9789045043845

€ 22,99

aug-21 De aarde is hard op weg naar een ecologisch armageddon. Wereldwijd daalt

597.8

10

gebombardeerd en het duingebied komt onder vuur te liggen. De bewoners
van Haamstede hebben het moeilijk. Zo ook Coby van Galen wiens vader in
Duitsland te werk wordt gesteld.
Missouri, 1985. De moeder van de vijftienjarige Sam is ziek, zijn werkloze
vader weet zich geen raad en sluit zich voor iedereen af. In een poging zijn
ongelukkige thuissituatie te ontvluchten neemt Sam een vakantiebaantje in
een oude bioscoop. Eerder verscheen: 'Het einde van de eenzaamheid'.
beschaafde meubelverkoper die een fatsoenlijk leven probeert te leiden. Wat
weinig mensen weten, is dat Ray afkomstig is uit een geslacht van
bendeleden en boeven.
overleden vriendin. Het wordt een weekend dat ze nooit zullen vergeten.

In dit nieuwe boek is ex-militair Sander Aarts terug met heel veel praktische
tips. Meer nog dan in Niet te breken geeft hij advies om optimaal te kunnen
presteren, onder alle omstandigheden.

en fauna die zich onverwacht ontwikkelt in het drukste transport- en
industriegebied van Europa.

Na de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in
november 1983 werden Jan Boellaard, Frans Meijer, Cor van Hout en Willem
Holleeder van de ene op de andere dag de bekendste criminelen van
Nederland.
praktische tips & trucs en met de beste recepten voor mensen die minder
ruiken en proeven.

Magazine.

Harm Edens vertelt zijn bijzondere verhaal over opgroeien op een plek die niet
als thuis voelde. Humoristisch coming-of-ageverhaal over een jongen die zijn
thuis aan de andere kant van de Noordzee vond in Groot-Brittanië.

televisie, maar die buiten het zicht van de camera's ook heel veel andere
kanten heeft.

mannenlichaam en -brein aan bod. Hoe zit het met haaruitval, een beginnend
buikje, minder uithoudingsvermogen en impotentie? Wetenschappelijk
onderbouwd.
het aantal insecten snel en één ding is zeker: zonder insecten stort alles in.
Bijna 80 procent van onze belangrijkste voedsel gewassen wordt bestoven
door wilde insecten.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021113587

3
V3
V4

Hoeven, Franke van

Ik denk dat ik het wel kan: alles wat je als 418.12 9789000377640
kersverse moeder wil weten voor een
relaxed eerste jaar

€ 20,99

jun-21

2021102495

3
V3
V4

Japin, Arthur

Honden voor het leven

634.1

9789026624834

€ 17,99

sep-21 Voor het eerst vertelt Arthur Japin over de hond die hem heeft opgevoed en

2021113230

3
V3
V4

Jensen, Stine

Faalmoed en andere filosofische
overdenkingen

104

9789020608953

€ 18,99

jun-21

2021212593

3
V3

Kieft, Laura

Het Laura's Bakery feestdagen bakboek 629.77 9789000379699

€ 24,99

sep-21 In dit heerlijke bakboek vind je ruim 80 bakideeën voor alle feestdagen van het

2021212584

3
V3
V4

Koers, Marlies

Sorry dat ik je wakker bel: het leven van 605.5
een verloskundige

9789000372355

€ 20,99

sep-21 Vervolg op 'Dagboek van een verloskundige'. Wat te doen als de vader in spe

2021155609

3
V3

Kraan, Kevin

Henny

093.1

9789048855063

€ 22,99

jun-21

Niets blijft onbesproken in deze intieme en ontwapenende biografie van Henny
Huisman. Met medewerking van o.a. André van Duin, Joop van den Ende en
Gerard Joling.

2021123850

3
V3

Miralles, Francesc

Ganbatte: de Japanse kunst van de
wilskracht

158.1

9789022591772

€ 16,99

jun-21

García en Miralles hebben sinds hun bestseller Ikigai nog meer inzicht
gekregen in de gebruiken van Japanners, en deze onontdekte filosofie helpt je
om ambitieuze doelen te bereiken. Ganbatte betekent: Doe je best en geef
niet op.

2021124193

3
V3

Moore, Kate

Felix de stationskat

634.2

9789402708196

€ 17,50

jul-21

Waargebeurd opmerkelijk verhaal van een heel speciale kat. Toen Felix jaren
geleden op station Huddersfield aankwam kon niemand vermoeden hoe
belangrijk hij zou worden. Felix bouwde een band op met iedereen. Voor
lezers van 'Bob de straatkat'.

2021091729

3
V3
V4

Morton, Andrew

Elizabeth & Margaret: achter de gesloten 946.6
deuren van Buckingham Palace

9789026356421

€ 24,99

jul-21

Biografie over de zussen Elizabeth en Margaret, Vanaf hun idyllische
jeugdjaren tot de verschillende levenspaden na Elizabeths kroning. Van de
auteur van 'Diana, haar eigen verhaal'.

2021102311

3
V3
V4

Mozes Kor, Eva

De tweeling van Auschwitz

9789026156250

€ 17,50

sep-21 Eva en haar tweelingzus Miriam overleefden Josef Mengele's onmenselijke

2021091955

3
V3
V4

Obbema, Fokke

Een zinvol leven: de mens en zijn verhaal 172

9789045044576

€ 24,99

sep-21 Bundeling van een tweede reeks interviews met als beginvraag: ‘Wat is voor u

2021170495

3
V3
V4

Oliver, Jamie

Samen eten

629.2

9789021585260

€ 32,50

sep-21 Meer dan 120 makkelijke recepten voor familie en vrienden.

2021124219

3
V3
V4

Oomen, Francine

Moeders hebben het altijd gedaan

308.19 9789038810621

€ 26,99

sep-21 Graphic memoir. Autobiografische zoektocht naar de oorzaken en gevolgen

928.8

11

Voor het moederschap bestaat geen opleiding of examen. Je kunt het maar op
één manier doen: door in het diepe te springen. Hoe blijf je goed voor jezelf
zorgen als je een baby krijgt?

twee puppy's die zijn kijk op het leven bepalen. Grote thema's als liefde, hoop,
moed en vriendschap komen aan de orde.
Al meer dan tien jaar filosofeert Stine over liefde, schoonheid, falen en leeftijd.
In deze bundel brengt ze haar ideeën bij elkaar. Hedendaagse problemen,
eeuwen¬oude dilemma’s en persoonlijke overpeinzingen. Gebundelde
columns.
jaar: van Valentijn tot Pasen, van Moederdag en Vaderdag tot Koningsdag, van
Halloween en Sinterklaas tot Kerst. Met recepten voor cakejes, tompoucen,
taarten en vele andere heerlijkheden.
corona blijkt te hebben en het drukker dan ooit is op de praktijk vanwege de
coronababyboom?

experimenten in Auschwitz. Dit is haar verhaal.

een zinvol leven? Eerder verscheen de bestseller: 'De zin van het leven'.

van seksueel misbruik en hoe de keten te doorbreken. Taboedoorbrekend en
actueel. Eerder verscheen: 'Oomen stroomt over'.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021170654

3
V3
V4

Perry, Bruc D.

Wat is je overkomen: gesprekken over
trauma, veerkracht en herstel

606
323

9789000378883

€ 22,99

jul-21

Trauma-expert Bruce D. Perry en Oprah Winfrey proberen inzicht te krijgen in
mensen, gedrag en onszelf. In plaats van 'Wat is er mis met je?' vragen ze
'Wat is je overkomen?'. Persoonlijke verhalen gecombineerd met
wetenschappelijke inzichten.

2021124317

3
V3

Prinsen, Joost

Na Emma

418.7

9789038810546

€ 17,50

jun-21

In 'Na Emma'doet Joost Prinsen verslag van de twaalf maanden die volgden
op de dood van zijn vrouw. Indringend en gortdroog portret van een liefde.

2021102419

3
V3

Schatteleijn, Marieke Natuurzin: waarom de natuur ons blijer,
gezonder en creatiever maakt

577.3

9789021584195

€ 22,50

aug-21 Hoe komt het dat we ons zo goed voeten in de natuur? Boswachter Marieke

2021102536

3
V3

Stenders, Rob

De Standaards van Stenders: de 250
beste popsongs ooit gemaakt

785.7

9789024594870

€ 22,50

sep-21 Stenders gidst je door de muziekgeschiedenis met zijn keuze van de 250

2021160102

3
V3
V4

Trump, Mary L.

Het Amerikaanse trauma: de afrekening 947.7
met vier jaar Trump

9789401615389

€ 20,99

aug-21 Na de slopende verkiezingen van 2020 staat de Verenigde Staten een enorme

2021102579

3
V3
V4

Veen, Herman van

Dat kun je wel zien dat is hij

796.3

9789024596393

€ 32,50

sep-21 Herman van Veen brengt een ode aan het leven met zijn nieuwe boek inclusief

2021123720

3
V3
V4

Vinkers, Christiaan

Hoe zit het nu echt met antidepressiva

612.8

9789044648607

€ 20,00

sep-21 Ruim een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Dat is een indruk

2021081109

3
V3

Voors, Tim

Niet alleen: een avontuurlijke voettocht
dwars door Nieuw-Zeeland

992

9789464040647

€ 22,00

jun-21

Na 'Alleen' vervolgt Tim zijn voettocht door Nieuw-Zeeland, nu samen met
twee vrouwelijke reisgenoten. Samen trotseren ze stormen en wilde rivieren
en bivakkeren ze in de wildernis.

2021091756

3
V3
V4

Wiss, Elke

En ze filosofeerden nog lang en gelukkig: 499.4
verhalen om je denken uit te dagen

9789026355103

€ 20,99

jul-21

Opvolger van de bestseller 'Socrates op sneakers'. Aan de hand van korte
filosofische verhalen laat Elke Wiss zien hoe je een beter gesprek met elkaar
kunt voeren.

2021102258

3
V3
V4

Wohlleben, Peter

Beleef het bos: de natuurgids voor iedere 578.1
wandeling

9789024594801

€ 17,50

jun-21

Maak van iedere boswandeling een ontdekkingsreis. In deze handige
natuurgids leert bestsellerauteur Peter Wohlleben je de geheimen van het
bos. Hij helpt je bessen en paddenstoelen te herkennen, vogels te spotten,
insecten te inspecteren en bloemen te bewonderen.

2021112921

4
J1

Amant, Kathleen

Anna's grote emotieboek

9789044843316

€ 18,95

aug-21 Anna is boos als poes de blokkentoren omverloopt. Verdrietig als haar ijsje op

2021113373

4
J1
J2

Anh Do

Ninja steelt de show (Ninja kid, dl-4)

9789020673999

€ 12,99

mei-21 Het circus komt naar de stad en Nelson en zijn vrienden maken kans om mee

2021113076

4
J1
J2

Arts, Simone

Het geheim van de grote race

9789025881269

€ 13,99

sep-21 Quincy weet alles van de Formule 1, maar volgens Bram is dat niets voor

12

Schatteleijn, bekend het het tv-programma BinnensterBuiten, gaat op zoek
naar antwoorden.

allerbeste en mooiste popsongs ooit gemaakt. Hij beschrijft waarom de
nummers zo bijzonder zijn en doorspekt dit met persoonlijke herinneringen.
Met spotify playlist.
taak te wachten: het land en de internationale verhoudingen repareren, het
vertrouwen in leiderschap herstellen en bovenal: het helen van het trauma van
vier jaar Trump.
nieuw album. Hij vertelt over de eerste hartslag die hij hoorde, het licht dat hij
zag. In 20 hoofstukken, aangekleed met liedteksten en illustraties, neemt hij je
mee over een grillig pad.

wekkend aantal en de vraag rijst dan ook hoe het zover heeft kunnen komen.
Staat onze psychische gezondheid inderdaad onder druk door de alsmaar
toenemende stress?

de grond valt. En bang als ze een spinnetje ziet. Maar ze is ook blij als het
feest is. Wat zijn er toch veel gevoelens. 3+

te doen! Nelson zou het liefst de show stelen met zijn ninjatrucs, maar
jammer genoeg moet hij die verborgen houden. 7+

meisjes. Als Quincy mee kan doen aan een racewedstrijd voor kinderen, in
een echte auto, daagt ze Bram uit. 8+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021113383

4
J1
J2

Baddiel, David

Terug naar de toekomst

9789048319374

€ 17,99

jul-21

Wat zou je doen als je beste vriend uit de toekomst kwam? 3020 Pip is
eenzaam en reist via een gloeidende ring terug naar het jaar 2019. Daar
ontmoet ze de briljante uitvinder Rahul. 9+

2021113581

4
J1
J2

Bakhuis, Daniëlle

De laatste uren van Josephine Donkers
(Best of YA xs)

9789000377541

€ 9,99

jul-21

In deze razendspannende short-read worden de laatste uren van Josephine
Donkers gereconstrueerd. Kan alleen Josephine de waarheid achter haar
dood aan het licht brengen? 14+

2021123894

4
J1

Berg, Cees van den

Paloma

9789047713531

€ 14,99

jul-21

Paloma is een superslim meisje van 11 jaar. Die hersens heeft ze van haar
moeder. Maar die is overleden en haar vader weet niet hoe hij daarmee om
moet gaan. Paloma heeft een idee. Daarvoor moet ze naar Amsterdam, mét
haar koppige geit Napoleon. 10+

2021113358

4
J1
J2

Berndes, Monique

Spit de lama gaat kamperen (Lekker
lezen met Kluitman)

9789020677348

€ 9,99

jul-21

Eerste leesboekje AVI M4. Finn is blij, want ze gaan met z’n allen tien dagen
kamperen in Frankrijk en Spit mag mee! Een meisje op de camping zegt dat
zo’n lama helemaal niet leuk is, maar Finn vermoedt dat ze gewoon jaloers
is.7+

2021123686

4
J1

Biegel, Paul

Het feest Andersom

9789025775353

€ 14,99

jun-21

Op het feest Andersom gingen de kinderen aan het werk en moesten de grote
mensen naar school. De kinderen werden voor een dag juf, nieuwslezer of
dokter. Jammer dat die dag niet meer bestaat, Thema Kinderboekenweek. 4+

2021112929

4
J1

Boer, Kees de

De alles wat je worden wil machine

9789021681801

€ 15,99

jul-21

Tom en Emma hebben een stadsbus omgebouwd tot beroepenmachine. Wat
een uitvinding! Tom gaat erin, Emma toetst een beroep in en de machine
spuugt Tom weer uit in vol bakkersornaat. Al snel besluiten ze dat één beroep
maar saai is. Geen probleem voor de machine! 7+

2021102093

4
J1

Bond, John

Kom naar huis (Klein Konijn)

9789024595631

€ 14,99

aug-21 Prentenboek met verrassende twist. Klein Konijn gaat in de tuin kamperen.

2021055821

4
J1

Boter, Iris

Zootje ongeregeld

9789048859818

€ 16,99

jun-21

2021102797

4
J1

Braillier, Max

De laatste helden op aarde en de
nachtmerriekoning

9789493189454

€ 15,99

sep-21 De Laatste Helden horen een oproep van andere overlevenden, maar precies

2021081199

4
J1
J2

Brink, Annemarie van Een pup voor Boo (Leren lezen)
den

9789048741205

€ 7,99

jul-21

2021102490

4
J1

Brouwer, Willeke

Silvester en de knallende melkbusbende

9789026623783

€ 15,99

sep-21 Graphic novel. Silvester wil een nieuwe metaaldetector hebben, maar die zal

2021212530

4
J1
J2

Busser, Marianne

Het grote voorleesboek van Ukkepuk

9789000378326

€ 19,99

sep-21 90 mini-avontuurtjes op rijm. Ukkepuk is een lief jongetje, maar hij is ook vaak

2021102063

4
J1

Carney, Jen

Het toevallige dagboek van B.I.G.

9789024589708

€ 14,99

jun-21 Eerste deel in een nieuwe hilarische serie graphic novels. Maak kennis det de

13

Maar eerst moet hij nog spullen halen. Touw, hout en marshmallows,
natuurlijk. Dit wordt de beste dag ooit! Klein Konijn gaat gauw op weg. Maar
lukt het hem om alles in z’n eentje thuis te krijgen? 3+
Tore woont met haar enorme familie in een groot, rommelig huis: het is er
altijd druk en gezellig! Maar haar klasgenootjes vinden het maar raar bij haar
thuis en er komt nooit iemand spelen. 8+

dan gaat hun radio kapot. June, Dirk en Quint doen hun best om de boel te
repareren, maar Jack heeft andere plannen. 9+
Eerste leesboekje. AVI start De juf heeft een pup. De pup heet pip.
Ze mag mee met de juf. Boo is dol op pip. Hij wil ook een pup! Maar of dat
mag van pap? 6+

hij moeten verdienen. Hij neemt een vakantiebaantje op de zorgboerderij van
zijn oom. Verhaal vol knallende melkbussen, raadselachtige rabbi's en een
ijskoude nieuwjaarsduik! 10+
heel stout! Zijn ouders zijn eindeloos bezig met speelgoed opruimen, toeten
poetsen, Ukkepuk op het potje zetten en hem in slaap krijgen. Gelukkig maken
zijn lieve kusjes alles goed. 2+

wereld van Billie Idema Groen, die haar scherpe, lachwekkende observaties
over het leven optekent in haar dagboek. Stipt thema's aan als inclusiviteit en
diversiteit. 8+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021113579

4
J1

Cass, Kierra

De bedrogene (De beminde, dl-2)

9789000371846

€ 15,99

jun-21 YA-roman. Nadat Hollis het koninkrijk Coroa is ontvlucht en de herinnering

2021112930

4
J1
J2

Cazemier, Caja

Vuurspuwen

9789021681818

€ 15,99

aug-21 Fien (15) baalt ontzettend van het samengestelde gezin waar ze ineens deel

2021113402

4
J1

Christiaanse, Nicolle

Letters leren met Choco

9789020682335

€ 12,50

aug-21 In korte voorleesverhalen en prachtige illustraties worden alle letters

2021113362

4
J1

Christiaanse, Nicolle

Mijn lievelingspony (100% paardengek)

9789020624892

€ 12,99

jul-21

2021101989

4
J1

Clare, Cassandra

Ketting van goud (De laatste uren, dl-1)

9789024594856

€ 24,99

sep-21 Cordelia Carstairs is een schaduwjager die getraind is om te vechten tegen

2021134748

4
J1
J2

Copeland, Sam

Nila en het antwoord op echt alles

9789025775377

€ 16,99

jun-21 Na drie boeken over Kasper nu een boek over de nieuwsgierige Nila die vol

2021102040

4
J1

Cowell, Cressida

Nooit en voor altijd (De tovenaars van
Ooit, dl-4)

9789024595761

€ 19,99

jun-21

2021113421

4
J1

Dahlgren, Helena

Vier magische verhalen (Soul riders)

9789020624090

€ 13,99

aug-21 Magische verhalenbundel waarin de vier Soul Riders, Lisa, Anne, Alex en

2021212532

4
J1
J2

Dam, Arend van

De droom van Amalia: van hofdame tot
prinses van Oranje

9789000378852

€ 16,99

aug-21 Historisch verhaal. In 1621 komt Amalia van Solms, een arme gravin uit het

2021124261

4
J1

De Vlieger, Evelien

Ik win nooit iets

9789045126227

€ 16,99

aug-21 Op het schoolfeest gebeurt het onvoorstelbare: Nelle wint de hoofdprijs van de

2021113359

4
J1
J2

Diks, Fred

Wat een doelpunt! (Sam schiet)

9789020677355

€ 9,99

jul-21

2021102386

4
J1
J2

Douglas, Jozua

Bureau Speurneus en de boekenmaffia

9789026156496

€ 14,99

sep-21 Eerste deel in een nieuwe reeks. Met 2 bekenden uit 'De verschrikkelijke

2021113067

4
J1

Dragt, Tonke

De strijd om de Hartenkoningin

9789025881467

€ 16,99

jun-21 Vroege novelle waarin Dragt de figuren van het kaartspel tot leven brengt. En

14

aan Silas achter zich heeft gelaten, probeert ze zich aan te passen aan het
leven in Isolte. De warmte van de Eastoffes is hierbij meer dan welkom. 15+.

van uitmaakt. Hoezo bemoeit haar moeders nieuwe man zich met háár? Fien
is een felle meid, maar ze merkt dat haar boosheid niets oplost. 12+

geïntroduceerd. Daarna kunnen ze worden geoefend in eenvoudige woordjes.
Een heerlijk voorleesboek om spelenderwijs vertrouwd te raken met letters. 5+
Op de manege is Sparkle tot Angels grote verdriet verkocht aan een ander
meisje… en Angel mag hem nooit meer aanraken. Maar Sparkle hinnikt elke
keer als hij haar ziet. Hoe moet ze dat volhouden? Gelukkig mag Angel veel
doen met Saffraan, de nieuwe manegepony. 10+
demonen. Als haar vader beschuldigd wordt van een verschrikkelijke misdaad,
reist ze af naar Londen om de reputatieschade van haar familie zoveel
mogelijk in te perken. YA-fantasy. 15+
vragen zit. Ze vindt een apparaatje, Athena, die haar antwoord geeft. Maar de
fabriek die Athena gemaakt heeft, wil haar terug. 9+
Laatste deel in deze magische reeks. Xar en Wens hebben nu alle
ingrediënten gevonden voor een betovering om van de heksen af te komen. De
koningsheks roept ze op om naar het Verloren Meer te komen. 10+

Linda elk hun eigen verhaal hebben. 10+

hof van de koningin van Bohemen, bij toeval in Nederland terecht. Ze kan haar
geluk niet op als ze ten huwelijk gevraagd wordt door Frederik Hendrik van
Oranje-Nassau. Haar nieuwe leven als prinses past haar perfect. 10+

tombola! Het is een reis naar een zonnig eiland – haar allereerste reis
ooit. Het wordt een fantastische week. Maar door een stom toeval kunnen ze
voorlopig niet naar huis. 7+

Eerste leesboekje AVI M4. De tweeling Sam en Noor voetbalt bij voetbalclub
DOS. De club heeft een belangrijke wedstrijd tegen Hup Vooruit. Daarna gaan
ze met de ploeg op kamp. 7+

badmeester'. Meneer De Bruin gelooft nog steeds dat zijn zoon een
supertalent heeft. Als hij leest over een misdaad in de bibliotheek vindt hij dat
Lev dat op moet lossen. 8+
zijn spelen hun eigen spel: wie heeft de Hartenkoning vermoord en wie krijgt
de Hartenkoningin? 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021070849

4
J1

Dubuc, Marianne

1,2,3 naar school!

9789059249837

€ 15,99

aug-21 De kabouter Pom gaat volgend jaar voor de eerste keer naar school. Maar

2021123920

4
J1
J2

Dunbar, Joyce

Meneer Boe!

9789047712756

€ 14,99

aug-21 Prentenboek van de makers van 'Moppereend'. De ondeugende, speelse kat

2021081222

4
J1
J2

Ede, Bies van

De vliegende jongen (Duik in de tijd van)

9789048739349

€ 12,99

jun-21 1795. Sybren is het knechtje van de beroemde dokter Van Marum. Dit is de tijd

2021124358

4
J1

Eem, Annemarie van Hockeyhelden en voetbalboeven (De
der
Berries, dl-3)

9789021426457

€ 15,99

jul-21

Lon Berrie kan haar geluk niet op. Het Nederlands hockeyelftal komt naar haar
hockeyclub voor een interland. De perfecte kans om haar hockeyheld Tabe
Tabbers te ontmoeten. Lon heeft één grote droom: het shirt van de aanvoerder
van Oranje bemachtigen. Maar niet iedereen hoopt dat ze daarin slaagt…8+

2021123901

4
J1

Faas, Linde

Waar is Grote Broer?

9789047712176

€ 14,99

jul-21

Prentenboek. In de jungle wonen Kleine Broer en zijn Grote Broer. Kleine
Broer is overal bang voor en komt zijn bloem niet uit. Tot Grote Broer op een
dag kwijt is en Kleine Broer hem wel moet gaan zoeken. 4+

2021102190

4
J1

Fawcett, Heather

Het eiland van verloren woorden

9789026155727

€ 16,99

jul-21

Magie en avontuur. De koningin van Florean is vergiftigd. Haar zoon Julian en
zijn zussen vluchten. Ze zoeken het boek met verloren bezweringen. Ook
Xavier, een voormalig raadsman is op zoek naar het boek. 10+

2021102029

4
J1
J2

Feller, Pieter

Werk aan de winkel (Kolletje & Dirk)

9789024595655

€ 13,99

aug-21 In dit boek met 12 nieuwe Kolletje & Dirk-verhalen komen allerlei beroepen

2021145363

4
J1

Fletcher, Tom

Er zit een superheld in je boek

9789002273193

€ 13,99

jun-21 Een interactief prentenboek dat aantoont dat je door lief te zijn heel ver kunt

2021134546

4
J1

Freeman, Mylo

Lees mee met Prinses Arabella

9789462915718

€ 17,50

aug-21 Leesgroeiboek van Prinses Arabella van AVI-start t/m AVI-M4. Ze beleft

2021124355

4
J1

Geel, Lysette van

Groetjes uit Zeerijp

9789021424286

€ 15,99

jul-21

Jeugdboek over de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Chrisje zit in
groep 8. Het belooft een mooi jaar te worden. Ze heeft haar eerste verkering.
Maar dan gooit een aardbeving roet in het eten. 9+

2021112952

4
J1

Gemert, Gerard van

Penaltytrofee (Kief de goaltjesdief)

9789044842883

€ 9,95

jul-21

Kief doet mee aan de landelijke strafschoppenwedstrijd. De finale is in de rust
van een wedstrijd van profclub FC Aetsveld in een bomvol stadion. 7+

2021123893

4
J1
J2

Geus, Mireille

Met de wind mee

9789047713524

€ 14,99

jun-21

Prentenboek. Beertje kan niet slapen door de harde wind buiten zijn hol. Zijn
moeder, zusjes en broer doen hun winterslaap, maar Beertje kruipt naar
buiten. Hoe ziet het leven er daar uit? Met illustraties van Thé Tjong-Khing.
4+

2021112937

4
J1
J2

Goldewijk, Yorick

Films die nergens draaien

9789021681825

€ 15,99

sep-21 Ingenieus tijdreisverhaal. Wanneer Cato thuis een vreemd kaartje vind van

15

stiekem wil hij nu al zo graag te weten komen wat er gebeurt in de klas.
Daarom bedenkt hij een plan: hij brengt de hele dag door in de scholen van
zijn dierenvriendjes. 3+
Meneer Boe doet niets liever dan iedereen altijd laten schrikken. Tot hij op
een dag wakker wordt en merkt dat hij niet meer zo speels is als vroeger. 4+

waarin geleerden zich bezighouden met elektriciteit. Gewone mensen denken
dat het allemaal tovenarij is, maar dokter Van Marum en Sybren weten
natuurlijk beter. 9+

aan bod: van verkoper, kapper en opticien en gitarist tot stratenmaker, ranger
en zelfs circusartiest. Thema Kinderboekenweek. 4+

komen! Help jij de superheld met het vangen en verslaan van de vreselijke
krabbelaar? 4+

allerlei avonturen met haaf familie en vrienden. 6+

een bioscoop, besluit ze erheen te gaan. Het zijn geen gewone films die er
draaien. De bioscoop lijkt in verbinding te staan met het verleden. 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021212531

4
J1
J2

Gorman, Amanda

Zo klinkt verandering

9789000378722

€ 12,99

sep-21 Prentenboek. In haar eerste kinderboek roept de veelgeprezen Amanda

2021113413

4
J1

Gratz, Alan

9/11

9789020654721

€ 15,99

aug-21 11 september 2001, New York. De Brandon (9) gaat met zijn vader mee naar

2021123803

4
J1

Gravett, Emily

Abel en Ad

9789047713258

€ 14,99

jul-21

Prentenboek over inclusiviteit. Als Abel Ad ontmoet, weet hij zeker dat hij een
maatje voor het leven heeft gevonden. Ze spelen samen, halen samen
kattenkwaad uit. Maar dan komt Abel erachter dat Ad geen eekhoorn is, maar
een rat. Wat moet hij doen? 4+

2021124127

4
J1

Haayema, Mark

Muk krijgt een kleur

9789047628866

€ 13,99

jun-21

Dalmatiër-pup Muk vindt zijn zwart-witte vacht maar saai. In de dierentuin ziet
hij dieren met de prachtigste kleuren en patronen. Dat wil hij ook wel! Maar…
Voelt hij zich dan nog wel helemaal Muk? Prentenboek. 4+

2021102791

4
J1

Habersack, Charlotte Echte helden (Brandgevaar)

9789493189393

€ 14,99

jul-21

Ben is klein voor zijn leeftijd, echt klein. Om dat goed te maken kleurt hij de
waarheid soms wat mooier dan hij is. Dus als de juf in de klas naar beroepen
van ouders vraagt, is Bens vader geen saaie architect. Nee, hij is
hijskraanmachinist. Bewijs het maar! 9+

2021102278

4
J1
J2

Haeringen,
Annemarie van

Olifantje in het bos

9789025881276

€ 12,99

jun-21

Kartonboek. Verhaal naar een klassiek kinderliedje, waarin Olifantje zijn
mama los laat. Eerder verscheen: Olifantje is jarig.

2021081197

4
J1
J2

Hardeman, Henk

Geheim op zee (Duik in de tijd van)

9789048739363

€ 12,99

jun-21 1595. Weesjongen Zeger mag mee op de eerste Nederlandse zeereis

2021102064

4
J1
J2

Henn, Sophy

Pizazz vs de nieuwe klasgenoot (Pizazz,
dl-2)

9789024595716

€ 15,99

aug-21 Jett is nieuw op Pizazz’ school. Net als Pizazz komt hij uit een familie van

2021212526

4
J1
J2

Hollander, Vivian den Rara, wat ben ik? ( Lisa & Jimmy)

9789000377701

€ 5,99

aug-21 Als Lisa en Jimmy buitenspelen zien ze stratenmakers aan het werk. Zou dat

2021112932

4
J1
J2

Hollander, Vivian den Spekkie en Sproet: het geheim van de
boswachter

9789021681849

€ 13,99

aug-21 Spekkie was niet van plan om stuntvrouw te worden, maar in dit nieuwe

2021081200

4
J1
J2

Horsten, Jolanda

Een kat in de bus (Leren lezen)

9789048741212

€ 7,99

jul-21

2021123680

4
J1
J2

Huiberts, Marjet

Mam, waar blijft het kindje?

9789025774530

€ 14,99

aug-21 Prentenboek met tekst op rijm over hoe het voelt om lang te moeten wachten

2021145188

4
J1

Ivison, Lucy

Huis van Verwondering: ontwerpen &
overwinnen

9789030508120

€ 18,99

jul-21

16

Gorman iedereen op om je kracht te gebruiken om een verschil te maken in
de wereld, in je omgeving en vooral in jezelf. De woorden van Gorman dagen
je uit en zijn kleurrijk, liefdevol en hoopgevend. 6+
het werk op de 107e verdieping van een van de torens van het WTC. Uit het
niets begint het hele gebouw te bewegen en er ontstaat een verschrikkelijke
brand. Kan Brandon overleven en ontsnappen? 1+

helemaal naar Oost-Indië. Hij wil zijn tweelingzusje Maartje graag meenemen,
maar vrouwen zijn niet welkom aan boord. Daarom verzint Zeger iets
waardoor Maartje stiekem toch mee kan. 9+
SUPERhelden. Hij is niet alleen supergoed in alles, maar ook supercompetitief en superpopulair. Nu moet Pizazz niet alleen opboksen tegen haar
o zo perfecte maar irritante zusje, maar ook de nieuwe jongen. 8+
een leuk beroep zijn? Dan valt Lisa in het speeltuintje en breekt ze haar pols.
De volgende dag op school vertelt ze precies wat er in het ziekenhuis
gebeurde. En ook dat ze nu weet wat ze later wil worden: dokter! 4+
avontuur komt ze aardig in de buurt! Want na een bankroof in het dorp zien ze
de ene na de andere verdachte aanwijzing in het bos. 7+
Eerste leesboekje. AVI M3. Over Fien die met haar oom mee mag om
pakketjes te bezorgen. Maar dan zit er opeens een kat in de bus. Fien en haar
oom gaan op zoek naar de eigenaar. 6+

op een broertje of zusje. Van de auteur van 'Een schildpad was zijn schildje
kwijt' 3+
Wanneer de getalenteerde jonge kleermaakster Myrthe dienstmeisje wordt
voor de familie van Callenburgh, denkt ze dat haar dagen van schetsen en
naaien voorgoed voorbij zijn. Niets is monder waar. 11+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021123681

4
J1
J2

Jagtenberg, Yvonne

Ik ben Pippi niet

9789025774622

€ 14,99

sep-21 Prentenboek. Thema: iedereen is uniek. Wat doe je als je als trotse geit

2021102059

4
J1

Jepsen, Jelmer

Stuntvlogger Sam en de strijd om de
award

9789024595730

€ 15,99

aug-21 Sam is met zijn stuntvlogs genomineerd voor een Vloggie Award in de

2021101982

4
J1
J2

Jongbloed, Marte

De bouwbaas (Wies en oma Wisse, dl-3)

9789024595693

€ 13,99

aug-21 Wies en haar vrienden Zane en Jazz spelen archeoloogje. De straat ligt open,

2021081202

4
J1
J2

Jongbloed, Marte

De knotsgekke kast

9789048741496

€ 8,50

jun-21

2021102219

4
J1

Keilty, Derek

De staf van de farao's (Scheurbuik
Stormsz)

9789026155437

€ 12,99

aug-21 Hilarische mix van piratenverhaal en detective. Storm wordt scheepsjongen op

2021102393

4
J1
J2

Kinney, Jeff

Kopje-onder (Het leven van een loser)

9789026148026

€ 15,99

mei-21 Als de familie Botermans met hun camper strandt op een camperpark, slaat

2021113378

4
J1
J2

Knister

Heksje Lilly en de zeemeermin (Heksje
Lilly)

9789020683271

€ 9,99

jun-21

Lilly heeft een aquarium gekregen van de buurvrouw, omdat zij naar het
bejaardentehuis is gegaan. Tijdens het voeren van de vissen ontdekt Lilly een
klein beeldje van een zeemeermin. Lilly vindt het maar zielig. Als ze nou
levend zou zijn…7+

2021123802

4
J1
J2

Koolwijk, Pieter

Luna

9789047712503

€ 15,99

jun-21

Luna is zo gek nog niet! Luna hoort stemmen die haar lastigvallen. Daarom zit
ze in Huize Hoopvol. Ze mag bij Ties logeren. Daar is ook Gozert. Die kan
Luna ook horen. 9+

2021081201

4
J1
J2

Kromhout, Rindert

Wat is het hier leuk!

9789048741489

€ 8,50

jun-21

Eerste leesboekje AVI E3. Papa en mama gaan met de bus naar zee. Linn en
Finn gaan mee. En opa en oma en oom Ben. Kat Pluisje en hond Bullie gaan
ook. Maar dan ineens … ‘6+

2021081205

4
J1

Kunst, Marco

12 voetstappen : tel en meet je mee?
(Rekenprentenboek)

9789048741151

€ 15,99

jul-21

Hoe ver is het tot de waterplas? Olifant weet het wel. 12 stappen, want dat
staat op het bordje. Huh? Olifant komt veel verder uit. In dit grappige verhaal
op rijm kijken en tellen kleuters goed en ontdekken zo dat 12 voetstappen
zetten voor iedereen anders is. 4+

2021091500

4
J1
J2

Lammers, Pim

Ridder Roa en de gevaarlijke draak
(Ridder Roa, dl-1)

9789048739530

€ 10,50

mei-21 AVI M5. In dit moderne sprookje is niets wat het lijkt. In dit eerste deel gaat

2021113069

4
J1

Lange, Ilona de

Het verborgen eiland (Miljonairskind, dl-3)

9789025881474

€ 14,99

sep-21 De ouders van Zilver zijn multimiljonair, maar dat mag niemand weten. Zilvers

2021102385

4
J1

Lapinski, L.D.

Op de rand van de wereld (Reisbureau
Wereldvreemd, dl-2)

9789026156458

€ 17,99

aug-21 Pak je koffer voor een magische reis door het multiversum. Wanneer

17

opeens overal sproeten krijgt en een stel knaloranje vlechten? En als iedereen
je Pippi begint te noemen? 3+

categorie Beste Nieuwkomer. Deze award wordt uitgereikt tijdens een echte
live-tv-show. Op de avond van de prijsuitreiking zijn niet alleen alle bekende
vloggers van Nederland aanwezig in de studio. 10+
want hij moet opnieuw worden bestraat. Ze weten niet dat de bouwbaas haast
heeft met de klus. Als Wies terugkomt van de lunch zijn haar vrienden
verdwenen en is de straat dicht. 7+
Eerste leesboekje AVI E4. Zip en Loef passen een paar dagen op de winkel
van hun ouders. Dat is erg leuk. En het gaat super! Maar dan komt er een
klant die een nieuwe kast wil. 7+

De Zwarte Hond. Pas wanneer het schip uitvaart ontdekt hij dat het geen
piraten-, maar een detectiveschip is. 8+

de vakantiestemming om: een epische wolkbreuk en stijgend water… dat
wordt pompen of verzuipen! 10+

prinses Roa een andere prinses redden, want alle ridders zijn op. Zal er
uiteindelijk wel iemand lang en gelukkig leven? 8+

vader heeft een tropisch privé-eiland gekocht, met een jungle, robot-dolfijnen,
geheime tunnels en nog veel meer! Dat luxe leven heeft een keerzijde: de zee
is vervuild. 9+
piratenkoningin Mez alarm slaat is reisbureau Wereldvreemd in rep en roer.
Mez'wereld wordt steeds kleiner en dus schieten Jonathan en Flick te hulp.
10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021123651

4
J1
J2

Lieshout, Ted van

Boer Boris en bakkertje Bas

9789025775322

€ 13,99

jun-21 Prentenboek. Knol is jarig en dat moet gevierd worden! Boer Boris kan veel

2021113419

4
J1

Linneweever,
Christine

Altijd vluchten

9789020624663

€ 16,99

aug-21 Historische roman over het leven in de kolonies in Drenthe en Overijssel. Een

2021113080

4
J1
J2

Loon, Paul van

Maanrovers (Dolfje Weerwolfje)

9789025880897

€ 15,99

sep-21 Dolfje ziet een geheimzinnig wezen lopen in de nacht. Hij is zo lang en zo dun

2021145218

4
J1
J2

Marle, Tijs van

Knots (Knots, dl-1)

9789030507857

€ 15,99

jun-21

2021212528

4
J1
J2

McKee, David

Elmer en het slaapverhaal

9789000378104

€ 12,99

sep-21 De geliefde kleurtjesolifant Elmer past op twee jonge olifantjes en het is al

2021102387

4
J1
J2

Meijer, Cis

Blackmail

9789026156717

€ 15,99

aug-21 Jeugdthriller. Gossip queen Jade maakt podcasts met smeuïge nieuwtjes

2021113514

4
J1
J2

Menten, Tosca

De chocoladetandarts en 237 andere
beroepen

9789000377862

€ 12,99

jul-21

Hilarische verhalenbundel over waanzinnige beroepen die alleen Tosca
Menten kan bedenken. Haar knotsgekke verhalen worden aangevuld met
nutteloze weetjes, maffe lijstjes, grappige cartoons en heel veel geestige
tekeningen van Geert Gratama. 10+

2021113385

4
J1

Meres, Jonathan

Noedel de Doedel

9789048319329

€ 12,99

jul-21

De leerlingen van basisschool De Regenboog vinden het geweldig om Noedel
de Doedel op school te hebben. Hij luistert als ze hem voorlezen en hij zingt
mee met de muziekles! Dus als meester Rik een reisje naar de zee voorstelt,
zijn ze dolblij dat Noedel mee mag. 7+

2020465475

4
J1
J2

Milway, Alex

Knetterende kookwedstrijd! (Hotel
Flamingo, dl-4)

9789047712077

€ 14,99

jun-21

Los te lezen deel in de reeks. Wat gebeurt er als Madame Le Cochon
meedoet aan een kookwedstrijd en moet concurreren met de grootste chefkoks van de Beestenboulevard? 7+

2021124354

4
J1

Montgomery, Ross

Tien overheerlijke juffen en meesters

9789021426822

€ 14,99

jul-21

Prenten- en (af)telboek. Tien juffen en meesters missen de laatste bus naar
huis. Ze nemen de route door het donkere woud. Maar wat ritselt daar? Als
dat maar geen monsters zijn…4+

2021113384

4
J1

Nadin, Joanna

De verschrikkelijkste klas van de wereld

9789048319145

€ 14,99

jul-21

Groep 5B is de verschrikkelijkste klas van de wereld! Maar beste vrienden
Samuel en Malik maken zich daar geen moment druk om. Ze hebben een
geweldig plan bedacht om de Koekjeskoningen van de school te worden, en
iedereen versteld te doen staan. 7+

2021013966

4
J1

Noordraven, Tjerk

Op trollenjacht (Monster Zoo, dl-2)

9789048857081

€ 16,99

mei-21 Jindra gaat voor het eerst op monsterjacht, samen met Siggy, die al veel

2021113066

4
J1
J2

Noort, Selma

Het kleine huis bij de rivier

9789025881504

€ 14,99

sep-21 Joesefs familie woont al meer dan honderd jaar langs de Oude Rijn. Ze

18

zelf, maar een taart bakken laat hij liever over aan Bakkertje Bas.Die bakt een
prachtige paardentaart. Hij komt hem zelfs brengen. Thema
Kinderboekenweek. 3+
eigen huisje met een lapje grond. Dat lokt de familie van Andries naar de
kolonie. Maar ook het leven in de kolonie is hard. 10+

als een lantaarnpaal. En hij heeft een lange buis bij zich, een soort
stofzuigerslang met een zuigmond. En daarmee laat hij de maan verdwijnen.
Maar dat kan niet! 7+

Anderhalf miljoen jaar geleden, in de derde grot van links in de groene vallei,
werd een holenmensje geboren. Zijn ouders noemden hem Knots. Het was
een naam voor een echte krijger. Alleen… Knots is niet zo stoer als zijn naam
doet geloven! Van de scenarioschrijver van 'Mees Keesfilms'. 7+
bijna bedtijd. ‘Je moet ze een verhaal vertellen!’ zeggen de andere dieren
wanneer ze hen tegenkomen tijdens hun wandeling. Maar welk van hun
favoriete verhalen zal Elmer vertellen? 4+

over haar schoolgenoten en docenten. Ze is geliefd én gehaat. Op een avond
komt ze om door een tragisch ongeval. Of is het moord?

ervaring heeft, moet hij in Noorwegen een grote groep trollen vangen. Maar
dat loopt al snel helemaal mis…8+

wonen in een rijtje van vijf huizen op de smalle dijk. Er wordt een asfaltweg
aangelegd en het wordt steeds drukker – en gevaarlijker Op een dag rijft een
vrachtwagen hun huis binnen. 8+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021112938

4
J1
J2

Oldenhave, Mirjam

Boutje van de rommelberg

9789021681894

€ 18,99

jun-21 Boutje woont met zijn vader bij de rommelberg. Dat is een torenhoge stapel

2021102397

4
J1

Pastis, Stephan

Lees dit NIET! (Flip Fiasco, dl-5)

9789026155642

€ 15,99

jul-21

Graphic novel. Dit is het verslag van Flips moeilijke tijd als dectective. Het
werd gestolen en nu heb jij het in handen. Lees het dus niet! Het is privé.
Thema Kinderboekenweek. 10+

2020523549

4
J1

Perry, Emma

Ik hou niet van boeken. Echt niet. Punt
uit.

9789051168457

€ 14,95

jun-21

Prentenboek. Mila gebruikt boeken voor van alles en nog wat, van jongleren tot
sleeën. Maar lezen? NOOIT. Totdat de boeken er genoeg van hebben. 4+

2021134476

4
J1
J2

Pichon, Liz

Tien toffe verhalen (Tom Groot, dl-18)

9789025773953

€ 15,99

mei-21 Hilarische bundel met tien verhalen over Tom en zijn vrienden, familie en

2021102396

4
J1
J2

Pilkey, Dav

Kapitein Onderbroek en de knotsgekke
knokpartij met de robotsnotjongen 2: mot
met de zotte snotrobots

9789026156410

€ 15,00

jun-21

2021102796

4
J1
J2

Pilkey, Dav

De bal is hond (Dog man, dl-7)

9789493189430

€ 14,99

jun-21 Dog Man wil niets liever dan boeven in de boeien slaan, maar hij raakt steeds

2021113068

4
J1

Read, Benjamin

Schreeuw om Middernacht

9789025881535

€ 17,99

jun-21

Alleen om middernacht gaat de deur naar het Middernacht Uur open. Achter
die deur wacht een adembenemende, magische wereld waarin de tijd heeft
stilgestaan en waar vreemde figuren leven. 10+

2021091926

4
J1

Read, Kate

Boe!: een onderwatermysterie

9789047713074

€ 14,99

jul-21

Prentenboek. Het kleine, roze visje zet een kettingreactie in gang, die groter
en chaotischer wordt, tot HAP! ze opeens helemaal alleen is in de oceaan.
Waar is iedereen gebleven? 4+

2021113364

4
J1

Rogaar, KarstJanneke

Au!

9789020672121

€ 14,99

jun-21

Na het lezen van dit boek over Paul de pauw weet je voortaan automatisch
wanneer je de ‘au’ moet gebruiken. In dit humoristische verhaal van Paul de
pauw staan namelijk alle gangbare au-woorden, en geen enkele ‘ou’ Eerder
verscheen; 'Keizer ei'. 6+

2021212394

4
J1

Ruhe, Anna

Een eigenwijze fee (Maxi van Flieder, dl1)

9789000375028

€ 14,99

aug-21 In de winkel van haar vader ontdekt Paula een echte fee met glitterstof en

2021081196

4
J1
J2

Scholtens, Anneke

En toch wil ik tekenen! (Duik in de tijd
van)

9789048739356

€ 12,99

jun-21

2021212523

4
J1
J2

Schotveld, Janneke

De eekhoorn legt een ei en andere fabels

9789000376346

€ 14,99

sep-21 Geestige moderne fabels. In deze vrolijke bundel komt een bonte stoet

2021124158

4
J1
J2

Schröder, Jette

Daisy in love (BFF, dl-1)

9789402708462

€ 15,99

jun-21 Eerste deel in een nieuwe meidenserie. Voor lezers van Niki Smit. De eerste

19

van allemaal oude spullen. Wat een troep, denken de meeste mensen. Maar
voor Boutje is het een paradijs, want hij is de knutselkoning. 5+

vijanden. 9+

Graphic novel. Net wanneer Sjors en Harold denken alles onder controle te
hebben komen de zotte snotrobots tot leven. En dan blijken ook nog de
hersenen van Melvin en meneer Krupps verwisseld te zijn. Hoe gaan ze dit
oplossen? 9+
afgeleid door balletjes. Als Kleine Karel hem leert om bang voor de bal te zijn,
lijken alle problemen opgelost. Grraphic novel. 9+

magische krachten, zo klein als een libelle én met echte vleugeltjes!
Geweldig, toch? Nou ja, niet helemaal... want fee Maxi is vanwege haar
beperkte magische kracht met verlof gestuurd. 7+

1619. Judith woont boven de weverij van haar vader. Ze is dol op de mooie
afbeeldingen op de stoffen. De patronen daarvoor worden gemaakt door echte
kunstschilders en Judith droomt ervan later ook tekenares te worden. 9+

bosdieren voorbij, die allemaal zo hun eigen lesje leren. De haas heeft heel
veel vrienden op Fabelbabbel, maar waar zijn ze als hij ziek wordt? Mag je
liegen om je liefje voor je te winnen? 7+
kennismaking tussen Daisy en haar nieuwe buurjongen Floris verloopt niet
bepaald goed. Hij heeft een foto van gemaakt die hij weigert te verwijderen
van zijn telefoon. 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021123919

4
J1
J2

Shepherd, Andy

De jongen die met draken zong

9789047712206

€ 14,99

jun-21 Slotdeel van de reeks over Thomas de drakenkwker. Net als Thomas denkt

2021101991

4
J1
J2

Sikkel, Manon

Geheim agent Max

9789024595679

€ 12,50

jun-21

2021081198

4
J1
J2

Sikkel, Manon

De beste juf van de hele wereld

9789048741595

€ 14,99

sep-21 Opvolger van de succesvolle graphic novel ‘De beste school van de hele

2021102032

4
J1
J2

Slavin, David

Gekke goden en de Olympische Spelen

9789024594955

€ 15,99

jul-21

2021145349

4
J1
J2

Slegers, Liesbet

Zoekboek Rik en de natuur

9789002272752

€ 12,99

sep-21 Zoekboek. Rik trekt met mama en papa de natuur in. Ze gaan wandelen op de

2021113371

4
J1
J2

Slegers, Marlies

Een krokodil als hoofdprijs (Help, we
hebben een dierentuin!, dl-1)

9789020672916

€ 14,99

jul-21

2021081207

4
J1
J2

Spronsen, Elisa van

Hoe Hors de kroonprins redde

9789048741106

€ 12,99

sep-21 Stoer paardenboek. AVI M5 Horis is in training als politiepaard en mag steeds

2021081075

4
J1

Stilton, Geronimo

Alleen losers spelen vals! (Geronimo
Stilton, dl-90)

9789464290431

€ 12,99

jul-21

2021113077

4
J1
J2

Stoffels, Maren

Lock Down

9789025881559

€ 14,99

sep-21 Jeugdthriller. Drie vrienden huren midden in het bos een boerderij, zonder

2021113357

4
J1
J2

Straaten, Harmen van Ninja Patrol en het geheime zwaard
(Lekker lezen met Kluitman)

9789020677843

€ 9,99

jul-21

2021113079

4
J1
J2

Straaten, Harmen van Thomas Tucker, ontdekkingsreiziger van
beroep

9789025881566

€ 13,99

sep-21 Er komt een nieuwe jongen bij Tak in de klas. Thomas Tucker is voor niets en

2021113375

4
J1

Taube, Anne

Ava en de vloek van het woud (Ik hou van
lezen)

9789020677812

€ 6,99

jul-21

Eerste leesboekje AVI E3. Als Ava op een ochtend door het bos loopt, ontdekt
ze een kring van versteende trollen. Haar wolf Rul vertelt haar dat de heks
Onda de trollen heeft vervloekt! Eén kleine trol wist aan de heks te
ontsnappen. 7+

2021113582

4
J1
J2

Tegenbosch, Buddy

Mijn nacht met Vedder (Best of YA xs)

9789000376650

€ 9,99

jul-21

Novelle. Mijn nacht met Vedder is het verhaal van twee jongeren die elkaar
weten te vinden tijdens een nacht die ze nooit zullen vergeten.

20

dat hij alles onder controle heeft, ontdekt hij een groot geheim over Aura, zijn
vriendin. Dat is het begin van een avontuur waarin alle draken een rol spelen.
9+
Het is zomer en alle vrienden van Max zijn met vakantie. Zelfs zijn oma is weg.
Ze is op een Zeer Geheime Missie met Faisel. Max heeft beloofd Faisels
moestuin water te geven. Een saaie klus? Niet als je een moestuinrobot
ontmoet die gestolen wordt. Thematitel Kinderboekenweek. 7+
wereld’. De juf van Marie en Jack krijgt concurrentie. Juf Patries van de
Domorenschool is een bekende vlogger geworden en wil nu ook de beste juf
zijn. 9+
Graphic novel. Kakdonis en zijn vrienden zijn niet wat je noemt atleten. Dus
als hun school uitgedaagd wordt om mee te doen aan een sportcompetitie
reageren ze niet enthousiast. 8+

heide. Vind jij konijntjes, een hond aan de leiband en bijtjes? Of misschien
spot je wel een everzwijn. 3+

Sem en zijn opa zijn in de dierentuin. Ze vinden het maar een zielig zooitje.
Net als ze besluiten om weer naar huis te gaan, vindt er een loterij plaats. En
ja hoor… Sem heeft het winnende lot in handen! Zijn prijs… een krokodil. 8+

serieuzere klussen mag doen. Maar dan wordt de kroonprins vermist. Zal het
Hors lukken om hem te redden? 8+

Een reisbureau in Rokford heeft een wedstrijd uitgeschreven voor journalisten
en de hoofdprijs is een verblijf in een tig sterrenhotel. Klem heeft er alles voor
over om te winnen en schrijft niet alleen zichzelf, maar ook Geronimo in. 9+

internet. Hun zelfverzonnen lock down moet ervoor zorgen dat ze zich goed
kunnen concentreren op de naderende examens. Maar al snel blijkt dat zij niet
alleen zijn 13+
Eerste leesboekje AVI M4. Anna, Storm en Justin hebben samen een club:
een club van alles. Op een dag gaan de drie vrienden op de zolder van Anna
kijken. Ze vinden een oude kist met spullen van Anna’s oom, die een ninja was
in Japan! 7+
niemand bang, hij vertelt de stoerste verhalen en iedereen wil zijn beste vriend
zijn. Thomas kiest Tak. Vanaf dat moment gebeuren er echter vreemde
dingen. 8+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021113374

4
J1

Thilo

Dino is de weg kwijt (Ik hou van lezen)

9789020677829

€ 6,99

jul-21

2021081206

4
J1

Valk, Lisette

Voor wie is de toverdrank, voor Nout of
voor zijn vader? (Geknipt voor jou)

9789048740130

€ 14,99

mei-21 AVI M5. De lezer kiest zelf de afloop van het verhaal. Nout wil graag op ballet,

2021123977

4
J1
J2

Vanden Heede, Sylvia Vos en Haas : Uil maakt het bont

9789401473774

€ 12,99

jun-21 Verhaal voor beginnende lezers over boos zijn en het weer bijleggen. 6+

2021124078

4
J1
J2

Vanden Heede, Sylvia Vos en Haas : Uil is een kok (Ik leer
lezen met Vos en Haas - ik lees als Uil)

9789401478496

€ 5,00

aug-21 Verhaal bij het thema van de Kinderboekenweek. Uil kookt voor Vos en Haas,

2021124257

4
J1
J2

Veldkamp, Tjibbe

Sci-Girl slaat toe (Grapman, dl-2)

9789045124469

€ 14,99

aug-21 Nik en Noor zijn veilig terug uit de 19e eeuw, maar helaas voor Nik is meester

2021124262

4
J1
J2

Veldkamp, Tjibbe

Pinkie (Tijgerlezen)

9789045126425

€ 12,99

jun-21

2021113072

4
J1

Velthuijs, Max

Kikker leert tellen

9789025881603

€ 12,99

dec-21 Kikker leert tellen van 1 tot 20. Als je goed kijkt, valt er zoveel te tellen. Overal

2021134787

4
J1
J2

Visser, Rian

Een gek drankje (Blitz, dl-7)

9789025775230

€ 13,99

aug-21 Blitz is ziek. Vogeltje Priet gaat op zoek naar hulp. Hij komt terecht bij Flutsie

2021113045

4
J1

Vlietstra, David

Leren lezen met muis en mol

9789044842906

€ 16,95

aug-21 Samenleesboek. Op een ochtend ontdekken Muis en Mol dat hun vriendin Kop

2021113515

4
J1

Voosen, Tanja

Het magische verbond (De zoete
tovenaars, dl-1)

9789000377961

€ 16,99

jun-21

2021212527

4
J1
J2

Vriens, Jacques

Jakob en de zeven gevaren

9789000377688

€ 15,50

sep-21 Spannend jarenvijftigverhaal. Op weg naar school moet Jakob elke dag zeven

2021113513

4
J1
J2

Weet

Weet je wat ik worden wil…

9789000377459

€ 12,99

jul-21

12 korte verhalen van topauteurs waaronder Tosca Menten en Arend van Dam
die passen bij het thema van de Kinderboekenweek. Wat als je nou niet de
pianovirtuoos bent waar je moeder zo op hoopte? Of gifmenger wilt worden,
maar je ouders en je juf dat helemaal geen goed idee vinden? 10+

2021081204

4
J1

Werker, Anke

8 vissers naar het park: tel je mee?
(Rekenprentenboek)

9789048741137

€ 15,99

jul-21

In dit leerzame tel- en zoekboek oefenen kinderen spelenderwijs om handig te
tellen. In de kleurrijke illustraties zitten patronen en structuren verstopt die
helpen bij het leren tellen. 4+

21

Eerste leesboekje AVI E3. De dino’s Saurus en Toppie zijn dikke vrienden. Op
een dag vinden ze een leuke bal om mee te spelen. Mama Ankylosaurus
wordt woedend, want de bal was haar ei! 7+

maar dat mag niet van zijn ouders. De juf vertelde over een toverdrank. Zou
het daarmee lukken om op ballet te mogen? 8+

maar dat gaat niet zo goed. 6+

Nietje na zijn ziekteverlof ook weer present. Deze keer stuurt hij Nik ruim 200
jaar terug in de tijd. Hij zal moeten werken als schoorsteenveger om te
overleven. 8+

Ken je die boeken over paardenmeisjes? Die dromen van een eigen pony die
Pinkie heet? En dat die droom dan uitkomt? En dat ze op het eind dan ook nog
een wedstrijd winnen? Dit was zo'n boek. Voor beginnende lezers. 7+

om Kikker en Beertje heen. Kikker kan het goed. Totdat er ineens iets weg
is… kartonboek. 3+

die een drankje voor Blitz maakt. Het drankje lijkt te helpen, maar heeft ook
een nare bijwerking. Blitz krimpt. Voor moeilijke lezers. 7+

verdwenen is. Gelukkig vinden ze al snel een spoor en zo begint een lange,
spannende reis. 6+

In het stadje Belony gelooft iedereen in magie en wonderen. Behalve Eline, die
vindt het maar onzin. Dan krijgt haar buurmeisje Charlie een chocoladereep
die een wel heel raar effect op haar heeft. Voor fans van 'De magische
apotheek'. 10+
gevaren trotseren. Die gevaarlijke Duitse herder bij mandenwinkel Bruins
bijvoorbeeld. Maar Jakob heeft nog meer zorgen. Hij moet inwonen bij een
vervelende tante. 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021113404

4
J1

Werker, Anke

Ik hou van eenhoorns (Leren lezen met
Kluitman)

9789020677904

€ 8,99

jul-21

Eerste leesboekje. AVI E3. Ezra gelooft in eenhoorns. Haar moeder niet. Maar
opa belooft een eenhoorn te regelen voor haar verjaardag. Maar daar moet
Ezra wel wat voor doen. 7+

2021113376

4
J1

Wiechmann, Heike

Gek op pony's: 7 leuke verhalen (Ik hou
van lezen)

9789020677799

€ 7,50

jul-21

Eerste leesboekje AVI M4. Na 'Gek op paarden' een nieuwe verhalenbundel
met ponyverhalen. 7+

2021112922

4
J1

Wielockx, Ruth

Luuk en Lotje: grote broer en grote zus!

9789044843323

€ 15,95

aug-21 Er komt een baby'tje aan. Eerst moeten Luuk en Lotje nog even wachten,

2020141325

4
J1
J2

Woltz, Anna

De tunnel

9789045125084

€ 16,99

mei-21 September 1940: de Blitz begint. Maandenlang wordt Londen gebombardeerd.

2021124255

4
J1

Yoon, Nicola

Dansen voor beginners

9789045126395

€ 15,99

jun-21

2021124052

5
J3
J4

Superdinosaurussen: de grootste, snelste 576
en gevaarlijkste prehistorische dieren

9789401477970

€ 20,99

sep-21 Encyclopedie met spectaculaire foto's die de dieren tot leven brengen.

2021145329

5
J3

Ard, Cath

Waarom een okapi witte sokken draagt

590.1

9789002274022

€ 17,99

jul-21

2021113365

5
J3
J4

Boer, Kees de

Lachebekken: moppen en cartoons

846

9789020673661

€ 7,99

aug-21 Opvolger van 1000 Beestachtig goeie moppen. 7+

2021102051

5
J3

Brochmann, Nina

Het meidenlijfboek: over de puberteit,
416.25 9789024595372
verwarrende gevoelens en de moed om
jezelf te zijn

€ 18,99

sep-21 Een verfrissende gids voor jonge meiden van nu met heldere en toegankelijke

2021201792

5
J3
J4

Brooks, Susie

Portugal (Pak je koffer!, we gaan naar…) 991

9789086648405

€ 16,00

sep-21 Reis mee naar één van de zonnigste landen ter wereld. Ontdek wijngaarden,

2021145202

5
J3
J4

Busser, Marianne

Het dikke dinoboek

576

9789048860692

€ 17,99

jun-21

2021134786

5
J3
J4

Colby, Rebecca

Aan het werk in het kasteel

925

9789025774301

€ 14,99

aug-21 Informatief prentenboek over middeleeuwse beroepen. Het is best veel werk

2021123922

5
J3
J4

Crumpton, Nick

Alles wat je weet over dinosaurussen is
FOUT!

576

9789047712770

€ 14,99

sep-21 Het duizelingwekkende dinosaurusboek waarover je je blijft verbazen!

22

maar dan is de grote dag aangebroken. 3+

Elke nacht schuilen tienduizenden mensen in de Ondergrondse. Daar, diep
onder de grond, leren vier jongeren elkaar kennen. 13+

Evie gelooft niet meer in de liefde sinds haar vader haar moeder heeft
verlaten. Terwijl ze worstelt met haar verdriet gebeurt er iets vreemds: iedere
keer als ze geliefden elkaar ziet kussen, ziet ze het verloop van hun relatie.
13+
Boordevol verrassende weetjes en feiten. In dezelfde uitvoering verscheen:
'Superdieren van de zee'.
Het dierenrijk wordt als nooit tevoren verkend in dit gedetailleerde
natuurhistorische boek, met accent op het kleurrijke uiterlijk van dieren. 7+

informatie over de puberteit, verwarrende gevoelens en de moed om jezelf te
zijn! 12+

stranden, prachtige steden en leuke eilanden. Proef het Portugese eten.
Bezoek de middeleeuwse kastelen en prachtige oude steden. 9+

Grappig en leerzaam boek, met heel veel versjes en weetjes over dino's en
andere uitgestorven dieren. 4+

voordat een kasteel af is. En ook daarna zijn er nog heel veel mensen nodig.
Van metselaar en timmerlui tot ridder, stalknecht en bakker. Thema
Kinderboekenweek. 4+
Dinosaurussen overheersten de aarde tijdens het Mesozoïcum miljoenen
jaren lang, tot ze 66 miljoen jaar geleden allemaal in één keer uitstierven. Dat
weet toch iedereen? 9+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021202133

5
J3

Dam, Minke van

De pauw (De Kijkdoos)

634.5

9789463416290

€ 20,00

aug-21 Een pauw is een grote vogel. Het mannetje heeft mooie kleuren en een

2021202135

5
J3
J4

Dam, Minke van

Ik, jij, wij (De Kijkdoos)

416.1

9789463416320

€ 20,00

aug-21 Elk kind is anders. Er zijn kinderen met steil blond haar of met zwarte krullen,

2021081106

5
J3
J4

Davey, Owen

Wie doet wat?: het grote beroepenboek

430.8

9789464040753

€ 17,99

jul-21

2021102808

5
J3
J4

Denton, Terry

Terry Dentons echt serieus geweldige
gids voor alles

070

9789401477147

€ 15,99

mei-21 Wordt net als Terry Denton, illustrator van De Waanzinnige boomhut, ook een

2021201778

5
J3
J4

Duling, Kaitlyn

Zebra's (Dieren in het wild)

598.92 9789086647552

€ 15,00

aug-21 Laat je meenemen naar de wereld van de zebra's. In het grasland van Afrika

2021201779

5
J3
J4

Duling, Kaitlyn

Giraffen (Dieren in het wild)

598.92 9789086647569

€ 15,00

aug-21 Laat je meenemen naar de wereld van de giraffen. In het grasland van Afrika

2021124224

5
J3
J4

Dumon Tak, Bibi

Een tijger in je bed (Tijgerlezen)

598.85 9789045126517

€ 14,99

sep-21 informatief boek voor beginnende lezers. Met waargebeurde verhalen en

2021201793

5
J3
J4

Gifford, Clive

Polen (Pak je koffer!, we gaan naar…)

991

9789086648412

€ 16,00

sep-21 Reis mee naar ëén van de oudste landen van Europa. Ontdek de weide

2021201794

5
J3
J4

Gifford, Clive

Duitsland (Pak je koffer!, we gaan
naar…)

991

9789086648429

€ 16,00

sep-21 Reis mee naar één van de gelukkigste landen ter wereld. Ontdek grote

2020203715

5
J3
J4

Gog, Marian van

Muziek maken (De Kijkdoos)

786

9789463412865

€ 20,00

aug-21 Muziek: je kunt er naar luisteren, maar je kunt het ook zelf maken. Er zijn veel

2021145196

5
J3
J4

Hartemink, Danielle

TikTok: vacay

528.54 9789085679936

€ 9,99

jun-21

2021124123

5
J3
J4

Hawkins, Emily

De grote atlas van wereldrecords

0.53

9789047628828

€ 25,99

aug-21 Dit boek neemt je mee op een duizelingwekkende reis om de wereld. Van de

2021212524

5
J3
J4

Hooke, Dan

Atlas van de klimaatverandering: wat er
gebeurt, wat jij kunt doen

556

9789000375684

€ 18,99

aug-21 Begrijp de oorzaken van klimaatverandering, van fossiele brandstoffen en

23

prachtige staart met gekleurde veren. Lees alles over de pauw in dit boekje.
7+

kinderen met sproeten of een bril. Kinderen die houden van samen rennen en
kinderen die liever alleen spelen. 7+
Beroepenbijbel voor 3+. Van klusjesvrouw tot profbokser, je kunt het allemaal
worden. Davey vertelt je wat je ervoor nodig hebt. Thema Kinderboekenweek.

professor in (bijna) alles. Lees over het heelal, de aarde, dieren, het menselijk
lichaam en nog veel meer.

voelen zij zich thuis. Ontdek waarom zebra's een gestreepte huid hebben en
voor welke dieren ze wegrennen. 7+

voelen zij zich thuis. Ontdek waarom giraffen een gevlekte huid hebben en
voor welke dieren ze wegrennen. 7+

dingen die je moet weten als je een beetje wilt kunnen meepraten over tijgers.
7+

vlaktes, wilde bossen, bergen en groene steden. Proef het bijzondere Poolse
eten. 9+

rivieren, prachtige meren en bossen. Proef het lekkere Duitse eten. Neen een
kijkje in sprookjesachtige kastelen, historische steden en nationaalparken. 9+

verschillende instrumenten om muziek te maken. Ze klinken allemaal anders.
7+
in deze editie delen 12 grote TikTokkers uit Nederland en België naast hun
tips & tricks om viral te gaan ook hun beste vakantietips en -verhalen.

hoogste waterval tot de grootste ondergrondse stad, de grootste mensaap tot
de zwaarste ultramarathon en de langste spoorlijn.7+

landbouw tot mode. Bekijk de impact van klimaatverandering, zoals
opwarming van de aarde en extreem weer. En ontdek wat jij kunt doen om de
impact van klimaatverandering te verminderen. 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021123902

5
J3
J4

Ingram, Zoë

Mijn eerste zeedierenboek

596.4

9789047712800

€ 14,99

jul-21

Van het kleurige koraal tot de reusachtige blauwe vinvis en van de zeeduivel
tot de garnaal – in dit prachtige natuurboek leer je twintig zeedieren herkennen
en kom je van alles te weten over wat ze eten, waar ze leven en meer
verrassende feitjes. 4+

2021113418

5
J3
J4

Jensen, Stine

Alles is chill

158.27 9789020622676

€ 19,99

jun-21

In haar nieuwe boek left Sine Jensen met veel plezier uit hoe kinderen op een
leuke manier aan de slag kunnen gaan met yoga en meditatie. Korte teksten
afgewisseld met feitjes, vragen en ademhalingsoefeningen. 8+

2021124157

5
J3
J4

Kay, Adam

Adams anatomie: het complete (en
compleet onsmakelijke) boek over het
menselijk lichaam

600.5

9789402708455

€ 19,99

sep-21 In dit hilarische boek neemt dokter Kay je mee op ontdekkingsreis door het

2021124244

5
J3

Koens, Olaf

Aydin, het waargebeurde verhaal van een 598.91 9789021426471
beloega

€ 16,99

aug-21 Het magische verhaal over de Turkse witte walvis Aydin, die Koens ooit zag

2021201780

5
J3
J4

Koestler-Grack,
Rachel

Nijlpaarden (Dieren in het wild)

598.92 9789086647576

€ 15,00

aug-21 Laat je meenemen naar de wereld van de nijlpaarden. In het oosten van Afrika

2021113037

5
J3

Koppens, Judith

Afval in de bak (Klimaatjes)

614.65 9789044841169

€ 15,95

aug-21 Egel werkt in haar atelier. De vriendjes komen op bezoek. Ze leren in het

2021102769

5
J3
J4

Kuipers, André

Hoe word ik astronaut?

659.85 9789493236028

€ 15,99

sep-21 In dit boek lees je waar je als toekomstige astronaut allemaal aan moet

2021123799

5
J3
J4

Labarre, Natalie

Te gekke beroepen die echt bestaan

430.8

9789025773458

€ 14,99

jul-21

2021201786

5
J3

Layton, Neal

Red ons klimaat! (Zo help jij de planeet) 556

9789086648498

€ 16,00

sep-21 Lees alles over de opwarming van de aarde in dit toegankelijke gidsje. Ontdek

2021201766

5
J3

Layton, Neal

Veel te veel plastic! (Zo help jij de
planeet)

614.62 9789086648504

€ 16,00

sep-21 Lees alles over de ellende met plastic, en ontdek op wat voor slimme

2021112998

5
J3

Leyssens, Jan

Leven tussen de apen (Wonderwaar)

571

9789044842876

€ 15,95

mei-21 In 1960 reist Jane Goodall naar Tanzania om er de chimpansees te

2021123801

5
J3
J4

McCartney, Tania

Ik hartje de wereld: een feest van landen, 950.2
zeeën, planten, dieren en mensen rond
de hele wereld

9789047712763

€ 19,99

sep-21 Op iedere spread in dit boek ontdek je een ander aspect van onze planeet.

2021113521

5
J3
J4

Megagrote

Het megagrote Kidsweek moppenboek:
de leukste moppen en raadsels uit
Kidsweek

9789000378456

€ 9,99

jun-21

846

24

menselijk lichaam. Vol humor, vieze grappen en eindeloos veel interessante
feitjes. 9+

op het jeugdjournaal. Met illustraties van Mark Janssen. 6+

voelen zij zich thuis. Overdag leven ze veelal in het water.'s avonds jagen ze
op voedsel.7+

atelier niet alleen schilderen, maar vooral waarom het belangrijk is om je afval
goed te sorteren! 5+

voldoen. Welke trainingen je moet volgen. Hoe je je voorbereidt op het leven
aan boord van een ruimteschip en een andere planeet. En wat er allemaal nog
meer bij komt kijken voordat je klaar bent voor de lancering. 8+
In dit boek kom je meest maffe, ongebruikelijke, onbekende of onderbelichte
beroepen tegen die heel bijzonder zijn. Thematitel Kinderboekenweek. 7+

wat wetenschappers en jongen mensen hebben gedaan om de planeet te
redden en hoe je zelf kunt helpen. 7+

manieren we het probleem kunnen aanpakken. 7+

bestuderen. Ze hoopt meer te weten te komen over hoe wij ons vroeger als
oermensen gedroegen, en ontdekt dat we misschien wel meer op de apen
lijken dan we beseffen. 6+
Verwonder je over de natuur op ieder continent. Leer de dieren kennen.
Verbaas je over de bouwwerken. En leer mensen en hun eetgewoontes
kennen. 9+

Speciaal voor dit extra dikke moppenboek verzamelde de leukste krant van
Nederland alle moppen die de afgelopen tien jaar zijn ingezonden door lezers.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021102794

5
J3
J4

Mugford, Simon

Virgil is de beste (Voetbalhelden)

619.14 9789493189485

€ 9,99

jun-21 Dit boek staat vol weetjes, statistieken en verhalen over de grootste

2021112982

5
J3
J4

Ollivier, Reina

Lawaaimakers (Superbeesjes)

593

9789044843422

€ 18,95

aug-21 Brullen, balken, kwaken, knallen… Sommige dieren kunnen er wat van. Het is

2021123895

5
J3

Platt, Richard

Het viruslab: de gruwelijke geschiedenis 605.11 9789047713562
van dodelijke ziektes

€ 14,99

jul-21

Wie denk je dat het beste het verhaal over pandemieën en plagen kan
vertellen? Precies! De ratten, vlooien, teken en andere akelige beestjes die ze
overbrengen! En dat doen ze dan ook in dit boek. Het is geweldig, gruwelijk,
grappig en goor.9+

2021113075

5
J3

Praagman, Milja

Magneetje

876

9789025881528

€ 15,99

jun-21

Bundel met bijzondere gedichten, waarnemingen in taal. Gedichten over jij en
ik, over een oma-meisje en een jongen-opa. Voorzien van prachtige beelden,
wervelend van kleur en lijn.

2021202134

5
J3
J4

Ridder, Isabelle de

Met de fiets (De Kijkdoos)

657.4

9789463416313

€ 20,00

aug-21 Speel je wel eens met je fiets. Je kunt ook op de fiets ergens naartoe. Het

2021134751

5
J3
J4

Roebers, Geert-Jan

Soortenschat: kindercanon van de
natuur in de Lage Landen

577.3

9789025773632

€ 19,99

aug-21 Deze gids geeft to the point en op een aanstekelijke manier informatie over

2021124245

5
J3
J4

Roos, Susanne

Het huttenboek voor jonge klussers

624.9

9789021424057

€ 17,99

aug-21 Elk kind heeft een hut. Een deken over twee stoelen, een open plek onder een

2021145428

5
J3

Sánchez Vegara,
Maria Isabel

Malala Yousafzai (Van klein tot groots)

452.9

9789051168594

€ 14,50

jun-21 Deel in de reeks levensverhalen van bijzondere vrouwen, over Malala die een

2021013987

5
J3

Scales, Helen

Het grote rif

578.6

9789464040357

€ 17,99

jul-21

2021124223

5
J3
J4

Schaap, Annet

De meisjes: zeven sprookjes

863

9789045126692

€ 14,99

sep-21 Een schone slaapster die niet meer ontwaakt, een kikker die maar geen prins

2021124273

5
J3
J4

Schutten, Jan Paul

Stinkend rijk worden: de vieste, raarste
en leukste banen van vroeger (en nu)

430.8

9789045126722

€ 9,99

aug-21 Natuurlijk kun je gewoon astronaut worden, of dierenarts of minister-president.

2021123684

5
J3
J4

Schutten, Jan Paul

Stuiver en Pluis bij de Vikingen

925.5

9789025774714

€ 14,99

aug-21 De nieuwsgierige stokstaartvriendjes Stuiver en Pluis zijn terug uit het oude

2021112967

5
J3
J4

Slegers, Liesbet

De sterrenkundige

551.1

9789044843392

€ 15,95

aug-21 De sterrenkundige weet er heel veel over het heelal. Met telescopen,

25

Nederlandse voetballer van dit moment. In dezelfde uitvoering verschenen
delen over Messi en Ronaldo. 8+

niet altijd stil in de natuur. Denk je dat alleen grote dieren veel lawaai maken?
Dan zitten er geweldige verrassingen in dit boek. 5+

verkeer is vaak druk. Er zijn regels en borden voor fietsers. Lees erover in dit
boekje. 7+

meer dan 100 planten en dieren, waarmee kinderen ze kunnen herkennen. 8+

struik of zelfs een boomhut. Een plek waar je je kunt terugtrekken en die
helemaal van jezelf is. Susanne Roos ging op zoek naar kinder-klustips en
bouwverhalen. 7+
voorvechtster werd voor onderwijs aan jonge vrouwen en daarmee de
Nobelprijs voor de Vrede won. 6+

Welkom in de onderwaterschatkamer van het Groot Barrièrerif. Maak kennis
met de kleurige planten en dieren die hier leven en leer over de Aboriginals
die al heel lang in dit gebied wonen. Van de auteur van het bekroonde
'Everest'. 6+
wordt, een meisje dat een monster is. Bewerking van vijf sprookjes van Grimm
en twee van Charles Perrault. 11+

Maar dat wil iedereen al en is best saai. Dus de volgende keer als iemand
vraagt wat je later wilt worden, zeg je gewoon dat je je geld gaat verdienen
met mensen uitschelden. Of dat je aan het trainen bent voor poephulp. 7+

Egypte. Hun tijdmachine dropt ze nu bij de Vikingen. Ook hier ontmoeten ze
een 'local' die hun de nodige uitleg geeft. 3+

computers en veel geduld doet ze onderzoek naar het heelal. Soms reist ze
zelfs naar een sterrenwacht in het hooggebergte, omdat ze op die hoge plek
de ruimte nog veel beter kan zien door de telescopen! 5+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2021)
2021201763

5
J3
J4

Sommer, Nathan

Arenden (Ruige roofvogels)

598.8

9789086647521

€ 15,00

aug-21 Deel in een reeks informatieve boeken over vleesetende roofvogels die op

2021201765

5
J3
J4

Sommer, Nathan

Uilen (Ruige roofvogels)

598.8

9789086647545

€ 15,00

aug-21 Deel in een reeks informatieve boeken over vleesetende roofvogels die op

2021123898

5
J3

Taylor, Georgina

Voor elkaar gemaakt: bijzondere
samenwerkingen in de natuur

590.1

9789047712718

€ 14,99

aug-21 In de natuur vind je de meest onverwachte vriendschappen. Reis mee door

2021060226

5
J3
J4

Vendel, Edward van
de

Rekenen voor je leven

512

9789057125188

€ 18,95

jul-21

2021134854

5
J3
J4

Virginie, Loubier

Groot weetjesboek over de hemel en het 552.2
heelal

9789463833240

€ 15,00

sep-21 In vier hoofdstukken ontdek je in dit boek de hemel, het zonnestelstel, het

2021124144

5
J3
J4

Voort, Kasper van der Het grote beroepenboek van Fiep

430.8

9789047628750

€ 19,99

aug-21 Het grote beroepenboek van Fiep bevat de meest uiteenlopende beroepen.

2020513358

5
J3
J4

Westera, Bette

Seks is niks geks

615.51 9789493228054

€ 16,90

mei-21 Seks is niks geks, maar het is ook niet niks. Wat is het dan wel? Hoe gaat het

2021102377

5
J3
J4

Zoete, Hanneke de

Het grote kook- en bakboek van de
zoete zusjes

629.77 9789043922913

€ 22,50

sep-21 Kinderkookboek met 30 recepten voor hapjes, drankjes, ontbijt, lunch, diner en

2021124010

5
J3
J4

Waarom? De grote encyclopedie van je
lichaam

600.5

€ 15,99

sep-21 Het menselijk lichaam op kindermaat, fascinerende antwoorden op meer dan

9789401476997

26

prooien jagen. Ontdek waarom arenden beter kunnen zien dan mensen.
Geschikt voor moeilijke lezers. 8+

prooien jagen. Geschikt voor moeilijke lezers. 8+

bossen, woestijnen, oceanen en jungles en ontdek hoe dieren en planten zich
op de meest bijzondere manieren aan elkaar hebben aangepast. 8+
Groep zeven van de Rover Hoepsika-school komt in opstand tegen hun saaie
rekenboek. De klas sluit een contract met hun juf en meester: dit jaar gaan ze
rekenen met vragen die belangrijk zijn voor hun leven. Iedereen één
vraag.Thematitel Kinderboekenweek.
universum en alles over de verovering van de ruimte. In dezelfde uitvoering
verschenen o.a. delen over de brandweer en de dierenwereld.

Van schoonmaker tot goochelaar, elektricien of bakker: er komen heel wat
werkzaamheden aan bod, verdeeld in heel veel categorieën. Met gedichtjes
over wat een beroep inhoudt. 3+
precies in zijn werk? Bette Westera en Sylvia Weve maken seksualiteit bij
mens en dier op luchtige wijze bespreekbaar voor kinderen vanaf 11 jaar.

toetjes. En voor de enige echte Zoete Zusjes verjaardagstaart.

200 vragen. Met korte quizjes. 6+

Standing order 2021
Lijst maart:
module:
V1
V2
V3
V4

titels:
130
67
35
22

bedrag:
€ 2.676
€ 1.376
€ 780
€ 485

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
138
64
47
36

bedrag:
€ 2.015
€ 881
€ 820
€ 614

titels:
120
70
32
20

bedrag:
€ 2.460
€ 1.415
€ 718
€ 467

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
125
67
56
43

bedrag:
€ 1.799
€ 918
€ 929
€ 712

titels:

bedrag:

module:
J1
J2
J3
J4

titels:

bedrag:

titels:
250
137
67
42

bedrag:
€ 5.136
€ 2.791
€ 1.498
€ 952

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
263
131
103
79

bedrag:
€ 3.814
€ 1.799
€ 1.749
€ 1.326

Lijst juni:
module:
V1
V2
V3
V4
Lijst oktober:
module:
V1
V2
V3
V4
Totaal:
module:
V1
V2
V3
V4

Max. aantal titels in 2021:
Modules:
V1 = volw.fictie groot
400
J1 = jeugd fictie groot
V2 = volw. fictie klein
190
J2 = jeugd fictie klein
V3 = volw.non-fictie groot
125
J3 = jeugd non-fictie groot
V4 = volw. non-fictie klein
60
J4 = jeugd non-fictie klein

400
200
165
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
Yvonne Schotman

roel.jager@nbdbiblion.nl
yvonne.schotman@nbdbiblion.nl

