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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 2022. Het zijn de titels die, zoals u gewend bent, na 
verschijnen ook worden opgenomen in de nieuwsbrief Collectieadvies / Databanken 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 2022) 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 ’22), u kunt dan de lijst doorlopen 
en snel bestellen. 
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 15 juli 2022. 
 
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: 
15 juli 2022. 

 
Een overzicht van de aantallen titels en totaalbedragen van 2022 vindt u achteraan de bijgaande lijst. 
 
Nieuwe abonnementen 
Nieuwe Standing Orderabonnementen kunnen ingaan per 1 september 2022. 
 
 
Meer informatie nodig? 
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Neem dan contact op met de afdeling Fulfilment: 
Roel Jager (tel. 079-3440132). 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
NBD Biblion 
Roel Jager 
 
T (079) 344 0132 
E roel.jager@nbdbiblion.nl 
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Bestellijst (uiterste inzenddatum 15 juli 2022) 
 

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 ‘22) 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 ‘22) 
 en daar uw bestelling plaatsen. 
 U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€3,07). Uiterste datum van inzending is: 15 juli 2022. 
  
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 ‘22)  
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: 15 juli 2022. 
 
3. U heeft een Standing order abonnement. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 1 exemplaar. 

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

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



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2022)

Bestelnr. cat aantal auteur titel siso ISBN prijs Ver 
schijnt

Bijzonderheden

2022121521 2  
V1

Archem, Johanne A. 
van 

Ondergeschoven 9789020547191 € 17,50 sep-22 Grietje groeit na de Tweede Wereldoorlog op als jongste kind 
in een straatarm gezin, maar gelukkig vindt ze werk bij een 
rijke bankiersfamilie. Als Adolfina, de dochter van de bankier, 
terug naar huis komt om te trouwen, blijken iedereen ineens 
een enorme hekel aan haar te hebben.

2022100103 2  
V1

Archer, Jeffrey In het volle zicht 9789402710571 € 21,99 jul-22 Als in een drugszaak een oude vijand opduikt, wordt een jonge 
rechercheur gedwongen een list te verzinnen...

2022100159 2  
V1

Ardone, Viola De oranjebloesem 9789401617314 € 21,99 jun-22 Sociale roman.  Sicilië De jaren 60. De 16-jarige Oliva Denaro 
neemt haar lot in eigen hand als ze besluit niet te trouwen met 
de man die haar daartoe probeert te dwingen.

2022111042 2  
V1  
V2

Arlidge, M.J. Kom eens gauw 9789022591215 € 21,99 jun-22 Helen Grace haar recentste aartsvijand loopt nog vrij rond en 
dit maakt dat ze geen stap kan zetten zonder drie keer 
achterom te kijken. Als zich een grote tragedie voordoet, is 
Helen nergens meer zeker van, zelfs niet van haar baan. Deel 
11

2022184675 2  
V1

Armstrong, Addison De oorlogsbibliotheek 9789044362442 € 23,99 aug-22 1918. Emmaline Balakin leeft meer in haar boeken dan in haar 
eigen leven. Maar wanneer ze bij het Dead Letter Office een 
envelop geadresseerd aan iemand uit haar verleden in handen 
krijgt, besluit ze op avontuur te gaan als bibliothecaresse aan 
het front.

2022100012 2  
V1  
V2

Austin, Lynn De bron van liefde 9789029733045 € 24,99 sep-22 Arts Jimmy Barnett komt getraumatiseerd terug van de 
Tweede Wereldoorlog. Zijn beste vriendin Peggy Serrano 
herkent hem niet meer. Hij is er zo slecht aan toe dat hij op een 
psychiatrische afdeling belandt.

2022121755 2  
V1

Axelsson, Majgull Fatima 9789044545074 € 23,99 aug-22 Lykke en Fatima hebben enkel elkaar. Lykke is een felle 
lerares op de middelbare school. Fatima een vondeling uit 
India die in de steek is gelaten, nu door haar adoptieouders. 
Ze weet maar één ding over zichzelf: dat haar naam niet 
Fatima is. Als ze achttien wordt verdwijnt ze.

2022100221 2  
V1  
V2

Baantjer, A.C. De Cock en een dodelijk spel 9789026158957 € 10,99 aug-22 De Cock wordt opgeschrikt door de dood van de jonge 
tennisspeler Daniël Sanders, die vermoord is aangetroffen in 
een sportschool op de Wallen.

2022084821 2  
V1

Bach, Tabea Het bloemeneiland (Bloemeneiland-
serie, dl-1)

9789046829554 € 15,99 jul-22 Een meeslepende roman over een erfenis, een liefde en een 
bloemenkwekerij in Bretagne.
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2022)

2022105709 2  
V1  
V2

Baldacci, David De 6:20 man 9789400515130 € 24,99 jul-22 Voormalig Army Ranger Travis Devine werkt als financieel 
analist op Wall Street. Zes dagen per week neemt hij de trein 
van 6:20 om naar New York te forenzen. Wanneer op een dag 
een van zijn collega’s wordt vermoord, wordt Travis 
aangemerkt als verdachte.

2022111066 2  
V1

Barker, J.D. Augustus 9789022596401 € 22,99 jul-22 Detective Faustino Brier wordt gekweld door een reeks 
onopgeloste moorden. Al enkele jaren wordt er op 8 augustus 
een lijk gevonden: het lichaam volledig verbrand, maar de 
kleding intact. En geen spoor van de dader. Het enige 
aanknopingspunt is Jack, een arme weesjongen.

2022085115 2  
V1

Beckett, Simon Vermist 9789021030593 € 21,99 sep-22 Vermist is een geweldige, zenuwslopende en originele thriller 
die vanaf de eerste bladzijden onder je huid gaat zitten.

2022121581 2  
V1

Berkelaar, 
Annemartien

Reünie in Toscane 9789020549157 € 15,00 aug-22 In 'Reünie in Toscane' van Annemartien Berkelaar gaat het 
verhaal van de hechte vriendinnengroep verder. Iedereen staat 
op een ander punt in het leven. Chloë en Roberto gaan 
eindelijk trouwen, waar anders dan in het prachtige Toscane?

2022111048 2  
V1  
V2

Bomann, Corina Gloriedagen (Waldfriede-serie, dl-1) 9789022595510 € 21,99 jun-22 Berlijn, 1919. In een stad waar de oorlog diepe wonden heeft 
achtergelaten, staat de jonge verpleegster Hanna voor een 
grootse taak.

2022084822 2  
V1

Broom, Isabella Een perfecte ontsnapping (Ticket naar 
de liefde, dl-1)

9789046829660 € 17,99 jul-22 De meeste mensen gaan naar Kroatië voor kiezelstranden, 
zonneschijn en een kristelblauwe zee, maar Kate gaat erheen 
om te verdwijnen. Haar leven is op spectaculaire -en publieke-
wijze uiteengevallen. Niemand op het eiland weet waarvan ze 
is gevlucht.

2022111081 2  
V1  
V2

Bryndza, Robert Fatale waarheid 9789022596524 € 20,99 sep-22 Erika Foster leidt naast een moordzaak ook een 
vermissingszaak en moet Vicky vinden, voordat de 
moordenaar dat doet.

2022095598 2  
V1  
V2

Burton, Jessie Het huis aan de Herengracht 9789024586325 € 23,99 sep-22 Nella is wanhopig op zoek naar een echtgenoot voor Thea om 
haar toekomst veilig te stellen. Wanneer ze een uitnodiging 
ontvangen voor het exclusiefste bal van Amsterdam, is ze 
dolgelukkig, misschien is het lot hen dan toch gunstig gezind?

2022184629 2  
V1  
V2

Caboni, Cristina De kleuren van de liefde 9789401617390 € 15,00 aug-22 Caboni laat een waargebeurde geschiedenis fonkelend tot 
leven komen en combineert de warmte van haar eerdere 
romans met een aangrijpend historisch verhaal. Voor lezers 
van Rachel van Charante en Louise Fein is dit de perfecte, 
warme en emotionele familieroman.
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2022)

2022122125 2  
V1

Candlish, Louise Haar woorden 9789021439853 € 22,99 jun-22 Je staat op je balkon. En dan zie je hem, de man die je overal 
zou herkennen. Hij is nu ouder en zijn uiterlijk is subtiel 
veranderd, maar hij is het duidelijk. Het probleem is alleen dat 
dat nergens op slaat, aangezien hij al meer dan twee jaar dood 
is.

2022100100 2  
V1

Caplin, Julie De kleine patisserie in Parijs 9789402710526 € 17,99 jul-22 Nina heeft er schoon genoeg van dat haar oudere broers zich 
voortdurend met haar leven bemoeien. Dus wanneer ze de 
kans krijgt om naar Parijs te gaan om daar mee te helpen in 
een echte patisserie, weet ze niet hoe snel ze ‘au revoir’ moet 
zeggen.

2022095273 2  
V1

Cleave, Paul Kinderspel 9789021030937 € 21,99 mei-22 Een goedbedoelde grap van misdaadschrijverskoppel 
Cameron en Lisa Murdoch komt hun duur te staan. Hun zoon 
verdwijnt en de Murdochs staan bovenaan de verdachtenlijst.

2022085072 2  
V1  
V2

Colgan, Jenny Een nieuwe zomer in de kleine bakkerij 
(De kleine bakkerij-serie)

9789021031248 € 20,99 jun-22 Marissa Rossi arriveert op het prachtige eiland Mount 
Polbearne, maar ze merkt van de mooie omgeving nauwelijks 
iets op. Sinds de dood van haar geliefde grootvader is ze 
zichzelf niet meer. Zelfs het koken van heerlijke Italiaanse 
gerechten, anders haar passie, is haar nu te veel.

2022105911 2  
V1

Colombani, Laetitia De vlieger 9789026358876 € 20,99 jun-22 In deze  roman wordt het lot van een jonge Franse vrouw 
voorgoed vervlochten met dat van een Indiaas meisje.   Los 
leesbaar vervolg op 'De vlecht'.  

2022100106 2  
V1

Dekker, Evi Last-minute Londen 9789402710618 € 16,99 jun-22 Een relaxt reisje neemt een onverwachte wending als er een 
schilderij opduikt waarvan iedereen jarenlang dacht dat het 
verloren was. Als dan ook nog de Zweedse kandidaat-
voorzitter vergiftigd wordt, komt Nora in een wespennest 
terecht. Ineens lijkt vrijwel iedereen verdacht.

2022184644 2  
V1

Diamond, Lucy Liefde in het strandcafé 9789401617727 € 21,99 jul-22 De dromerige Evie erft het café van haar lievelingstante. Evie 
heeft veel geprobeerd in haar leven, maar niets is echt gelukt. 
Toch is ze vastbesloten haar leven voorgoed op de rails te 
krijgen, en het café aan het strand weer tot bloei te laten 
komen.

2022142761 2  
V1  
V2

Dicker, Joël De zaak Alaska Sanders 9789403187419 € 25,00 okt-22 April 1999. Een rustig stadje in de Amerikaanse staat New 
Hampshire, wordt opgeschud door een gruwelijke moord. Het 
lichaam van een jonge vrouw, wordt gevonden aan de rand 
van een meer. De politie verkrijgt al snel een bekentenis van 
de dader en zijn handlanger en sluit het onderzoek.

2022100039 2  
V1  
V2

Dijk, Kiki van Florence 9789401617253 € 17,99 jun-22 Zinderende zomerthriller. Kunstrestaurateur Clea, wordt door 
haar oud-klasgenoot plotseling gevraagd haar roerige 
nachtleven in te wisselen voor een geheimzinnige opdracht in 
Florence. 

3



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2022)

2022100043 2  
V1

Downes, Anna Het schaduwhuis 9789026161414 € 20,00 mei-22 Thriller. Alex trekt met haar twee kinderen naar het idyllische 
Pine Ridge. Daar lijken gebeurtenissen uit het verleden zich 
echter te herhalen.

2022105702 2  
V1  
V2

Drinkwater, Carol Een daad van liefde 9789400515031 € 21,99 aug-22 Een adembenemende en liefdevolle oorlogsroman over moed 
in de donkerste momenten

2022111064 2  
V1

Druart, Ruth Afscheid van Parijs 9789022596487 € 20,99 jul-22 Wanneer Josephine hem vertelt dat haar moeder nog leeft, 
moet Sebastian de moeilijkste beslissing van zijn leven nemen: 
zijn plicht jegens zijn nieuwe familie nakomen, of terugkeren 
naar zijn grote liefde?

2022100192 2  
V1

Dudley, Lorri Het geheim van de hertog (De 
Caraibische eilanden, dl-1)

9789029733229 € 21,99 jul-01 Een rouwende hertog ontvlucht de avances van vele dames, 
en vindt naast een nieuwe roeping ook eindelijk rust op het 
Caribische eiland Nevis. Totdat een wolk van roze zijde zijn 
aandacht trekt...

2022095286 2  
V1

Duenas, Maria Sira 9789028452145 € 26,99 sep-22 Vier steden. Vier geheime missies. Een vrouw: Sira Quiroga. 
Het razend spannende vervolg op Het geluid van de nacht van 
bestsellerauteur María Dueñas.

2022100095 2  
V1

Eden, Farina Het recept van dromen (De vrouwen van 
de zeepmakerij, dl-1)

9789402710465 € 19,99 jun-22 Het jaar is 1865. Hanna maakt in de zeepziederij van haar 
vader al op jonge leeftijd kennis met de kneepjes van het vak. 
Ze heeft talent en frisse ideeën, maar die worden door haar 
vader weggelachen. Het eerste deel in de meeslepende 
familiesaga rondom de vrouwen van de zeepmakerij.

2022084823 2  
V1  
V2

Eder, Rebekka De dochter van de apotheker (De 
chocolade dynastie, dl-1)

9789046829516 € 15,99 jun-22 Familieroman voor lezers van Corina Bomann. Om haar 
geheime recept voor keelsnoepje te bewaken zal 
apothekersdochter  Anna Sophia een onmogelijke keuze 
moeten maken.

2022105740 2  
V1

Engberg, Katrine Wintereiland 9789400513549 € 22,99 aug-22 De spannende opvolger van Glazen vleugels en 
Dodenmasker. Deel 4 van Bureau Kopenhagen.

2022100242 2  
V1

Eva Björg Aegisdóttir IJskoude leugens (IJslandse moorden, dl-
2)

9789026161063 € 20,00 aug-22 Alleenstaande moeder Maríanna verdwijnt en door het briefje 
op de keukentafel gaat iedereen uit van zelfmoord. Dan wordt 
zeven maanden later haar lichaam gevonden op de lavavelden 
en het wordt duidelijk dat ze slachtoffer was van moord. Deel 2
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2022100443 2  
V1  
V2

Faber, Kim Stikdonker 9789402710564 € 22,99 jun-22 Rechercheur Kristiansen doet onderzoek naar de moord op 
een jonge neonazi tijdens een politieke actie. Als blijkt dat de 
twee zaken een link hebben, moeten Juncker en Kristiansen 
hun krachten bundelen. Maar de waarheid achterhalen kan 
levensgevaarlijke gevolgen hebben…

2022105986 2  
V1  
V2

Fallon, Jane Slechtste plan ooit 9789026159251 € 19,99 jun-22 Georgia en Lydia zijn beste vriendinnen. Dus als Lydia een 
webshop begint, wil Georgia haar helpen. Via een nep-account 
stuurt ze haar berichtjes. Dat pakt anders uit dan gedacht.

2022111058 2  
V1  
V2

Fenwick, Liz Een huis aan de rivier 9789022596012 € 21,99 jul-22 Thea verhuist naar een vervallen cottage. Vlak na haar 
aankomst vindt ze brieven, die zijn geschreven door een man 
die zich ‘Z’ noemt. Ze zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog vanaf 
het front aan een geliefde gestuurd; het lijkt een liefdesverhaal 
met een tragisch einde te zijn.

2022105913 2  
V1  
V2

Fields, Helen Perfecte moord 9789026358074 € 20,99 jul-22 Bart Campbell zit al opgesloten in een container. Hij kan zich 
niet meer precies herinneren wat er is gebeurd, wel dat hij is 
gedrogeerd en in Edinburgh is ontvoerd. Wat hij niet weet, is 
dat hij onderweg is naar Frankrijk, waar hem een gruwelijk lot 
wacht.

2022111073 2  
V1  
V2

Foley, Lucy Het appartement 9789022594506 € 20,99 aug-22 Jess is toe aan een frisse start. Ze gaat naar haar halfbroer 
Ben in Parijs. Maar Ben is er niet en komt ook niet thuis.  welke 
duistere geheimen er verborgen liggen achter de prachtige 
façade van de Rue des Amants.

2022085158 2  
V1

Fowler, Karen Joy Booth 9789046829820 € 24,99 sep-22 Weergaloze roman over John Wilkes Booth: de acteur die de 
moordenaar van president Lincoln werd

2022085121 2  
V1  
V2

Freeman, Brian Robert Ludlum's Het Bourne geheim 9789021030845 € 21,99 sep-22 Terwijl Bourne in een kat-en-muisspel met Lennon verwikkeld 
raakt, ontdekt hij dat alles wat hij dacht te weten over het 
verleden een leugen is...

2022184513 2  
V1  
V2

Gerritsen, Tess Luister naar mij 9789044364439 € 23,99 jul-22 Rechercheur Jane Rizzoli en pa tholoog-anatoom Maura Isles 
onderzoeken de gruwelijke moord op Sofia Suarez, een 
verpleegster die enorm geliefd was bij haar buren en collega's. 
Had ze iets te verbergen?

2022105898 2  
V1

Glass, Ava Alias Emma 9789026357091 € 22,99 sep-22 Alles aan Emma Makepeace is nep, zelfs haar naam. Ze heeft 
net de training tot geheim agent afgerond en heeft meteen een 
belangrijke missie: Ze moet de zoon van Russische 
dissidenten, van de ene kant van Londen naar de andere kant 
begeleiden om hem in veiligheid te brengen.
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2022142757 2  
V1  
V2

Grebe, Camilla Iedereen liegt 9789403182513 € 21,99 sep-22 Is Samir niet de liefhebbende echtgenoot en vader die Maria 
dacht dat hij was, maar een gewelddadige man die het niet kon 
verdragen dat zijn dochter verkering met een Zweedse jongen 
had? Gewelddadig genoeg om een moord te plegen?

2022100177 2  
V1

Griffiths, Elly Onheilstijding: een  Ruth Galloway -
thriller

9789026161995 € 19,99 jun-22 Detective. Een oude vriend van Ruth Galloway komt om bij een 
brand. Is er een verband met zijn baanbrekende 
archeologische ontdekking?

2022085157 2  
V1  
V2

Haagmans, Tamara Uit onverwachte hoek 9789021031880 € 17,99 jun-22 Holly is een succesvolle fotograaf met een missie: ze wil alleen 
eerlijke en mooie foto’s maken als tegenhanger van de 
paparazzifoto’s die levens kapotmaken.

2022100167 2  
V1

Hannon, Irene Bramenweelde 9789029733014 € 21,99 jun-22 De succesvolle actrice Katherine trekt zich terug in Hope 
Harbo, om zich te verbergen voor een schandaal dat haar 
achtervolgt. Een verhaal over vergeving en hoop.

2022142735 2  
V1  
V2

Harris, Robert Regicide 9789403164618 € 22,99 sep-22 1660. Generaal Edward Whalley en zijn schoonzoon kolonel 
William Goffe steken de Atlantische Oceaan over, op de 
vlucht, en op zoek naar onderdak omdat ze worden gezocht 
voor de moord op koning Charles I. In Engeland zijn ze bij 
verstek veroordeeld wegens hoogverraad.

2022100168 2  
V1  
V2

Hedlund, Jody Kom terug (De bron van de tijd, dl-1) 9789029733182 € 22,99 aug-22 Wetenschapper Marian Creighton zoekt samen met haar vader 
naar een medicijn tegen een genetische ziekte waaraan haar 
zus lijdt en waaraan haar moeder is overleden.

2022085091 2  
V1

Heitz, Markus De Terugkeer van de Dwergen 1 9789024599608 € 29,99 jun-22 Als Goïmron eropuit trekt om de legendarische dwerg te 
vinden, komen hij en zijn kameraden terecht in een 
eeuwenoude intrige en dodelijke machtsstrijd tussen 
gewetenloze mensen, mysterieuze Alfen en draken!

2022105874 2  
V1

Hope, Anna De witte rots 9789026358937 € 23,99 sep-22 In De witte rots  van Anna Hope zijn de levens van inheemse 
bewoners, conquistadores, een wereldberoemde rockzanger 
en een schrijver met elkaar verbonden door een mystieke witte 
rots.

2022105774 2  
V1  
V2

Horst, Jorn Lier De Onbekende (Cold case kwartet, dl-3) 9789400513990 € 23,99 sep-22 Wanneer in het bos het verminkte lichaam van een jonge 
vrouw wordt gevonden, lijkt de modus operandi op die van 
seriemoordenaar Tom Kerr. Maar Kerr zit al vier jaar in de 
gevangenis en kan de misdaad nooit hebben gepleegd. Wie 
dan wel?

6



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (juni 2022)

2022105705 2  
V1

Hurwitz, Gregg De machthebbers (Orphan X, dl7) 9789400514102 € 24,99 jul-22 Voor Evan Smoak is het geen uitgemaakte zaak dat hij 
Aragóns dochter veilig thuis kan brengen. Hij moet de 
onneembare vesting van een zwaarbewapend kartel zien 
binnen te dringen. De vraag is: is hij überhaupt bereid deze 
misdadiger te helpen, ook al betreft het een goede zaak?

2022111032 2  
V1  
V2

Inusa, Mamuela De betoverende antiekzaak (Valerie 
Lane dl.3)

9789022594261 € 16,99 jun-22 In het hart van Oxford ligt een klein straatje: Valerie Lane. Hier 
runnen vijf vriendinnen elk een eigen winkel. We volgen hen 
terwijl zij lief en leed delen en op zoek gaan naar die dingen 
die je in geen enkele winkel kunt kopen: liefde en geluk. Deel 3

2022111079 2  
V1  
V2

Inusa, Manuela Het wonderbaarlijke wolparadijs (Valerie 
Lane, dl-4)

9789022595152  €  16,99 aug-22 In het hart van Oxford ligt een klein straatje: Valerie Lane. Hier 
runnen vijf vriendinnen elk een eigen winkel. We volgen hen 
terwijl zij lief en leed delen en op zoek gaan naar die dingen 
die je in geen enkele winkel kunt kopen: liefde en geluk. Deel 4

2022111047 2  
V1

Irwin, Sophie Lady Kitty's fortuinlijke zoektocht 9789022596470 € 20,99 jun-22 Engeland, 1818. . Het trouwseizoen gaat beginnen en Kitty 
Talbot heeft geen minuut te verliezen om een rijke man aan de 
haak te slaan.

2022085169 2  
V1

Jackson, Joshilyn Kijk niet achterom 9789046828045 € 22,99 jun-22 Thriller. Bree heeft alles waar ze altijd van droomde: een rijke 
lieve man, twee tienerdochters een baby en een prachtig huis. 
Dan wordt haar baby gestolen.

2022100181 2  
V1  
V2

Jacobs, Anne Hoop voor het landhuis (Het landhuis, dl- 
3)

9789401617277 € 22,99 jun-22 Familieroman. Nu Franziska en Walter verhuisd zijn, probeert 
hun kleindochter in het oude pand een nieuw leven  op te 
bouwen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

2022111239 2  
V1  
V2

Japin, Arthur Wat stilte wil 9789029542869 € 23,99 aug-22 Zingen is Anna’s grote geluk. Zij heeft de stem, de opleiding en 
het talent en de ambitie, maar in de negentiende eeuw is een 
carrière als zangeres voor een meisje uit haar milieu 
ondenkbaar.

2022105757 2  
V1

Jensen, Jens Henrik Gladiator (Oxen, dl-5) 9789400514850 € 23,99 jul-22 Met tegenzin is voormalig topmilitair Niels Oxen begonnen aan 
de behandeling van de PTSS die hem al jaren plaagt. Een 
psycholoog haalt hem over om tijdens een survivaltrip naar een 
afgelegen gebied mentor te worden van een groep veteranen 
die ook leiden aan PTSS.

2022105710 2  
V1  
V2

Jewell, Lisa Die nacht verdween ze 9789400515185 € 22,99 jun-22 De ingrediënten van de nieuwe thriller van Lisa Jewell: een 
cold case van een verdwenen tienermoeder, een landhuis en 
een familie met een afschuwelijk geheim.
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2022105742 2  
V1

Johannson, Lena Irma's geheim (De vrouwen van 
Beiersdorf, dl-3)

9789400514379 € 21,99 okt-22 Hamburg, 1912. Oscar en Gertrude Troplowitz zijn gelukkig 
samen en als bedenkers van de Nivea-creme hebben ze groot 
succes. Samen besluiten ze hun lang gekoesterde wens waar 
te maken: een reis naar Amerika.

2022111076 2  
V1

Johnson, Debbie Een huwelijk in het Duincafé 9789022596043 € 18,99 aug-22 Het Duincafé maakt zich op voor een groots feest, een 
huwelijk! De enige die daar geen tijd voor lijkt te hebben is 
Auburn Longville. Tussen de zorg voor haar moeder, het 
intrekken bij haar zus en het runnen van de plaatselijke 
apotheek door gaat het nog drukker te worden.

2022110961 2  
V1  
V2

Joris, Lieve Hildeke 9789045046969 € 19,99 sep-22 Met liefde en humor portretteert Lieve Joris haar Vlaamse 
achterland. Terwijl het schuldgevoel over haar jarenlange 
afwezigheid knaagt, steken familiespanningen de kop op. Maar 
gaandeweg verzoent ze zich met de wereld die ze op haar 
negentiende ontvluchtte.

2022100029 2  
V1

Kerseboom, Madelein Een vlucht naar jou 9789401617420 € 15,00 jun-22 Als stewardess vliegt Esmee de hele wereld over  De relatie 
met haar vriend Melvin loopt stroef. Als ze dan ook onderweg 
de knappe Javier ontmoet valt ze als een blok voor hem. 

2022111089 2  
V1  
V2

King, Stephen Fairy Tale 9789022596609 € 24,99 sep-33 Charlie begint klusjes te doen voor Mr. Bowditch. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na met een verhaal 
zo absurd, dat niemand het ooit zou geloven. Wat Bowditch 
weet, en geheim heeft gehouden, is dat in de schuur een poort 
naar een andere wereld verborgen zit.

2022111094 2  
V1  
V2

Kovach, Carla Haar duistere hart 9789022593929 € 20,00 sep-22 Deel 5 van de Gina Harte- serie. Susan Wheeler is een 
toegewijde moeder. Iedere dag brengt ze haar kinderen naar 
school, en iedere middag haalt ze hen weer op. Tot vandaag. 
Vandaag geeft Susan haar drie kinderen een kus voordat ze 
vertrekt, om nooit meer terug te keren.

2022111043 2  
V1

Laren, Jackie  van Branding (Eilandliefde-serie, dl-6) 9789022595343 € 17,99 jun-22 De stoere Tjerk staat altijd klaar om de problemen van anderen 
op te lossen. Maar wie staat er klaar voor hem? Een feestje 
voor haar fans: het afsluitende deel van de Eilandliefde-serie, 
waarin alle voorgaande verhalen samenkomen!

2022100215 2  
V1  
V2

Lark, Sarah Grote dromen (Het nieuwe land, dl-1) 9789026161230 € 22,50 jul-22 België, 1912. Vrouwen mogen niet studeren voor dierenarts, 
maar dat is het enige dat Nellie ooit gewild heeft. Daarom 
sluiten zij en haar jeugdvriend Philipp, die de dierenartspraktijk 
van haar vader zal overnemen, een verstandshuwelijk: Nellie 
kan zo aan de slag als ‘assistent’.

2022105766 2  
V1

Leeuwen, Carina van Magma (Cold case, dl-1) 9789400514799 € 21,99 okt-22 Twee meisjes van uiteenlopende sociale klassen verdwijnen in 
dezelfde week. Het lichaam van een jarenlang vermiste docent 
wordt uit het water gevist. Een politicus voelt hoe de grond 
hem te heet onder de voeten wordt.
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2022142790 2  
V1  
V2

Leon, Donna Vluchtig verlangen 9789403136912 € 21,99 jun-22 Een bootongeval in de Venetiaanse lagune, waarbij twee 
Amerikaanse toeristen gewond raken, trekt commissario 
Brunetti’s aandacht als blijkt dat de twee mede-opvarenden de 
slachtoffers in het ziekenhuis achterlieten en ervandoor 
gingen. Was er meer aan de hand dan onschuldig joyriding?

2022100107 2  
V1

Lloyd De club 9789402710625 € 19,99 jul-22 De ultieme zomerthriller: glitter en glamour tegen de 
achtergrond van moord. Reese's Book Club-pick!

2022100101 2  
V1

Mangan, Catherine Een Italiaanse zomer 9789402710533 € 19,99 jun-22 De bruiloft van haar twee beste vriendinnen op het 
zonovergoten Italiaanse eilandje Ischia is precies wat Lily 
nodig heeft nadat haar relatie voorbij is. Tien dagen genieten in 
een luxehotel met een adembenemend uitzicht op zee klinkt 
als de perfecte remedie voor een gebroken hart.

2022100214 2  
V1

Manning, Kirsty De verloren ring 9789026153167 € 22,50 jul-22 Historica Kate gaat een artikel schrijven over de Cheapside-
juwelen, een in 1912 in Londen opgegraven verzameling 
sieraden. Ze gaat naar Londen om de sieraden in het echt te 
bekijken, maar kan niet vermoeden dat dat het begin is van 
een zoektocht naar het verleden van haar eigen familie.

2022111045 2  
V1  
V2

Marsons, Angela Schijndood 9789022591529 € 20,00 jul-22 Een tweede meisje wordt aangevallen en voor dood 
achtergelaten, gedrogeerd en haar mond volgestopt met 
aarde. Het is duidelijk voor Stone en haar team dat hier een 
seriemoordenaar aan het werk is. Wie zal de volgende zijn?

2022121577 2  
V1  
V2

Martin, Holly Een zomer om van te dromen 9789020548426 € 17,50 jul-22 Een heerlijke feelgood over een vrouw die op reis op zoek gaat 
naar zichzelf. Eerder verschenen van Holly Martin ook de 
succesvolle Happiness- en De zussen van Jewel Island-series.

2022100098 2  
V1  
V2

Martin, Madeline De laatste boekwinkel van Londen 9789402710496 € 19,99 jun-22 Augustus 1939: Londen maakt zich op voor de oorlog. Grace 
Bennett heeft er altijd al van gedroomd om naar de stad te 
verhuizen, maar die is niet bepaald wat ze ervan verwacht had. 
En ze had zichzelf al helemaal niet zien werken in een stoffige 
boekhandel in Primrose Hill, het hart van Londen.

2022121546 2  
V1

Meer, Olga van der De buren van de Brugstraat 9789020549645 € 15,00 aug-22 Drie vrouwen uit dezelfde straat hadden nooit contact totdat ze 
elkaar op een tuinfeest van nieuwe buren leren kennen.

2022184606 2  
V1

Michielsen, Dido Engel en kinnari 9789048859214 € 23,99 okt-22 Louisa dwaalt door haar leven. Als pleegkind is ze op haar 
dertiende uitgehuwelijkt. Ze verlangt er hevig naar te weten wie 
haar biologische ouders zijn en hoopt dat het vinden van haar 
moeder een einde zal maken aan haar onzekerheid en 
eenzaamheid.
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2022142955 2  
V1  
V2

Middelbeek, Mariëtte Julia (Vrouwen van Vechtlust, dl-2) 9789460686054 € 21,99 sep-22 Het is 1841 en de twintigjarige Julia heeft een jaar eerder haar 
debuut gemaakt in het sociale leven van de adelijke kringen 
waarin haar familie zich bevindt. Haar ouders hebben al 
diverse jonkheren over de vloer gehad, maar een aanzoek is 
er nog niet gekomen.

2022184685 2  
V1

Monroe, Mary Alice Herinneringen aan het strandhuis 9789401617451 € 22,99 aug-22 Het voert je mee naar de Amerikaanse kust en de jaren 
zeventig, waar turtle lady  Lovie haar toevlucht zoekt in het 
strandhuis van haar familie. Daar is ze even weg van haar 
sociale verplichtingen, overheersende echtgenoot en zijn 
affaires.

2022111091 2  
V1  
V2

Montefiore, Santa Een nieuw begin (De tuinen van Devon, 
dl-2)

9789022596654 € 20,99 sep-22 Na het einde van haar affaire met Charles probeert Flappy 
nieuw leven in haar relatie met Kenneth te blazen. En Flappy 
zou Flappy niet zijn als ze zich niet zou bezighouden met het 
vertier in de buurt: ze is van plan om een Nieuwjaarsbal te 
organiseren. Deel 2.

2022142749 2  
V1

Moor, Margriet de Meneer en mevrouw God: verhalen 9789403182315 € 23,99 jun-22 Ze schetst levensechte personages op haar canvas en weeft 
zo een heel universum aan elkaar. Een echtpaar dat door 
Rembrandt wordt geportretteerd, een kind dat bezeten raakt 
door de natuur, allemaal worden ze blootgelegd tot in de kern 
van hun wezen.

2022184704 2  
V1

Musso, Guillaume Het meisje uit de Seine 9789401617765 € 21,99 jul-22 Een jonge vrouw wordt op een koude nacht uit de Seine 
gehaald. Ze leeft, maar kan zich niet herinneren wie ze is. In 
het ziekenhuis wordt ontdekt dat ze een wereldberoemde 
pianiste is, die twee jaar geleden zou zijn omgekomen bij een 
vliegtuigcrash…

2022095308 2  
V1

Navarro, Julia Vanuit het niets 9789028452312 € 24,99 jun-22 De tiener Abir Nasr is getuige van de moord op zijn familie 
tijdens een Isralische legermissie in Zuid-Libanon. Hij zweert 
de rest van zijn leven op de schuldigen te jagen.

2022121916 2  
V1

Neuhaus, Nele Weg naar nergens 9789021429410 € 22,50 jul-22 Na een familieruzie verlaat de zeventienjarige Sheridan Grant 
Nebraska om haar geluk als zangeres te zoeken in New York. 
Maar een bloedige misdaad begaan door haar broer Esra 
vernietigt haar dromen. Om aan alles te ontsnappen begint 
Sheridan aan een reis door Amerika.

2022085075 2  
V1

Niewierra, Anya Ook dat nog 9789024599622 € 17,50 jun-22 In deze vrolijke dagboekroman over een gescheiden moeder in 
haar ‘tweede leven’, een millennial in een identiteitscrisis en 
een hippieoma in een bejaardenoord, leven we mee in het jaar 
waarin alles verandert. Na haar scheiding is Roos boos en 
schrijft haar frustraties van zich af.

2022132476 2  
V1

Noshad Sharifi, Marai Citroeninkt 9789044644661 € 22,50 sep-22 Een verhaal vertelt door de ogen van een meisje dat nergens 
thuishoort en daarom overal. Een boek over opgroeien tussen 
de uitersten van Nederland. En over moeders die het beter 
willen doen voor hun dochters.
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2022184679 2  
V1

Ohlsson, Kristina Stormwacht 9789044364767 € 24,99 jun-22 Wanneer August arriveert in Hovenäset, is de gemeenschap 
opgeschrikt door de verdwijning van een van de meest geliefde 
inwoners. Waarom kan August het ongemakkelijke gevoel niet 
van zich afschudden dat hij de sleutel van het mysterie in 
handen heeft?

2022105844 2  
V1  
V2

Östlundh, Hakan De nacht van de profeet (De 
profeettrilogie, dl-3)

9789026359361 € 22,50 sep-22 Een jaar geleden was Elias Krantz een gewone man van 24, 
nu een geheim agent met de codenaam de Profeet, die 
gezworen heeft wraak te nemen voor zijn vaders dood. Zijn 
doelwit, Eric Hands, is echter onaantastbaar vanwege zijn 
kennis over alle geheimen van de Zweedse overheid.

2022111097 2  
V1  
V2

Pagie, Nathalie Vuurduivel 9789022594971 € 17,99 sep-22 Australië in de greep van een terrorist. Een vader riskeert alles 
om zijn zoon te redden.  

2022110971 2  
V1

Petry, Ann Het nauw 9789025470968 € 24,99 aug-22 Camilo is een rijke, getrouwde erfgename die de zwarte wijk 
van de stad heeft opgezocht om uit de sleur van haar 
bevoorrechte leven te breken. Heimelijk blijven Link en Camilo 
elkaar ontmoeten en schenden daarmee op noodlottige wijze 
de taboes van hun tijd.

2022085187 2  
V1

Preston,… Het Duivelsplateau 9789021031064 € 21,99 aug-22 In plaats van bewijs van een neergestorte ufo vindt Nora 
meteen twee onbekende lijken begraven. Het gebied valt onder 
de jurisdictie van de FBI, dus wordt agent Corrie Swanson ook 
op de zaak gezet. De ontdekking opent een doos van Pandora: 
die ieders leven op het spel zet.

2022111054 2  
V1  
V2

Quinn, Julia Haar rots in de branding (De Rokeby's, 
dl-3)

9789022595756 € 18,99 jul-22 Deel 3 van de Rokesby -serie. De onafhankelijke en 
avontuurlijke Poppy Bridgerton wil alleen trouwen met een 
aanbidder met dezelfde interesses en een even scherp 
intellect als zij. Helaas komt niemand die dit jaar naar haar 
hand dingt in aanmerking

2022053484 2  
V1  
V2

Riley, Lucinda De geheimen van de kostschool 9789401617130 € 24,99 mei-22 In deze spannende roman onderzoekt detective Jazz Hunter 
de moord op een 15-jarige jongen. Ze ontdekt dat veel mensen 
iets te verbergen hebben.

2022111068 2  
V1

Robb, J.D. Verwachting (Eve Dallas-serie, dl-23) 9789022594896 € 20,99 jul-22 Eve Dallas moet een afgrijselijke dubbelmoord oplossen 
waarbij twee geliefden, beiden werkzaam bij hetzelfde 
prestigieuze accountantskantoor, tegelijkertijd op gruwelijke 
wijze zijn vermoord. En dat is niet het enige wat haar ’s nachts 
wakker houdt…

2022111067 2  
V1

Robb, J.D. Onschuld (Eve Dallas-serie dl-24) 9789022594889 € 20,99 jul-22 Als geschiedenisleraar Craig Foster wordt vermoord, zijn z’n 
jonge vrouw, familie, vrienden en collega’s diep geschokt. 
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2022111049 2  
V1  
V2

Roberts, Nora Nachtwerk 9789022595909 € 20,00 jun-22 Harry Booth staat op het punt het meest waardevolle te 
verliezen dat hij ooit heeft gehad, het hart van de liefde van zijn 
leven.

2022184673 2  
V1

Ryan, Shari J. De boekhandelaar van Dachau 9789044364736 € 23,99 sep-22 1940. Matilda's vriend Hans schuilt op haar zoldr, maar de 
Duitsers vinden hem. 2018. Grace komt erachter dat ze een 
boekwinkel in Dachau heeft geërfd van de grootmoeder. 
Langzaam komen twee tijdperken bij elkaar.

2022132484 2  
V1  
V2

Sambeek, Liza van Broeinest 9789044651485 € 22,50 jul-22 Ruim een jaar na de dood van haar moeder krijgt Renate een 
mail van haar oudste broer, die vraagt of de uitkering van de 
erfenis kan worden herzien. Dit bericht zet meteen de toon 
voor de aanstaande familiereunie. 

2022085177 2  
V1  
V2

Sarenbrant, Sofie Schuld 9789021031491 € 21,99 jul-22 De chique buitenwijk Bromma in Stockholm wordt getroffen 
door een golf aan inbraken, de methoden die de criminelen 
gebruiken worden steeds gruwelijker. Wanneer de moord op 
een tiener de hele buurt opschrikt, wordt Emma Sköld op de 
zaak gezet. 

2022095580 2  
V1

Schuster, Stephanie Alles wat je hart begeert 
(Wondervrouwen, dl-1)

9789056727123 € 20,00 jun-22 Vier vrouwen vol dromen ontmoeten elkaar in de jaren vijftig in 
het pittoreske Starnberg in Beieren. Eerste deel van een 
trilogie.

2022100099 2  
V1  
V2

Shehadi, Muna De eerste vrouw 9789402710519 € 19,99 jul-22 Holly Penny verwacht dat de begrafenis van haar ex-man 
gedenkwaardig en emotioneel zal zijn. Lyle was haar grote 
liefde; ze waren gelukkig totdat hun leven in een fractie van 
een seconde veranderde, waardoor uiteindelijk hun huwelijk 
verwoest werd.

2022111052 2  
V1

Shipstead, Maggie De grote cirkel 9789029095877 € 26,99 jun-22 Het gaat in dit boek om de superieure stijl, om de ontroerende, 
gelaagde beschrijvingen van vriendschap en andere soorten 
liefde. En om de fantastisch gedoseerde, nooit opdringerige 
maar wel gigantische hoeveelheid details over de geschiedenis 
van de luchtvaart en van de Verenigde Staten.

2022142745 2  
V1  
V2

Siebelink, Jan Brengschuld 9789403180519 € 23,99 sep-22 Het verhaal van hoe geldgebrek de kwekersfamilie noopte een 
deel van hun grond te verkopen. Door de bouw van een grote 
tennishal aan de rand van hun overgebleven terrein komt de 
wereld binnen. Het paradijs raakt verstoord en de ondergang 
van de kwekerij is aanstaande. 

2022074615 2  
V1  
V2

Slaughter, Karin Gewetenloos 9789402710540 € 22,99 jun-22 Emily Vaughn maakt zich op voor het hoogtepunt in haar 
schoolcarrière: het eindexamenfeest. Maar Emily heeft een 
geheim. En dat geheim wordt haar aan het eind van de avond 
fataal.
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2022085178 2  
V1  
V2

Steel, Danielle Toevallige helden 9789021032146 € 21,99 jul-22 Beveiligingsagente Bernice Adams vindt in het vliegtuig, van 
New York naar San Francisco, een ansichtkaart van de Golden 
Gate Bridge met een verontrustende boodschap. Wie heeft de 
ansichtkaart achtergelaten, waar is die persoon nu, en wat 
betekent de boodschap precies?

2022085123 2  
V1  
V2

Steel, Danielle De spionne 9789021032221 21,99 sep-22 Terwijl haar land en haar dierbaren de verschrikkelijke prijs van 
de oorlog betalen, leert Alex de kunst van het spioneren. 
Naarmate ze carrière maakt, worden de risico's groter. Kan ze 
haar geheimen verborgen houden?

2022184693 2  
V1

Swan, Karen De Griekse ontsnapping 9789401617703 € 21,99 jul-22 Romantisch, meeslepend en spannend: Karen Swan weet 
in De Griekse ontsnapping  als geen ander een opwindende 
plot te combineren met sfeervolle settings en heerlijke 
hoofdpersonen. Voor de lezers van Lucinda Riley.

2022142750 2  
V1

Terrin, Peter De gebeurtenis 9789403181813 € 23,99 aug-22 Juliette is de trouwe assistent van Willem, een schrijver die 
door ziekte blind is geworden. Als hij overlijdt, vecht zijn vrouw 
Femke zijn testament aan. Daarin is bepaald dat Juliette zijn 
verzameling eerste drukken krijgt en een usb-stick met 
vermoedelijk zijn ultieme, onthullende dictaten.

2022132491 2  
V1

Thomése, P.F. Lohengrin was hier 9789044651614 € 25,00 sep-22 Het verhaal speelt zich af in het Engelse plaatsje Swansdale 
en is het verhaal van twee gebroken gezinnen, de Dalbergs en 
de Bergdahls, het ene wat meer gebroken dan de andere.

2022132488 2  
V1  
V2

Tremayne, S.K. Sterftij 9789044651027 € 23,50 aug-22 Vanavond is op het eiland de grote heropening van Stanhope-
hotel en organisator Hannah kijkt met trots naar de gasten. 
Dronken feestvierders gaan het water in, zich niet bewust van 
het verraderlijke tij. Ze worden nooit meer gezien.

2022105744 2  
V1

Ulstein, Silje Serpent 9789400513495 € 22,99 jun-22 Scandinavische psychologische thriller. Mariam Lind verlaat 
met ruzie een winkel en gaat ervan uit dat haar dochter Iben 
zelf wel thuiskomt. Maar Iben verdwijnt.

2022111092 2  
V1  
V2

Valpy, Fiona De vrouwen van Rue Cardinale 9789022587102 € 20,99 sep-22 Parijs, 1940. Terwijl de stad bezet wordt door de nazi’s, 
proberen drie jonge naaisters zo normaal mogelijk door te 
gaan met hun leven. Samengebracht door vertrouwen, 
bedreigd door verraad. Drie vriendinnen staan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog voor onmogelijke keuzes.

2022105711 2  
V1  
V2

Vermeer, Suzanne Koraalrif 9789400515178 € 12,99 jul-22 Terwijl Paula en Stewart het leven van een vrouw die zo 
onzichtbaar mogelijk door het leven ging proberen te 
ontrafelen, worden zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 
hun zoektocht hen van L.A. naar Mexico leidt, komt een 
noodlottige confrontatie steeds dichterbij…
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2022184662 2  
V1

Vriend, Ellen De Dwaalspoor 9789401617802 € 19,99 jul-22 Fiona gaat aan de slag als assistent-manager op een Franse 
familiecamping in Baskenland. Op de idyllische camping, mét 
een knappe collega, kan haar zomer niet meer stuk. Dan 
probeert iemand haar verdacht te maken van moord.

2022105839 2  
V1  
V2

Vuuren, Jet van Obsessie 9789026357282 € 16,99 aug-22 Na een turbulente jeugd en gedoe in de liefde heeft Laura 
eindelijk de ware gevonden in Kees, een avontuurlijke 
vlieginstructeur die een nieuwe invulling aan haar leven geeft. 
Tot hij op een dag verongelukt bij een vliegongeval. Laura stort 
in. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

2022085155 2  
V1

Wagendorfer, Eva De radiozussen 9789021031453 € 22,99 jul-22 Frankfurt 1927. De radiozussen van Eva Wagendorfer is het 
eerste deel in een nieuwe serie over drie sterke vrouwen op 
hun weg naar een nieuwe toekomst tijdens de opkomst van de 
radio. 

2022121520 2  
V1  
V2

Wageningen, Gerda 
van

Frannies familie (Biezen en riet-trilogie, 
dl-2)

9789020546392 € 17,50 sep-22 In de crisisjaren na de beurskrach is het werk in de biezen en 
het riet in Puttershoek nog belangrijker. Vooral voor Frannies 
vader Harm. Hij heeft samen met zijn vriend Karel redelijk wat 
grondgebied, waardoor zij veel werkgelegenheid kunnen 
bieden.

2022085188 2  
V1  
V2

Ware, Ruth De moord in Oxford 9789021032184 € 20,99 aug-22 Toen Hannah Jones naar Oxford kwam, was April de eerste 
die ze ontmoette. April was de ultieme it-girl en samen met 
Will, Hugh, Ryan en Emily vormden ze een groepje 
onafscheidelijke vrienden. Tegen het einde van het tweede 
semester was April dood.

2022095622 2  
V1

West, Rebecca Mary en Rose (Aubrey-trilogie, dl-2) 9789056726959 € 26,99 sep-22 Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en zijn donkere schaduw 
over de wereld werpt, worden alle zwaarbevochten zekerheden 
van de familie Aubrey aan het wankelen gebracht.

2022110937 2  
V1

Whitehead, Colson Zone 1 9789025473013 € 22,99 jul-22 In ‘Zone 1’ splijt een pandemie de mensheid in tweeën: de 
levenden, en de levende doden. Nadat de eerste slachtoffers 
zijn gevallen probeert de niet-geïnfecteerde Amerikaanse 
bevolking de samenleving opnieuw op te bouwen. De 
belangrijkste taak: het terugveroveren van Manhattan

2022085171 2  
V1

Wroe, Jo Browning Lavery & Zoon 9789046828564 € 22,99 mei-22 Psychologische roman. Het noodlot brengt de net 
afgestudeerde balsemer William Lavery terug naar zijn jeugd 
op Aberfan waar een misverstand onomkeerbare gevolgen 
had.

2022142796 2  
V1  
V2

Yrsa Sigurdardottir De prooi 9789403152516 € 21,99 aug-22 Tijdens de koudste dagen van het jaar is een reddingsteam op 
de hoogvlakten van IJsland op zoek naar een groep vermiste 
mensen. Wat bezielde deze groep om midden in een 
sneeuwstorm op pad te gaan? Waarom verlieten ze de 
eenvoudige hut waar ze verbleven?
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2022095600 3  
V3

Barnes, Simon De Groene Planeet 9789021031040 € 29,99 jul-22 Dit boek voert ons mee langs het verborgen leven van planten: 
we ontdekken hoe ze zich handhaven in extreme 
omstandigheden, in woestijnen, onder water en tijdens koude 
winters en waarom sommige soorten wel duizenden jaren oud 
kunnen worden.

2022105984 3  
V3  
V4

Beek, Ingeborg van Levenslef 605.91 9789401616898 € 20,99 mei-22 Aangrijpend en geestig boek over wat het met je doet als je 
weet dat je niet oud wordt, maar het leven wel verder gaat. 
Vervolg op 'Levenshaast'.

2022074200 3  
V3  
V4

Beek, Sandra van De geschiedenis van het dagboek: Otto 
Frank en Het Achterhuis

935.4 9789493256781 € 24,99 jun-22  In Geschiedenis van het dagboek wordt voor het eerst de 
volledige geschiedenis van Het Achterhuis verteld, die hand in 
hand gaat met het leven van Otto Frank. Omlijst met brieven, 
getuigenissen en bijzondere details.

2022100441 3  
V3  
V4

Bloemen, Karin Granny squares: haken a la Bloemen 625.7 9789024595891 € 15,00 jun-22 Met een groot aanbod aan ontwerpen, ingedeeld op thema, 
gaat er een creatieve wereld voor je open. Laat je inspireren, 
maak de kleine projecten in dit boek, pas de granny’s toe op de 
werkstukken uit Haken à la Bloemen.

2022111084 3  
V3  
V4

Blok, Dieuwertje Dragelijke lichtheid: het tienerdagboek 
van mijn joodse moeder tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

635.4 9789029095457 € 22,99 sep-22 Dieuwertje Blok duikt in het verleden van haar moeder en leert 
haar, en zichzelf, daardoor steeds beter kennen. Naast het 
dagboek verzamelt ze anekdotes en brieven die de tand des 
tijds hebben doorstaan en geeft ze context bij alles waar haar 
moeder over schreef.

2022132493 3  
V3

Boomsma, Arie Trainen voor het leven: krachtig oud 
worden

618.86 9789044648119 € 17,50 sep-22 Wat wil je nog doen om gezond te blijven als je ouder wordt? In 
dit boek staan oefeningen en praktische tips om goed te blijven 
functioneren.

2022085156 3  
V3

Broekhuizen, Francis 
van

Bij twijfel hard zingen 785.41 9789021030524 € 20,99 jun-22 Ontwapenende memoires van een geliefde operazangeres en 
tv-personality. Open en eerlijk vertelt ze over haar leven als 
misdienaar, haar coming-out en haar liefde voor opera en het 
podium.

2022132489 3  
V3

Dijksterhuis, Ap Inspiratie 9789044651188 € 25,00 sep-22 In dit boek maak je kennis met mensen die de meest 
uiteenlopende topprestaties hebben geleverd. En ook, hopelijk, 
met de beste kant van jezelf.

2022100337 3  
V3  
V4

Ewbank-Reijs, Vivian Het hormonenhandboek voor 40+ 
vrouwen

600.52 9789043924665 € 22,50 dec-12 Vivian bereidt vrouwen voor op de perimenopauze, de fase 
voorafgaand aan de menopauze. Want door het verbeteren 
van de hormoonbalans, kunnen hevige klachten tijdens de 
menopauze worden verzacht.
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2022111063 3  
V3  
V4

Forsyth, Sarah Mijn terugkeer naar de hel 9789022595596 € 20,00 jul-22 Een gewoon Engels meisje werd gedwongen als prostituee te 
werken. Ze ontsnapte, maar keert nu terug naar de 
Amsterdamse Wallen om lotgenoten te helpen.

2022132163 3  
V3

Galavazi , Juriaan Jij bent de liefde: leven vanuit 
zelfvertrouwen, zelfrespect en 
zelfwaardering

172 9789493282001 € 22,50 mei-22 Leer om te leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect en 
zelfwaardering. Vanuit die plek heb je uiteindelijk de meeste 
liefde te geven en zul je in staat zijn om honderd procent van 
jouw kostbare waarde toe te voegen aan je eigen leven, je 
gezondheid én aan de wereld om jou heen.

2022100161 3  
V3  

Gates, Bill Hoe we de volgende pandemie 
voorkomen

614.52 9789401616621 € 24,99 mei-22 Verrrassend en optimistisch boek waarin Gates helder en 
overtuigend beschrijft wat de wereld zou moeten leren van 
COVID-19 en wat we kunnen doen om een soortgelijke ramp te 
voorkomen.

2022084971 3  
V3

Genova, Maria Snel geleerd, slim online 520.72 9789020608281 € 18,99 jun-22 Irene en Frans zijn beiden online opgelicht en willen daar iets 
aan doen. Gebaseerd op waargebeurde verhalen. Boordevol  
belangrijke informatie en handige tips.

2022100304 3  
V3  
V4

Glaudemans, Anouk Heel Holland Bakt voor jou 629.77 9789043924160 € 25,99 mei-22 Kookboek bij het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt met 
vooral zoete baksels. Met uitgebreide uitleg en technische 
opdrachten.

2022121593 3  
V3

Gruyter, Caroline de Je zult maar met iedereen ruzie hebben: 
observaties over Europa

339.5 9789044546866 € 22,50 jun-22 Europa is de afgelopen jaren drastisch veranderd omdat de 
wereld is veranderd. Dit boek, een selectie van columns 
in NRC Handelsblad van januari 2017 tot aan de eerste weken 
van de oorlog in Oekraïne in maart 2022, brengt die 
verandering in beeld.

2022095242 3  
V3  
V4

Hollander, Loes den Altijd nooit meer: over afscheid en liefde 418.7 9789461096746 € 21,95 mei-22 Gedurende de eerste zes maanden nadat haar man overleed 
beschreef Loes den Hollander wat haar bezighield om afscheid 
te kunnen nemen, herinneringen een plek te geven en ruimte 
te creëren voor de rest van haar leven. Een liefdevol boek over 
omgaan met het verlies van een dierbare.

2022105868 3  
V3  
V4

Hond-Fransen, 
Remona de

Laat je tranen vloeien tot een vijver 418.7 9789400514621 € 20,99 jul-22 In dit boek vertelt zij over haar leven met Marc de Hond, maar 
vooral over haar nieuwe leven zonder Marc. Ze spraken 
samen met de kinderen veel over hun leven na zijn overlijden.

2022111264 3  
V3

Hosson, Sander de Leven toevoegen aan de dagen 603.2 9789029546454 € 21,99 feb-23 Wat kan er met je gebeuren vanaf het moment dat je het 
slechte nieuws krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, tot het 
moment van je laatste adem? Longarts Sander de Hosson 
vertelt openhartig hoe dit proces verloopt.
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2022132317 3  
V3

Iperen, Roxane van Eigen welzijn eerst: hoe de 
middenklasse haar liberale waarden 
verloor

307.2 9789400409323 € 18,99 mei-22 Nederland heeft lang een zelfbeeld van openheid en tolerantie 
gehad. Dat beeld kwam voort uit het naoorlogse optimisme van 
de middenklasse, die geloofde in kansengelijkheid. Hoe komt 
het dat het geloof in vooruitgang de afgelopen jaren is 
afgebrokkeld?

2022105876 3  
V3  
V4

Jansen, Suzanna De omwenteling of de eeuw van de 
vrouw

9789026355493 € 23,99 sep-22 In haar meeslepende stijl legt Suzanna Jansen de anatomie 
bloot van de tergend trage, maar niet te stuiten omwenteling 
van de emancipatie. En ze toont dat de genderverhoudingen 
van onze tijd hierin hun wortels hebben. 

2022085170 3  
V3  
V4

Keefe, Patrick 
Radden 

Schurken: waargebeurde verhalen over 
moordenaars, oplichters, vrijbuiters en 
dwarsliggers

396.64 9789046829882 € 29,99 jun-22 Van de auteur van 'Het pijnstillerimperium' Twaalf  
fascinerende verhalen, waaronder het verhaal over Astrid 
Holleeder die haar broer Willem verraadde.

2022085159 3  
V3

Krause, Johannes De reis van de mensheid: wat onze 
genen zeggen over ons verleden en 
onze toekomst

600.1 9789046829998 € 24,99 sep-22 Ze laten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten 
zien hoe wij in het verleden het hoofd wisten te bieden aan 
oorlogen, pandemieën en migratie, en welke gevaren 
schuilgaan achter de ongebreidelde macht van de mens.

2022085108 3  
V3

Mitchell, Wendy Wat je echt moet weten over dementie: 
lessen van iemand die het kan weten

606.15 9789464041767 € 21,99 jul-22 Wendy Mitchell kreeg op 58-jarige leeftijd de diagnose 
beginnende dementie. Wat je echt moet weten over dementie 
is een hoopvolle en uiterst praktische gids voor alle mensen 
die met een levensveranderende diagnose leren omgaan, en 
hun dierbaren.

2022100089 3  
V3

Moore, Kate Felix & Bolt 634.2 9789402710397 € 19,99 jul-22 Sinds de dag waarop Felix het treinstation van Huddersfield 
binnen kwam lopen, maakt ze deel uit van de hechte 
gemeenschap. Inmiddels hebben lezers over de hele wereld 
de stationskat in hun hart gesloten.

2022105845 3  
V3  
V4

Niessen, Tommie Tommie uit de zorg: positieve en 
realistische verhalen uit de zorgsector

9789026359644 € 20,00 dec-22 Toen de coronapandemie uitbrak, meldde Tommie zich weer 
bij het hospice. En meteen werd hem duidelijk waar zijn hart 
ligt: hij wil mensen helpen, contact met ouderen en patiënten 
hebben, op de werkvloer aanwezig zijn.

2022100299 3  
V3  
V4

Oliver, Jamie EEN: simpel & lekker uit 1 pan 629.2 9789043924009 € 32,50 sep-22 Het ultieme gemakskookboek met simpele eenpansgerechten. 
Met meer dan 120 simpele, snelle recepten die allemaal te 
maken zijn in één (koeken)pan of ovenschaal. Dus elke dag 
lekker eten zonder uren in de keuken te staan en geen berg 
afwas. 

2021452768 3  
V3  
V4

Rathbone, Andy Windows 11 voor Dummies 525.1 9789045357836 € 32,99 jun-22 Windows 11 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft 
en belooft het snelste, veiligste en meest flexibele systeem tot 
nu toe te zijn. Dit boek wijst je de weg.
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2022085103 3  
V3

Scheuer, Aisha Slaapt-ie al door? 615.9 9789464040791 € 20,99 aug-22 Een van de grootste uitdagingen voor ouders van jonge 
kinderen zijn gebroken nachten. Dit boek geeft inzicht in 
verschillende ouderschapsstijlen en bijbehorende patronen, 
draagt bij aan meer rust en regelmaat. Voor ouders van baby's 
en kinderen t/m 6 jaar.

2022100086 3  
V3  
V4

Tursun, Mihrigul . Geen weg terug: hoe ik als Oeigoerse 
China's kampen overleefde

330.91 9789402710366 € 21,99 aug-22 Als een van de weinigen durft ze over de onmenselijke 
omstandigheden en martelmethoden te vertellen. Ondanks de 
dreiging, die zelfs in ballingschap niet verdwenen is, doet een 
zeldzaam boekje open over het leed dat de Oeigoeren in China 
moeten doorstaan.

2022132494 3  
V3

Vinkers, Christiaan In de ban van burn-out 604.6 9789044651089 € 23,50 sep-22 Hoe kunnen we meer grip krijgen op een burn-out? In dit boek: 
wie krijgt er last van, hoe kunnen we dit voorkomen en wat is 
er aan te doen?

2022132642 3  
V3

Voskuil, J.J. Bijna een man: dagboeken 1939-1956 9789028222007 € 45,00 sep-22 De dagboeken van J.J. Voskuil van 1939 - 1956.

2022105892 3  
V3  
V4

Vroonhoven, Merel 
van 

Voor de klas: de mooiste verhalen van 
een ervaren beginner

318.4 9789026361135 € 20,99 sep-22 Op het hoogtepunt van haar carrière besluit Merel van 
Vroonhoven haar hart te volgen en de bestuurskamer voor het 
klaslokaal te verruilen. Met de slagvaardigheid en tomeloze 
inzet waar ze in haar vorige werk bekend om stond, hoopt ze 
als leraar veel te bereiken.

2022163788 3  
V3  
V4

Weekers, Kelly De kracht van keuze 172 9789090359830 € 21,99 mei-22 Zonder voor jou te bepalen wat je moet doen, geeft Kelly je 
inzichten om ook in jouw leven de juiste keuzes te maken, de 
keuzes die bij jou passen, en zo de regie terug te pakken op 
allerlei vlakken.

2021452770 3  
V3

Weverka, Peter Windows 11 voor senioren voor 
Dummies

525.1 9789045357843 € 29,99 jun-22 Senior', 'op leeftijd', '50-plusser' ... Het maakt jou niet zoveel uit 
hoe ze je noemen, zolang je computer maar doet wat hij moet 
doen. Daar zorgt dit boek voor.

2022105870 3  
V3  
V4

Wiking, Meik Hygge voor thuis 906 9789400514812 € 21,99 okt-22 Hoe kunnen we ons huis zo inrichten dat we er niet alleen 
leven, maar ook kunnen opbloeien? In dit boek combineert 
Wiking onderzoek op het gebied van design en geluk om tot 
een antwoord te komen, zodat de plek waar we het meest zijn, 
ook het fijnst is.

2022095346 4  
J1

Alwett, Audrey Welkom op Sint-Tuchtemis (De 
magische wereld van Charlie, dl-2)

9789024598458 € 19,99 jun-22 Na De magische wereld van Charlie 1, De leerling-toveraar, is 
er het spannende vervolg: Welkom op Sint-Tuchtemis. Deze 
fantasievolle serie vol brompoenen met eenhoorns, 
waarzeggende chocolade en boekwinkels op poten is werkelijk 
aanstekelijk! 10+
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2022095626 4  
J1  
J2

Baddiel, David De jongen die ineens beroemd was: wat 
als iedereen opeens weet wie je bent?

9789048319381 € 17,99 mei-22 Wat als iedereen opeens weet wie je bent?  Daan is een saaie 
jongen. Door opnames op school van zijn spreekbeurt 
verandert dat echter op slag. 10+

2022111372 4  
J1  
J2

Bakhuis, Danielle Zes seconden: de laatste afrekening 9789021683409 € 15,99 jun-22 Het is een jaar nadat de illegale feesten in Westerveen werden 
gehouden. Tess, Nina, Lars en Jordy waren  nog te jong voor 
een uitnodiging.  Bloedspannend vervolg op 'Zes seconden'. 
12+

2022053660 4  
J1

Berg, Cees van den Joe Mellow 9789047714675 € 14,99 jul-22 Een swingend boek over de kracht van muziek. De vader van 
Orlando ligt in coma in het ziekenhuis. Orlando weet zeker dat 
als hij zijn grote jazzheid zou horen spelen hem dit zou helpen. 
13+

2022095583 4  
J1

Bird, Pip De enorm eigenwijze eenhoorn op het 
strand

9789048319886 € 14,99 jun-22 Alweer het vijfde, doldwaze boek over Mira en haar eenhoorn 
Dirk. Op het strand is een hoop te beleven. 8+

2022085000 4  
J1  
J2

Bon, Annemarie Stoere Steffie bij de dino's (Leren lezen 
met Kluitman)

9789020677737 € 9,99 aug-22 Eerste leesboekje AVI-E4. Steffie reist weer terug in de tijd, en 
deze keer gaat ze veel verder! Ze wil wel eens een dino in het 
echt zien. Maar de dino’s zijn niet allemaal vriendelijk en Steffie 
weet maar net te ontkomen.9+

2022074597 4  
J1  
J2

Bos, Tamara Van wie is die hut?  (Ik lees. AVI E3) 9789048744985 € 9,50 jun-22 Wie droomt er nu niet van een eigen geheime hut? Zo een 
waar je ouders niet komen en je alles kunt doen wat je maar 
wilt? Mijke en Ben bouwen zo’n hut, maar dan gooit buurman 
Koos roet in het eten. De hut moet weg! AVI-E3. 6+

2022074591 4  
J1  
J2

Brink, Annemarie van 
den 

Op zoek naar een boek (Kleuterlezen) 9789048745067 € 7,99 aug-22 Eerste leesboekje AVI-start.  Rat Rom gaat op zoek naar een 
boek in de bieb. Hij knabbelt aan veel boeken. Welk boek is 
het leukst om te lezen? Rom weet het niet. 6+

2022074604 4  
J1

Cazemier, Caja Betrapt (Makkelijk & Leuk) 9789048744893 € 13,50 sep-22 Dit spannende boek gaat over foute vrienden en wat er dan 
allemaal mis kan gaan. AVI-M5. Dyslexievriendleijk. 9+

2022111369 4  
J1  
J2

Cazemier, Caja Hoor je mij?: als je moet leven in twee 
werelden

9789021683423 € 16,99 jun-22 Op een bijzondere manier vervlechten Caja Cazemier en 
Martine Letterie de verhalen van twee dove tieners - een in het 
verleden en een in het heden - die allebei hun plek zoeken in 
de wereld. 10+
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2022100121 4  
J1

Chainani, Soman De school van goed en kwaad 9789402710786 € 19,99 jul-22 Volgens een mythe worden er één keer in de vier jaar twee 
kinderen ontvoerd uit Gavaldon om naar De School van Goed 
en Kwaad te gaan, waar ze worden opgeleid tot 
sprookjesfiguren. De mooie, blonde Sophie kan niet wachten: 
ze wordt zonder twijfel de beste prinses ooit.

2022111268 4  
J1

Corbett, Phil Het snode plan van Rarius (Kat tegen 
kwaad, dl-1)

9789026160752 € 10,00 aug-22 Pelsbeth en Wolfrik zitten in de monsterjaag-business. Ze 
redden per ongeluk de stad én krijgen een heus hoofdkwartier 
met spookgids. Goeie timing, want er dreigt alweer gevaar! 
Deel 1. 7+

2022111297 4  
J1

Cousins, Lucy Muis aan het werk: eerste woordjesboek 9789025883454 € 8,99 jun-22 Stevig kartonboek met tabs. Muis werkt overal mee. In het 
sportstadion, het ziekenhuis, het treinstation en op de 
bouwplaats. Wat heeft ze daar nodig?  2+

2022084928 4  
J1

Dahlgren, Helena Magische verhalen over de stallen van 
Jorvik (Soul Riders)

9789020624144 € 14,99 jun-22 Verhalenbundel  bij de populaire Soul Rilders-serie.  Iemand 
heeft de hulp van Linda, Alex, Anne en Lisa nodig. Ze gaan de 
verschillende stallen op Jorvik langs om uit te zoeken wat er is 
gebeurd. 10+

2022110986 4  
J1  
J2

Dekker, Femke Eenhoorn in paniek! (De magische bieb, 
dl-3)

9789030508793 € 15,99 aug-22 Het is feest in de bibliotheek. Er komt een illustratice langs om 
een workshop te geven. Stan heeft er helemaal geen zin in, 
totdat hij een magisch potlood in handen krijgt… 7+

2022084977 4  
J1  
J2

Dijkstra, Lida Mol ligt in zee (De bol van Lif) 9789020677768 € 9,99 aug-22 Eerste leesboekje. AVI start. Door alle regen is het hol van Mol 
volgestroomd met water en wordt hij weggespoeld! Jop en Lif 
gebruiken de bol van Lif om achter Mol aan te vliegen. 6+

2022085001 4  
J1  
J2

Diks, Fred Het grote geheim (Sam Schiet!) 9789020677416 € 10,99 jun-22 Eerste leesboekje AVI-M4. De tweeling Sam en Noor speelt bij 
voetbalclub DOS. Ze maken zich klaar voor een nieuwe 
wedstrijd, maar het is nog geheim tegen wie ze moeten spelen. 
6+

2022095633 4  
J1

Donaldson, Julia Niet slecht! 9789025776442  €  14,99 sep-22 Prentenboek op rijm van de makers van 'De Gruffalo'.  De trol, 
de heks en de geest zijn de gemeenste slechteriken die eri 
zijn.  En dat vinden ze zelf geweldig! Maar wie is er eigenlijk de 
grootste schurk?  3+

2022110822 4  
J1  
J2

Douglas, Jozua Bureau S.P.E.U.R.N.E.U.S en de 
junglebende (Bureau 
S.P.E.U.R.N.E.U.S., dl- 2)

9789026161087 € 15,99 sep-22 Bureau Speurneus moet de vermiste Cor de Haan opsporen in 
de jungle van Costa Banana. Het is geen gewone opdracht, 
maar een wedstrijd waar verschillende amateurdetectives aan 
meedoen. Deel 2. 10+
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2022110985 4  
J1  
J2

Driel, Marcel van Game Helden tegen de dino's (Game 
helden, dl-3)

9789030508786 € 15,99 aug-22 Na een schoolreisje naar een dinopark wordt de bus gekaapt 
door de Leeuwin, de grootste vijand van de Game helden. 8+

2022032566 4  
J1

Dumon Tak, Bibi Heel Keverburg kookt 9789025772383 € 15,99 okt-22 Prentenboek  In Keverburg wonen honderden insectenfamilies. 
Elk jaar organiseren ze een enorme kookwedstrijd. Maar dit 
jaar willen de mestkevers niet meedoen; het is toch altijd 
hetzelfde liedje. Ze winnen nooit. 4+

2022121941 4  
J1  
J2

Geest, Simon van der Wolvenweer (Tijgerlezen) 9789045127910 € 13,99 aug-22 Een grappig en spannend verhaal voor beginnende lezers over 
een wolf die zich bij volle maan ontpopt tot… een weerman. 7+

2022074594 4  
J1  
J2

Gerbrands, Anneke Kas is kok (Leren lezen) 9789048745036 € 8,50 aug-22 Eerste leesboekje AVI-start. Aansprekend verhaal over koken, 
bakken, opeten en schoonmaken. Alles om te leren om kok te 
worden. 6+

2022053689 4  
J1

Geus, Mireille Schatkamer 9789047713920 € 14,99 jun-22 Een verrassend prentenboek over wat echt waarde heeft Een 
jongen nodigt zijn vriendje uit om zijn schatten te komen 
bekijken. Ieder voorwerp dat hij hem toont heeft een verhaal en 
dat verhaal geeft het voorwerp zijn waarde. 5+

2022111365 4  
J1  
J2

Göbel, Doro Naar de markt: een zoek- en ontdekboek 9789021683447 € 14,99 jul-22 Op het land zijn ze al vroeg aan het werk. Het fruit, de groente, 
de wol en de kazen worden ingeladen. Alles moet naar de 
stad, want vandaag is het markt!  Dit boek bevat niet een 
verhaal, maar tientallen verhalen.  3+

2022084948 4  
J1

Gray, Annelise Rivalen in de arena (Circus Maximus, dl-
2)

9789025776459 € 16,99 aug-22 Na haar onvergetelijke wagenrace in Circus Maximus is Dido 
gevlucht met het beste paard uit de stal van keizer Caligula. 
Nu schuilt ze bij haar oom in Noord-Afrika. Maar haar oom 
heeft geldproblemen.. 10+

2022084875 4  
J1

Grimm, Sandra De spiegel van de tovenaar (Zilverwind, 
de witte eenhoorn)

9789020654219 € 11,50 mei-22 Eerste deel in een paardenserie vol eenhoorns en magie. 
Wanneer Yara Zilverwind voor het eerst ziet, merkt ze dat hij 
niet zomaar een paard is. Ze voelt meteen een speciale band 
met hem. 8+

2022111284 4  
J1

Guterson, Ben De magie van de verboden toren 9789025883584 € 18,99 sep-22 Zack is net verhuisd met zijn familie. Vlak bij hun nieuwe huis 
is een oude uitkijktoren. Zijn ouders verbieden hem er naar 
binnen te gaan, maar wanneer Zack een meisje de toren 
binnen ziet glippen, gaat hij haar achterna. Van de auteur van 
de Winterhuistrilogie. 10+
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2022132173 4  
J1  
J2

Gutman, Colas Stinkhond op de boerderij 9789401468169 € 11,99 jun-22 Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar sardientjes en ziet eruit als een 
gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk en dom, maar hij 
heeft ook een hart van goud. Stinkhond droomt van een leven 
op het platteland. 7+

2022121511 4  
J1

Haayema, Mark Muk ziet ze groeien 9789047630081 € 13,99 mei-22 Muk en Vlieg gaan lekker naar buiten. Hij maakt kennis met 
een rups die later een mooie vlinder wordt. Hij ontmoet een 
grijs kuikentje dat straks prachtige, kleurige veren krijgt. Het 
lijkt wel alsof alle dieren in iets anders veranderen als ze groter 
worden. Hoe zal Muk er later uitzien, als hij groot is?

2022111293 4  
J1  
J2

Haeringen , 
Annemarie

Olifantje gaat op reis 9789025883591 € 15,99 jun-22 Prentenboek. Papa vindt het tijd dat Olifantje meer van de 
wereld ziet. Maar Olifantje kijkt vooral naar de kleine dingen. 
Uiteindelijk vindt hij thuis het beste hotel. 4+

2022121966 4  
J1

Hagen, Hans Bliksemkind 9789045127668 € 16,99 jun-22 Een wonder! Yoko wordt tijdens noodweer geraakt door de 
bliksem. Als ze bijkomt heeft ze een steen in haar hand, een 
steen waarmee ze mensen kan genezen. Oma’s rugpijn 
verdwijnt als sneeuw voor de zon, en het been van de 
buurvrouw geneest eindelijk. 10+

2022095578 4  
J1

Halls, Smriti Dino's geven nooit op! 9789048320301 € 13,99 jul-22 Diplodocus Dina is echt overal goed in! Dus als er een 
surfwedstrijd in haar stad gehouden wordt is ze ervan 
overtuigd dat ze kan winnen. Komt ze erachter dat ze niet alles 
zomaar dinodoen kan? 5+

2022074605 4  
J1

Hardeman, Henk De griezelkist (Makkelijk & Leuk) 9789048744916 € 13,50 sep-22 Er staat opeens een grote kist voor de deur van Sabine. Net 
als haar ouders een dagje weg zijn. AVI-M5. 
Dyslexievriendelijk. 9+

2022100014 4  
J1  
J2

Haughton, Chris Goed zo, mama! 9789025776404 € 14,99 sep-22 Prentenboek. Op de Zuidpool gaat een pinguingezin op zoek 
naar een lekker visje. Van de auteur van 'Mama kwijt'.  
(Prentenboek van het Jaar)  3+

2022095355 4  
J1  
J2

Henn, Sophy Pizazz vs Miss Perfect 9789024598694 € 15,99 jun-22 Miss Perfect is jonger en minder ervaren dan Pizazz, maar hoe 
kan het dan toch dat ze haar naam telkens eer aandoet? Ze 
voert al haar snode plannetjes perfect uit. Pizazz moet nu wel 
met een heel goed, eh… perfect plan komen om haar te 
verslaan! 7+

2022111307 4  
J1

Hoch, Jana Pony Jamie - gewoon geweldig! 9789000381982 € 13,99 jul-22 ‘Ik heet Jamie en ik ben een beroemd dressuurpaard. 
Tenminste, dat word ik zodra iedereen eindelijk inziet dat ik 
daar stiekem een groot talent voor heb. In de tussentijd moet ik 
nog een klein misverstandje uit de weg helpen. 10+
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2022111181 4  
J1  
J2

Hollander, Vivian den Jakkie, wat een troep! (Lisa & Jimmy) 9789000381272 € 7,50 aug-22 Vrolijk voorleesverhaal bij het thema van de 
Kinderboekenweek. Lisa en Jimmy gaan strandjutten en ze 
vinden van alles. Opruimen was nog nooit zo leuk. 4+

2022111374 4  
J1  
J2

Hollander, Vivian den Spekkie en Sproet: dieven in de nacht 9789021683461 € 13,99 aug-22 Spekkie en Sproet helpen neef Nelson in de stadstuin van hun 
logeeradres. Op een ochtend is de moestuin vernield, en ook 
verdwijnen er steeds padden uit de vijver. De speurders gaan 
op onderzoek uit. 7+

2022063802 4  
J1  
J2

Horacek, Petr Beer zoekt een beste vriend 9789047713890 € 14,99 aug-22 Prentenboek. Zwarte Beer zoekt een vriend. Als hij Bruine 
Beer ontmoet, zoekt die ook toevallig een vriend. Dus zoeken 
ze samen….4+

2022111252 4  
J1  
J2

Jacobs, Annet De TikTok hack 9789493236295 € 12,99 jul-22 Yin is heel actief op TikTok. Behalve veel acrodansjes showt 
ze kleren  en doet ze mee aan challenges. Haar vriendin Nova 
helpt haar met het maken van de TikToks, zij is daar een pro 
in. Maar dan wordt Yins account gehackt.10+

2022110824 4  
J1

Jeffers, Oliver Het spookt in dit huis 9789026161858 € 18,99 aug-22 Een jong meisje is ervan overtuigd dat spoken bestaan. Maar 
ze heeft er helaas nooit een ontmoet en weet ook niet precies 
hoe ze eruitzien. Ze nodigt de lezers uit samen spoken te 
zoeken in haar huis. 4+

2022074602 4  
J1

Jongbloed, Marte De leuke bedrieger (Makkelijk & Leuk) 9789048744909 € 13,50 sep-22 Meneer Zemel lijkt erg aardig, maar klopt het wel wat hij 
allemaal zegt? Senna, Kaz en Teun gaan op onderzoek uit.AVI-
M5. Dyslexievriendelijk. 9+

2022095338 4  
J1  
J2

Jongbloed, Marte De bosbaas (Wies & oma Wisse, dl-4) 9789021031583 € 14,99 aug-22 Boswachter Spoor heeft nieuwe wandelroutes uitgezet en oma 
gaat samen met de andere bewoners op stap. Ze weten niet 
dat de boswachter weleens een bordje verkeerd neerzet, en de 
groep raakt algauw verdwaald. 7+

2022100235 4  
J1  
J2

Kinney, Jeff Voltreffer (Het leven van een Loser, dl- 
16)

9789026148040 € 16,99 jun-22 Na een dramatische sportdag besluit Bram dat hij officieel met 
sportpensioen gaat. Maar van zijn moeder moet hij het nog één 
kans geven. Ze schrijft hem in voor een toernooi. Graphic 
novel.

2022084950 4  
J1  
J2

Kirby, Katie Het rampzalige sociale leven van Lottie 
(Het leven van Lottie, dl-2)

9789025776268 € 16,99 jun-22 De hilarische belevenissen van een tiener in dagboekvorm. 
Lottie is na de zomervakantie helemaal klaar voor het nieuwe 
schooljaar. Ze heeft de middelbare nu wel onder de knie, toch? 
10+
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2022111235 4  
J1  
J2

Kling, Marc-Uwe De NEEhoorn en de Slangzaam 9789021463636 € 15,99 aug-22 Ruzie in het Heerlijke Hartenwoud?! De NEEhoorn zegt nog 
steeds NEE en hij heeft ruzie met de WELLES-prinses. 
Alleen… weten ze allebei niet meer waarover het gaat. Als de 
KUS-m’n-KONT-hond het wel even denkt op te lossen, wordt 
het de NEEhoorn te veel en gaat hij ervandoor. 5+

2022111368 4  
J1

Koning, Lizette de Dierenarts Daantje en de 
dierenambulance

9789021683485 € 14,99 aug-22 Het is druk in de dierenkliniek van Daantjes vader. Tussen alle 
zieke en gewonde dieren door is de dierenarts op zoek naar 
een assistent en er komt een aanbouw met nieuwe hokken. 8+

2022053650 4  
J1  
J2

Koolwijk, Pieter De trollen van Leif 9789047713784 € 14,99 jun-22 Als de ouders van Ravna en Leif er met alle volwassenen 
vandoor gaan om te plunderen is de achtjarige Ravna degene 
die de leiding van het dorp overneemt.  Haar broer Leif is 
nutteloos. Niemand luistert naar hem. 7+

2022095429 4  
J1  
J2

Krajio, Ineke Een bos vol confetti: theaterlezen over 
de natuur (Applaus voor jou)

9789075689976 € 17,95 mei-22  In dit theaterleesboek staan heel veel verhalen én moppen 
over de natuur. Ieder kiest een eigen rol en beleeft z'n eigen 
groene avontuur. Bij theaterlezen lees je samen voor aan 
publiek.

2022095256 4  
J1

Kranendonk, Anke Beer en Faas en de stalen oppas 9789025776633 € 15,99 jan-23 Vrolijke verhalen over een eigenwijze tweeling.  Beer en Faas 
krijgen een nieuwe oppas. Ze proberen haar een beetje voor 
de gek te houden, want wie heeft er nou nog een oppas nodig 
als je al zo groot bent! Maar die nieuwe, Stella, die is niet voor 
één gat te vangen. 7+

2022111288 4  
J1  
J2

Lange,  Ilona de Paniek in het pretpark (Miljonairskind, dl-
4)

9789025883614 € 15,99 sep-22 De ouders van Zilver toveren een vervallen pretpark om tot 
Schatrijk, waar de bezoekers zich voor een dag miljonair 
kunnen wanen. Het park trekt veel bezoekers, totdat er 
vreemde dingen gebeuren…  9+

2022100184 4  
J1

Lapinski, L.D. De geheimen van het stormbos  
(Reisbureau Wereldvreemd, dl- 3)

9789026153983 € 17,99 jul-22 De geheimen van het stormbos  is het laatste deel in de 
magische trilogie Reisbureau Wereldvreemd van L.D. Lapinski. 
Perfect om in te ontsnappen voor iedereen vanaf 10 jaar. 
Magisch avontuur vol vaart, humor en fantastisch uitgewerkte 
werelden.

2022111159 4  
J1

Lazar, Ralph Dinsdag: De vloek van de blauwe 
puistjes (Totale waanzin, dl-2)

9789493189959 € 14,99 aug-22 Op de school van Dex Kandoe staat iets spannends te 
gebeuren: het Kampioenschap Gekke-Bekken-Trekken komt 
eraan! Dex en zijn vrienden zijn flink aan het oefenen. Met veel 
tekeningen en veel onzin. 7+

2022053640 4  
J1

Lebbink, Gracia Niemand vraagt hoe het met mij gaat 9789047714620 € 16,99 jun-22 Het zat er al aan te komen, maar toch is het een schok voor 
Sanne en haar broertje Daan als hun ouders aankondigen te 
gaan scheiden. Ze worden het middelpunt van een ruzie van 
twee volwassenen die elkaar kapot willen maken.  15+
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2022074598 4  
J1  
J2

Letterie, Martine Bang in het donker? (Ik lees. AVI E4) 9789048744992 € 9,50 jun-22 Marte en Hidde zijn op vakantie. Maar dan gebeurt er iets met 
papa en Marte is de enige die hulp kan halen. Maar dan moet 
ze wel in het donker door het bos … in haar eentje! Zal ze het 
durven? AVI-E4. 7+

2021475100 4  
J1  
J2

Lieshout, Ted van Boer Boris en het bootje 9789025776329 € 14,99 mei-22 Boer Boris, Berend en Sam gaan een dagje naar de haven, 
kijken hoe de boten varen. Er varen er veel, maar één bootje 
ligt op de kant. Boer Boris wil het bootje ook het water op 
duwen, maar dat gaat niet zo makkelijk. 3+

2022111285 4  
J1  
J2

Loon, Paul van SuperDolfje en de Groene Gigant! 
(Dolfje Weerwolfje)

9789025883645 € 16,99 sep-22 Rommel op straat, auto’s en fietsen in puin, huizen 
beschadigd… Een tornado, denkt iedereen. Maar op een nacht 
ziet Dolfje een reusachtig wezen lopen. Hij heeft vurige ogen, 
een akelige lach en er komt vuur uit zijn schenen. Wie is deze 
superschurk? Kan Dolfje hem stoppen? 7+

2022110990 4  
J1  
J2

Marle, Tijs van De grot der wensen (Knots, dl-3) 9789030508847 € 15,99 sep-22 Deel 3. De strijd tussen de holenmensen is nu helemaal 
losgebarsten. Aan Knots, zijn beste vriend en masterchef 
Freddie en zijn zusje Tuf de taak om de twee volken te 
stoppen. 8+

2022111136 4  
J1  
J2

McKee, David Elmer en het cadeautje 9789000382309 € 12,99 sep-22 Prentenboek.  Elmer maakt een wandeling en komt Rose 
tegen. Ze vertelt hem dat tante Zelda naar hem op zoek is. 
Dan ontmoet hij Tijger, die hem ook vertelt dat tante Zelda hem 
zoekt en dat ze iets voor hem heeft. Het moet vast een 
cadeautje zijn, denken ze. 4+

2022163803 4  
J1

McLeod, Greg Heer ridder Louis en de draak der 
DOEM!

9789048861330 € 14,99 okt-22 Heer ridder Louis, de kampioen van Kasteel Overdwars, heeft 
weer een superbelangrijke missie gekregen. Hij moet de valse 
tweekoppige draak Borax verslaan! Gelukkig heeft Louis 
geweldige vrienden die hem kunnen helpen.

2022100410 4  
J1  
J2

Meij, Sander De tijdmachine (De avonturen van 
Rutger, Thomas en Paco, dl-2)

9789043923460 € 15,99 sep-22 De avonturen van Rutger, Thomas en Paco’ is dé succesvolle 
kinderboekenserie van dit moment. Dit is het langverwachte 
vervolg op De magische halsband, dat is bekroond met de Prijs 
van de Nederlandse Kinderjury 2022. 6+

2022110823 4  
J1  
J2

Meijer, Cis Game on 9789026161834 € 15,99 aug-22 Wanneer Shanna spoorloos verdwijnt, móéten haar 4 
vriendinnen wel meedoen om haar te redden. Hoe ver zijn ze 
bereid te gaan voor haar? En wie heeft het op hen gemunt, en 
waarom? 13+

2022143301 4  
J1

Melling, David Snuffel en de kleine kittens 9789464291346 € 12,50 jul-22 Snuffel houdt niet van de kleine kittens en hij wil niets met hen 
delen. Niet zijn snoepjes, niet zijn kussen, niet zijn bot, niet zijn 
bal, niet zijn stok, en zeker NIET Groot Blauw Dekentje! Maar 
misschien kunnen de kleine kittens Snuffel wel laten zien dat 
iets delen echt veel leuker is.
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2022111311 4  
J1  
J2

Menten, Tosca Oom Onkruid en het verschrikkelijke 
oerwoudzaadje

9789000382620 € 12,99 aug-22 Verhalenbundel bij het thema van de Kinderboekenweek.  
Boris logeert 3  weken bij oom Onkruid. die  een eigen 
oerwoud in zijn achtertuin heeft. Op de eerste dag vindt Boris 
een vreemd zaadje waar binnen 3  dagen een enorme 
vleesetende plant uit groeit. 10+

2022121919 4  
J1  
J2

Mian, Zanib Planeet Omar: gigantische raketexplosie 9789021463742 € 15,99 aug-22 Als Omar en zijn vrienden besluiten om mee te doen aan een 
raketbouwwedstrijd, zal er veel tijd in gaan zitten. Met hulp van 
zijn moeder, die wetenschapper is, en wat scheetkracht, 
sleutelen ze aan een raket die klaar is om op te stijgen. 7+

2022121920 4  
J1

Mol, Olav De rijke sjeik (Snelle Sam) 9789021429786 € 15,99 aug-22 Een sjeik wil de kartbaan kopen in het dorp waar Sam woont. 
Hij heeft er grootse plannen mee. Er komt een buitenbaan bij, 
en de sjeik belooft ook de beste karters van het dorp. 7+

2022053356 4  
J1  
J2

Morshuis, Marloes Semper Sol 9789047713500 € 16,99 mei-22 Razend spannend vervolg op 'Quotum'. De aarde is te vol. Om 
oorlog te voorkomen heeft de Wereldraad een quotum 
ingesteld: een maximum aantal inwoners per land. Er moeten 
mensen weg. Hoe die verdwijnen, mag ieder land zelf bepalen. 
14+

2022084992 4  
J1  
J2

Moser, Annette Fien is een fee (Ik hartje lezen) 9789020677713 € 7,50 jun-22 Eerste leesboekje AVI-M3. Als Fien zeven jaar wordt, blijkt dat 
ze een fee is! Daarom gaat ze naar de feeënschool. Maar wat 
Fien ook probeert, het toveren lukt maar niet. Wat is er aan de 
hand?  6+

2022105857 4  
J1  
J2

Naylor-Ballesteros, 
Chris

Frank en Bert 9789025775841 € 14,99 aug-22 Nieuw prentenboek van de auteur van 'De koffer'.  Oover de 
vrienden Bert de beer en Frank de vos.  Elke dag spelen ze 
verstoppertje. De slimme Frank is er heel goed in., Bert… 
minder. 3+

2022105931 4  
J1  
J2

Neisingh, Ody Mama is profvoetballer 619.11 9789083211763 € 15,99 jun-22 Er heerst koorts in het  7+land. Oranjekoorts! Voor Naomi uit 
groep 7 is het extra spannend. Niet iedereen heeft immers een 
moeder die de aanvoerder van het nationale team is.

2022121965 4  
J1

Nilsson, Frida Hedwig! 9789045127422 € 16,99 jun-22 Hedwig is zeven en woont in een saai gehucht dat nog verder 
weg ligt dan de rimboe. Ze kan niet wachten tot ze eindelijk 
naar school mag! Al op de eerste schooldag krijgt ze een 
geweldige hartsvriendin en vanaf dat moment beginnen de 
avonturen. 7+

2022163872 4  
J1

Noordraven, Tjerk Meester Spion - deel 1 9789048865857 € 16,99 sep-22 De nieuwe meester van groep 6 is een spion! Hij probeert zich 
te verschuilen voor zijn vijanden en doet daarom alsof hij een 
meester is. De leerlingen beloven het geheim te houden, maar 
ze hebben wel één voorwaarde: ze willen voortaan elke dag 
spionnenles.
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2022074590 4  
J1  
J2

Noort, Selma Kat gaat op reis (Kleuterlezen) 9789048745050 € 7,99 aug-22 Eerste leesboekje AVI-start. Kat gaat op avontuur. Maar dan 
krijgt ze honger en gaat ze toch weer naar huis, want thuis is 
het ook best fijn. 6+

2022100122 4  
J1

O'Grady, Paul Eddie Albert en de bonte beestenbende 9789402710793 € 19,99 sep-22 De tienjarige Eddie Albert heeft een geheim: hij kan met dieren 
praten! Zoals met zijn hond Butch, zijn hamster en zijn 
goudvissen. Eddie heeft altijd gedacht dat hij de enige was met 
deze gave, tot hij bij zijn excentrieke tante in Amsterdam gaat 
logeren en ontdekt dat zij het ook kan! 10+

2022100185 4  
J1

Pastis, Stephan Hoe dan? (Flip Fiasco, dl- 6) 9789026159213 € 15,99 jul-22 Flip gaat op vakantie naar een eiland. Al snel ontdekken hij en 
zijn nieuwe assistent dat er op het eiland een schat verborgen 
moet liggen. Ooit heeft een oude piraat die daar begraven. Flip 
is ervan overtuigd dat hij die schat kan vinden. Maar… hoe 
dan? 7+

2022110840 4  
J1  
J2

Peirce, Lincoln Niek de Groot gaat voor goud (Niek de 
Groot fullcolour, dl-5)

9789026162312 € 16,50 sep-22 Iedereen kent achtstegroeper Niek de Groot, 
wereldrecordhouder nablijven. Of hij zich nu ergens uit 
probeert te kletsen of de inhoud van zijn kluisje loslaat op 
nietsvermoedende klasgenoten, Niek doet het met verve. Wat 
hij ook doet, Niek gaat voor goud! 7+

2022111140 4  
J1

Pelgrim, Mijke Over straatfiguren en wegpiraten (Best 
of YA)

9789000383351 € 9,99 jun-22 Brugklasser Dex is helemaal blij als hij op schoolreis naar 
Canterbury gaat. Maar Engels praten, daar doet hij niet aan. 
Engeland is anders dan ze denken.  12+

2022121694 4  
J1  
J2

Pfister, Marcus De mooiste vis van de zee gelooft niet 
alles,

9789051169089 € 15,99 aug-22 Bij de vrienden van Regenboog duikt opeens een onbekende 
vis op. Hij vertelt griezelsprookjes en waardoor de anderen 
onrustig en bang worden. Maar Regenboog heeft deze Geelvin 
wel door. Met een slim idee lukt het hem weer rust in de groep 
te brengen.

2022111153 4  
J1  
J2

Pilkey, Dav Als kikkers gaan keten (Kleine Karels 
tekenclub, dl-2)

9789493189867 € 15,99 jun-22 Kleine Karel leert de kikkerklas tekenen met perspectief. Kikker 
Melvin wordt alleen steeds afgeleid door zijn zusje Naomi, die 
hem maar blijft plagen. En dan is het Melvin die op zijn kop 
krijgt voor het verstoren van de les… Voor Dog Man-fans. 6+

2022110895 4  
J1

Ponti, James De verboden stad  (Wereldspionnen, dl- 
3)

9789026161872 € 16,99 jul-22 Brooklyn, Sydney, Rio, Kat en Parijs krijgen hun moeilijkste 
missie tot nu toe, met een gedurfde inbraak, een gevaarlijke 
undercovermissie en een zoek- en reddingsoperatie. Alles om 
te voorkomen dat een Noord-Koreaanse kernfysicus overloopt 
naar het criminele Umbra. 10+

2022111283 4  
J1

Praagman, Milja Het eigenwijze ei 9789025883669 € 15,99 jun-22 Grappig prentenboek met tekst op rijm, waarin een eigenwijs ei 
zijn moeder zoekt en zijn vader vindt.  3+
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2022074601 4  
J1  
J2

Prins, Ruben Raak die steen niet aan! (Toneellezen) 9789048744947 € 14,99 aug-22 Tim en Mirte belanden  door aanraking van een speciale steen 
in een andere wereld. Om terug te keren, moeten de kinderen 
verschillende opdrachten uitvoeren. Gaat het lukken?  AVI-M4 
7+

2022111299 4  
J1

Read, Benjamin Jacht om Middernacht 9789025883676 € 18,99 jul-22 Een deur die alleen om Middernacht open gaat… een 
postkantoor vol magische brieven en pakketten…  Emily 
verlangt naar het Middernacht Uur, een magische wereld waar 
de tijd stil is blijven stilstaan en waar zij speciale krachten 
heeft. Maar ze kan er niet meer naar binnen.  10+

2022084979 4  
J1  
J2

Rempt, Fiona Help, Salto zit vast! (Leren lezen met 
Kluitman)

9789020677751 € 9,99 jun-22 Eerste leesboekje AVI-E3. Salto doet een spelletje 
verstoppertje met zijn zeevriendjes. Maar dan zwemt hij per 
ongeluk in een net. Kunnen zijn vriendjes hem redden? 6+

2022111154 4  
J1

Reynolds, Jason Ghost 9789464530087 € 15,99 sep-22 Eerste deel in een reeks over kinderen met een passie voor 
hardlopen. Ghost is zijn hele leven al aan het rennen, vanaf 
het moment dat zijn vader een pistool op hem richtte. 9+

2022121959 4  
J1  
J2

Rinck, Maranke Meesterkok (Bob Popcorn, dl-4) 9789045127873 € 14,99 sep-22 Ellis en Dante krijgen kookles op school, en Bob Popcorn wil 
HEEL graag meedoen. De afspraak is dat hij rustig thuisblijft, 
maar ja. Hij moet zijn vrienden toch helpen met het winnen van 
de toetjeswedstrijd? Bob gaat stiekem mee en blijkt een 
geweldige aanwinst in de keuken. Deel 4. 7+

2022095356 4  
J1  
J2

Rundell, Katherine Het wilde meisje 9789021031767 € 17,99 sep-22 Rundells debuut over een meisje dat opgroeit in de Afrikaanse 
wildernis en plotseling naar Londen wordt gestuurd, is net zo 
avontuurlijk en vol magie als haar andere boeken. 10+

2022111006 4  
J1  
J2

Rutter, Helen De jongen met negen wensen 9789030508779 € 18,99 jul-22 Leo heeft het de laatste tijd niet zo makkelijk. Op school wordt 
hij gepest en sinds zijn ouders gescheiden zijn en zijn vade 
een nieuw gezin heeft, is zijn moeder depressief. Gelukkig kan 
hij altijd terecht bij zijn beste vriendin Muis. 10+

2022074600 4  
J1  
J2

Scholtens, Anneke Geheimen in het hotel (Toneellezen) 9789048744930 € 14,99 aug-22 Sami en Manar wonen in het mooie hotel middenin het bos. 
Dan horen ze dat er plannen zijn om het bos te kappen om 
plaats te maken voor huizen. Lukt het de kinderen om de 
plannen tegen te houden? AVI E-4. 7+

2022100119 4  
J1  
J2

Schröder, Jette Sterre, partygirl! (BFF, dl-2) 9789402710762 € 16,99 jun-22 Sterre en haar beste vriendin Yfke zitten in de feestcommissie 
van hun middelbare school. Hun eerste klus is meteen een 
superleuke: het organiseren van het jaarlijkse schoolfeest! 10+
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2022111306 4  
J1  
J2

Schubert, Ingrid Zeepaardje zoekt een vriendje 9789025881542 € 15,99 aug-22 Prentenboek met een zomers zeeavontuur.   Eindelijk is 
Zeepaardje groot genoeg om papa's buidel te verlaten. ‘Zoek 
maar een vriendje.’ Zeepaardje kijkt nieuwsgierig om zich 
heen. Hij begroet iedereen enthousiast  Maar niet iedereen is 
even aardig. 4+

2022121978 4  
J1

Schutten, Jan Paul Tim de kleine boswachter: De baas van 
het bos

9789021426983 € 15,99 aug-22 Er gebeurt weer van alles in het bos van de kleine boswachter 
Tim. Met zijn vriendinnetje Tippi en zijn tamme kauw Hansje 
beleeft hij de gekste en leukste avonturen. In wat voor situatie 
ze ook belanden, ze komen altijd met een bijzondere 
oplossing. 7+

2022095352 4  
J1  
J2

Sikkel, Manon Geheim agent juf 9789021031538 € 12,99 sep-22 Wanneer geheim agent oma op een dag als juf op zijn school 
komt werken, moet Max zijn best doen om dat aan niemand te 
verklappen. Terwijl geheim agent juf de kinderen Russisch 
leert praten, ontdekt Max een groot geheim…7+

2022074589 4  
J1  
J2

Sikkel, Manon De beste meester van de hele wereld 9789048744879 € 15,99 sep-22 Marie en Jack krijgen een nieuwe meester. Meester Frenkie 
houdt van zijn snor, zijn nette pak, zijn witte sneakers en hij 
vindt meesters nogal belangrijk. Waar hij niet van houdt, is 
pesten …9+

2022184609 4  
J1  
J2

Slee, Carry Juf Braaksel en de woeste achtervolging 9789048866397 € 17,99 sep-22 Juf Braaksel is een wolk geworden! Iedereen die door het 
magische kompas verdwenen leek te zijn, blijkt ergens in de 
lucht te zweven. En ook vanuit de lucht kan de verschrikkelijke 
Braaksel een hoop ellende aanrichten. Wat moet Lucas nu? 7+

2022084813 4  
J1  
J2

Slegers, Marlies Het is hier (g)een hotel (Help, we hebben 
een dierentuin!, dl-2)

9789020672923 € 14,99 jun-22 Dit keer vangen Sem en zijn familie in hun dierentuinde 
bewoners op van een tehuis voor ouderen dat onderhoud 
nodig heeft. Vervolg op 'Een krokodil als hoofdprijs'.

2022095294 4  
J1

Small, Steve Kleine Jonathans grote dag 9789021031170 € 15,99 jun-22 Jonathan is jarig. Als cadeau krijgt hij een jas, precies zoals 
zijn vader altijd draagt. Maar de jas is te groot. Of is Jonathan 
te klein? Wanneer zijn vader hem meeneemt voor een 
feestelijk dagje uit, doet Jonathan een GROTE ontdekking… 
3+

2022095588 4  
J1  
J2

Smallman, Steve Poep in de dierentuin: het 
Dinopoepeiland

9789048320318 € 13,99 jul-22 Dierenverzorger Simon gaat op vakantie met zijn vriend César 
– POEPverzamelaar! Ze gaan naar het mysterieuze Land van 
de Levende POEP. Kunnen ze deze bruine beestjes vinden? 
Of eindigen ze als dino-diner?  4+

2022074603 4  
J1

Spronsen, Elisa van Eerste hulp bij feestjes (Makkelijk & 
Leuk)

9789048744886 € 13,50 sep-22 Aansprekend meidenboek over Flo, Rikkie en Noor die van elk 
feest een knalfeest maken. Ze regelen taart, slingers, alles.  
AVI-M5. Dyslexievriendelijk. 9+
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2022143269 4  
J1

Stilton, Geronimo Een schone bijzaak (Doen voor groen) 9789464291896 € 10,00 jun-22 De bijen worden bedreigd door de luchtvervuiling. Geronimo 
legt je uit welke dingen het milieu kunnen helpen, hoe klein 
ook. Met z’n allen gaan we doen voor groen!

2022143270 4  
J1

Stilton, Geronimo Zo zonde van de zee (Doen voor groen) 9789464291902 € 10,00 jun-22 Piep, heb je ooit een uitje gehad dat heel leuk en gezellig had 
moeten zijn maar uitliep op een regelrechte nachtmerrie?! Dat 
overkomt de familie Stilton tijdens een reis naar Korsthaven, 
waar ze ontdekken dat de zee gi-ga-gantisch vervuild is!

2022111287 4  
J1  
J2

Stoffels, Maren Escape Room 2.0 9789025883737 € 15,99 aug-22 Opvolger van Éscape Room'  over vier tieners in een 
levensgevaarlijke escape room en een game master met 
duistere motieven. Wat moet je doen als je medestander je 
tegenstander wordt? 13+

2022095331 4  
J1

Stowell, Louie Hoe word je een goede god? (Loki, dl-1) 9789024596577 € 15,99 jun-22 Na de zoveelste gemene grap wordt Loki door oppergod Odin 
naar de aarde verbannen, waar hij moet leven als een normale 
elfjarige jongen. Pas als hij zich goed weet te gedragen, mag 
hij terugkeren naar de godenstad Asgaard. 7+

2022085004 4  
J1  
J2

Straaten, Harmen van Pak me dan, als je kan (Ninja Patrol) 9789020677423 € 10,99 aug-22 Eerste leesboekje AVI-M4. Anna, Storm en Justin hebben zich 
gesneden aan een zwaard, een ninja-zwaard. Nu worden ze 
ninja als er iemand in nood is. Maar deze keer zijn ze zelf in 
nood, want er is een pest-ninja ontsnapt!  7+

2022095258 4  
J1

Sutherland, T. T. Het verborgen rijk (Vleugels van vuur, dl-
3)

9789025775742 € 16,99 sep-22 Fantasy. De mysterieuze RegenVleugels hebben zich in hun 
oerwoud altijd afzijdig gehouden van de oorlog. De andere 
stammen noemen hen lui. Glorie weet dat dit niet waar kan 
zijn: zij is dapper en dodelijk. Vervolg op 'De terugkeer van de 
troonopvolger'. 10+

2022111305 4  
J1

Talhaoui, Kamalia Juf, wat voor haar heb je? 9789025882198 € 15,99 aug-22 Prentenboek. Groep 2 krijgt een nieuwe juf. Ze draagt een 
vrolijke hoofddoek. Suus vraagt wat voor haar ze daaronder 
heeft. En juf vraagt: ‘Wat denk jij?’ De kinderen overtreffen 
elkaar in fantasie. 4+

2022121982 4  
J1

Tolman, Marije Heerlijke honing 9789045127323 € 16,99 jun-22 Honing, daar zijn Beer en Vlinder allebei dol op. Vooral Beer is 
onverzadigbaar. Dan ziet hij de boterham met honing van 
Vlinder. In één hap verdwijnt die in Beers buik… Vlinder is 
woedend! Maar wie niet sterk is moet slim zijn. 4+

2022053668 4  
J1  
J2

Umansky, Kaye Heksenwinkel 9789047713180 € 14,99 jul-22 Dit derde boek over Elsie Pekel en de rode heks Magenta 
Spits zit weer vol heerlijke personages en humoristische 
gebeurtenissen (en verwijst tussen de regels door naar 
bepaalde minder prettige kantjes van onze samenleving. 8+
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2022100138 4  
J1  
J2

Van Genechten, 
Guido

Mag ik eens in je bedje kijken? 9789044849240 € 17,95 sep-22 Nieuwsgierig Muisje wil werkelijk alles weten. Vanavond gaat 
hij uitzoeken wat zijn vriendjes allemaal doen om goed te 
slapen. Hij loopt langs bij de bedjes van Duifje, Olifantje, Koala, 
Varkentje, Schaapje en Hondje. 2+

2022111289 4  
J1  
J2

Velden, Myron van 
der

De geheime boomhut van Noor en Mila 9789025883768 € 13,99 aug-22 Noor en Mila hebben een boomhut. En die is verboden terrein 
voor Noors irritante grote broer. Samen doen ze er alles aan 
om de boomhut voor Floris verborgen te houden. In het diepste 
geheim plannen ze hun eerste slaapfeestje in de boomhut. 8+

2022121958 4  
J1

Vendel, Edward van 
de

Misjka 9789045127903 € 17,99 aug-22 Dit ontroerende verhaal over de liefde voor een huisdier en de 
vlucht van een gezin uit een oorlogsgebied is gebaseerd op 
ware gebeurtenissen. Annet Schaap maakte er prachtige 
illustraties bij in kleur. 8+

2022084850 4  
J1  
J2

Verhoeven, Sam Pony met streken (Stip) 9789493236318 € 9,99 jun-22 Emma moet een spreekbeurt houden in de klas. Dat vindt ze 
superspannend. Maar… wat als ze haar spreekbeurt over 
pony’s en paarden doet? Met Stip als model? 5+

2022074599 4  
J1

Vernelen, Aag Daar komt de reus! (Ik lees. AVI E4) 9789048745005 € 9,50 jun-22 ‘De reus eet kinderen.’ ‘Hij heeft zijn vrouw opgesloten.’ ‘Zijn 
hond is zo groot als een monster.’ Allemaal zaken die gezegd 
worden over de reus. Als de bal van Guus, Lente en Amir in 
zijn tuin terecht komt, moet iemand de bal halen. Maar wie 
durft dat? AVI E4. 7+

2022074593 4  
J1  
J2

Versteeg, Isabel Is boef een dief? (Leren lezen) 9789048745029 € 8,50 aug-22 Eerste leesboekje AVI-start. In dit spannende verhaal pikt pup 
Boef allemaal spullen. Iedereen zoekt en zoekt. Waar zijn alle 
spullen toch gebleven? 6+

2022111233 4  
J1

Voosen, Tanja Prinses in problemen (M.A.G.I.E, dl-1) 9789000381968 € 14,99 aug-22 Eerste deel in een nieuwe reeks voor lezers van "De magische 
apotheek'. Romy, een prinses uit het magische rijk Marabel 
komt onderduiken bij Kirsten en haar familie. Ze weet niet hoe 
ze zich als een gewoon kind moet gedragen.  10+

2022074595 4  
J1  
J2

Vorst, Anet van de Fien & Teun: Kom, we gaan op reis! 
(Leren lezen)

9789048745043 € 8,50 aug-22 Eerste leesboekje AVI-start. Fien wil op reis en Teun wil mee.. 
Maar dat mag niet. Dan gaan ze maar op reis door de tuin. 6+

2022121940 4  
J1  
J2

Vrancken, Kaat Wat een dag! (Tijgerlezen) 9789045127651 € 12,99 jul-22 De dag begint vreemd voor Fox en Fien. Fox moet naar de 
kapper en in bad. Hij stinkt naar zeep. Fien snuffelt aan een 
doos. Wat zit erin? En dan rijden ze naar de baas van Fox. 
Daar ruikt het naar vis en garnalen. Naar duiven en bloemen. 
En naar taart! Maar waar is de taart? 7+
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2022111135 4  
J1

Vriens, Jacques De truc met de dollende dassen 9789000382965  €  10,99 sep-22 Hotel De Korenwolf wordt bedreigd in zijn voortgang. De 
kinderen ontdekken dat er een weg zal worden aangelegd in 
het bos vlak achter Hotel De Korenwolf. Daardoor is de hele 
familie in rep en roer.  7+

2022110561 4  
J1  
J2

Walliams, David Megamonster 9789044846706 € 20,95 sep-22 In het midden van een haaienzee staat een eiland. Op dat 
eiland staat een school. Een verschrikkelijke school. De lessen 
zijn vreselijk en de leerkrachten ook.Dan wordt Dolly voor straf 
naar deze school gestuurd…. 8+

2022084968 4  
J1  
J2

Werker, Anke Ik hou van eenhoorns (maar de mijne is 
foetsie!) (Leren lezen met Kluitman)

9789020677744 € 9,99 jun-22 Eerste leesboekje AVI-E3. Ezra en haar eenhoorn Ems gaan 
op bezoek bij oma. Ems heeft een nieuwe hoorn en prikt van 
alles kapot. Dat maakt veel mensen boos. Ems schrikt en rent 
weg. 6+

2022074592 4  
J1  
J2

Werker, Anke De bus van zus (Leren lezen) 9789048745012 € 8,50 aug-22 Eerste leesboekje AVI-start. Zus gaat op reis met haar bus. 
Past Piet er wel bij in de volle bus? En wie komen ze onderweg 
nog meer tegen?  6+

2022085153 4  
J1

Westera, Bette Hidde Haan vloog naar de maan 9789025776398 € 14,99 jun-22 In 26  gedichtjes stelt Bette Westera steeds een dier voor dat 
een avontuur beleeft. Deze gedichtjes zijn geschikt voor 
beginnende lezers vanaf 7 jaar en hebben een oplopende 
moeilijkhsidsgraad. 7+

2022132213 4  
J1

Westera, Bette Gered! 9789401485036 € 15,99 aug-22 Op een warme dag kruipt Arend uit zijn ei. Zijn nest glijdt het 
koude water in. De zon schijnt en het ijs blijft smelten. Maar de 
andere dieren maken zich weinig zorgen over het stijgende 
water. 'We bouwen gewoon een dam', zegt Wildebeest. 3+

2022084953 4  
J1  
J2

Wich, Henriette De grote Ninja proef (Ik hartje lezen) 9789020677805 € 7,50 jun-22 Eerste leesboekje AVI-E4. Tijdens een test moet Toru bewijzen 
dat hij een echte ninja is, maar helaas zakt hij… Hij gaat in zijn 
eentje op pad, totdat hij ineens wordt teruggeroepen naar zijn 
dorp. De mensen hebben hem nodig! Kan Toru zich alsnog 
bewijzen? 7+

2022084995 4  
J1  
J2

Wiechmann, Heike Het laatste monster (Ik hartje lezen) 9789020677720 € 7,50 jun-22 Eerste leesboekje AVI-M4. De monstervangers vinden het 
maar raar dat hun meester niet op school is. Ze gaan naar hem 
op zoek in het oude huis waar ze het monsterboek vonden. 7+

2022074596 4  
J1

Zanden, Monique van 
der

Kijk Koko eens! (Ik lees. AVI E3) 9789048744978 € 9,50 jun-22 Wat is er toch aan de hand met Koko? De papegaai zit heel 
stil, speelt niet en eet niets. Zou hij ziek zijn? Sim en Amber 
gaan met hem naar de dokter, maar die kan niets vinden. Sim 
en Amber maken zich grote zorgen  AVI-E3. 6+
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2022100420 4  
J1  
J2

Zoete, Hanneke de De Zoete Zusjes helpen de natuur 9789043923842 € 14,99 aug-22 Saar en Janna willen iets doen voor het milieu! De Zoete 
Zusjes gaan aan de slag om de speelplek bij hun in de buurt te 
redden van bouwplannen. Want daar leven allemaal bloemen, 
vlinders en vogels, en Bram heeft er een geheime boomhut! 6+

2022111231 4  
J1  
J2

Kom mee naar buiten 9789000381623 € 14,99 jul-22 Verhalenbundel bij het thema van de Kinderboekenweek.  
Verhalen over buitenspelen, natuur, dieren, planten en het 
klimaat vormen de groene draad. Verhalen van o.a. Schotveld, 
ter Horst, Rooseboom. 10+

2022053656 5  
J3  
J4

Berge, Marieke ten Het dierenvriendenboek 592.3 9789047714552 € 14,99 jul-22 In dit boek hebben 75 dieren die je in dierentuinen kunt vinden, 
van de Thaise cobra tot de Ecuadoriaanse roodvoetvogelspin 
en van de okapi tot de zwarte neushoorn, hun feiten voor je op 
een rijtje gezet. 9+

2022084915 5  
J3  
J4

Berns, Manon Stoere verhalen over kunst 700 9789020672138 € 19,99 mei-22 Mix van informatieve wetenswaardigheden en verhalen over 
kunstenaars en hun werk. Zowel moderne als klassieke kunst 
komen aan bod. Daagt uit om over kunst te praten. 7+

2022085105 5  
J3  
J4

Bittenbinder, Matyas Gif in het dierenrijk 596.9 9789464041026 € 22,99 aug-22 Naast alles wat je altijd al wilde weten over gif, zijn er ook 
spannende, grappige, en fijne verhalen over gif die je 
meenemen naar de black mamba, naar de jungle in de tijd van 
de ontdekkingsreizigers en de tsarentijd waarin gif nogal een 
populair goedje was. 12+

2022084860 5  
J3  
J4

Boer, Kees de Lolbroeken 846 9789020673678 € 7,99 nov-22 Nieuwe verzameling moppen van de auteur van 'Nog een mop, 
Bob'en 'Lachebekken'. 7+

2022121743 5  
J3  
J4

Bossio, Paula Reis door de tijd 9789002277016 € 13,99 aug-22 In dit grote zoekboek vol leuke weetjes en interessante feiten 
maak je kennis met de boeiendste periodes uit onze 
geschiedenis. Van holbewoners en Egyptische mummies tot 
middeleeuwse ridders en stoere Vikingen: er zijn meer dan 150 
dingen te zoeken!  5+

2022241573 5  
J3

Brooks, Felicity Alles over piekeren en bang zijn 415.3 9781803704371 € 12,99 sep-22 Hoe kun je alledaagse angsten overwinnen en voorkomen dat 
ze een probleem worden? Met handige tips en activiteiten en 
een handleiding voor volwassenen. 

2022174325 5  
J3

Brown, Carron Ik ben graag buiten... wat kan ik 
worden?( Mijn droombaan)

9789464390285 € 19,00 aug-22 Kijk een dagje mee met 25 mensen dei werken in de 
buitenlucht. Leer wat een akkerbouwer doet, hoe je botanicus 
wordt, wat een strandwacht moet kunnen en meer. 9+
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2022053664 5  
J3  
J4

Claybourne, Anna Het bizarre bottenboek 9789047713104 € 14,99 aug-22 Bekijk de grootste, kleinste en meest bijzondere botten ter 
wereld van heel dichtbij!  Neem een kijkje in het lichaam van 
mens en dier en ontdek wat elk skelet uniek maakt. 9+

2022053651 5  
J3  
J4

Crumpton, Nick Alles wat je weet over kriebelbeestjes is 
fout!

597.8 9789047714491 € 14,99 jul-22 Dit boek ontmaskert alle onwaarheden over insecten.. Ontdek 
hoe het écht zit met ongelofelijke insectenarchitecten,wormen 
die geen wormen zijn, spinnen die jouw mond niet in willen 
kruipen en nog veel meer.  9+

2022111180 5  
J3  
J4

Dam, Arend van Vuur: verrassende verhalen over 
vulkanen

567.2 9789000383757 € 16,99 aug-22 Met een boeiende mix van reisverslagen, wetenschappelijke 
bevindingen, anekdotes, mythen en sagen neemt Arend van 
Dam zijn lezers mee op reis langs de mooiste vulkanen ter 
wereld.  12+

2021521535 5  
J3  
J4

Davey, Owen Superchille krokodillen 598.2 9789464041538 € 17,99 jul-22 WIST JE DAT . . . krokodillen meer dan 100 jaar oud kunnen 
worden? En dat ze in bomen kunnen klimmen? Zet je tanden in 
dit prachtige boek over de grootste reptielen op aarde, vol 
weetjes over krokodillen en alligators en de moerassen en 
rivieren waar ze zich verschuilen. 12+

2022241574 5  
J3

Daynes, Katie Kunnen we de bijen echt helpen? 597.81 9781803702131 € 12,99 jul-22 Informatief boek dat het belang van bestuiving, biodiversitieit, 
conservatie en samenleven op aarde onderstreept. Eerder 
verscheen: 'Kunnen we ijsberen echt helpen?' 8+

2022111156 5  
J3  
J4

Dees, Sarah Het grote boek vol geniale LEGO ideeen 624.19 9789464530049 € 24,99 sep-22 Scheur rond in een raceauto, ga op safari of bouw je eigen 
robot: met dit boek worden al je LEGO fantasieën 
werkelijkheid.  Eerder o.a. 'Briljante LEGO-ideeën'.  7+

2022121544 5  
J3

Denekamp, Nienke De Grote Vincent van Gogh atlas - 
Junior editie 

736.7 9789047629917 € 19,99 sep-22 Reis mee met Vincent op zijn tocht door Europa, langs alle 
plaatsen waar hij woonde… en waar hij de kunstenaar werd die 
hij zo graag wilde zijn.

2022110892 5  
J3  
J4

Dorey, Martin Samen klimaatverandering de baas 556 9789026160479 € 15,00 jul-22 Deel 2 in de reeks Samen ... de baas. Wat kun jij zelf doen om 
de aarde te beschermen? 12+

2022095312 5  
J3  
J4

Feller, Pieter Groene vingers (Kolletje & Dirk) 9789021031552 € 15,99 aug-22 Bundel met twaalf verhalen waarin de twee kleuters dicht bij 
huis de natuur beleven. Past perfect bij het thema van de 
Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen! 4+ 
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2022053658 5  
J3  
J4

Flannery, Tim Duik mee in de diepzee: ontdek de 
wereld

596.4 9789047713494 € 16,99 jun-22 De auteur van 'Gef, gaaf, geweldig' neemt de lezers nu mee 
naar de diepzee. Wie is de aartsvijand van de reueninktvis? 
Zijn er geesten in de diepzee? 10+

2022111137 5  
J3  
J4

Ganeri, Anita Onze adembenemende aarde: de 
wonderlijkste plekken van de wereld

560 9789000380428 € 19,99 sep-22 Iedereen kent de Mount Everest en de Eiffeltoren, maar onze 
planeet heeft zo veel meer te bieden! Ga mee op 
ontdekkingsreis en ontdek de mooiste natuurwonderen. 10+

2022184392 5  
J3  
J4

Gog, Marian van Allemaal water! (De Kijkdoos) 9789086647637 € 20,00 jul-22 Informatieve uitgave voor 4+ over de verschillende vormen van 
water en waar water vandaan komt. 

2022184419 5  
J3  
J4

Gogerly, Liz Europa (Wereldsteden) 9789464390940 € 20,00 okt-22 Ontdek de meest interessante steden van Europa. Wat kun je 
er doen, hiistorische hoogtepuntne, fascinerende gebouden en 
meer. 10+

2022184420 5  
J3  
J4

Gogerly, Liz Azië (Wereldsteden) 9789464390957 € 20,00 okt-22 Ontdek de meest interessante steden van Azië. Wat kun je er 
doen, hiistorische hoogtepuntne, fascinerende gebouden en 
meer. 10+

2022174327 5  
J3

Hodge, Susie Ik ben creatief ...wat kan ik worden? 
(Mijn droombaan)

9789464390308 € 19,00 aug-22 Kijk een dagje  mee met 25 mensen die werken in de creatieve 
sector. Leer wat een decorontwerper doet, hoe je architect 
wordt en wat een game designer moet kunnen. 9+

2022085138 5  
J3  
J4

Horst, Marc ter Scheten uit de schoorsteen: het kleine 
verhaal van klimaatverandering

556 9789025776497 € 15,99 aug-22 Een humoristisch verhaal op kleuterniveau over 
klimaatverandering.  Een verhelderiend verhaal over de 
problemen én oplossingen voor ons klimaat. 3+

2022132176 5  
J3  
J4

Horst, Marc ter Het eigenwijze huisdierenboek 634 9789401476898 € 19,99 jun-22 In dit boek vertelt Marc ter Horst je alles wat je moet weten 
over huisdieren. Soms doet hij dat braaf als een hulphond, 
soms eigenwijs als een fret, maar altijd nieuwsgierig als een 
alpaca. 12+

2022184370 5  
J3

Howell, Izzi Bergen (Onze Aarde) 9789464390391 € 16,00 jul-22 Deel uit een informatieve reeks voor 9+. Met verrassende 
weetjes. Hoe ontstaat een berg?  Waardoor slijt gesteente af? 
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2022184371 5  
J3

Howell, Izzi Vulkanen (Onze Aarde) 9789464390407 € 16,00 jul-22 Deel uit een informatieve reeks voor 9+. Met verrassende 
weetjes. Hoe komt het dat een vulkaan uitbarst? Hoe kun je 
dat voorspellen?

2022100118 5  
J3  
J4

Kay, Adam Adams wonderlijke apotheek 602 9789402710755 € 19,99 sep-22 Dit boek geeft antwoord op vragen, zoals waarom de oude 
Egyptenaren dachten dat de hersenen slechts een soort vulling 
waren die net zo goed kon worden weggegooid, waarom 
patiënten vroeger moesten gorgelen met hun eigen plas en 
waarom mensen betaald werden om scheten te laten. 10+

2022043099 5  
J3

Konecna, Magdalena Vormen en patronen in de natuur 577.9 9789051169027 € 15,99 jun-22 De makers van 'Kleuren in de natuur' nemen de kijker nu mee 
langs bloemen, boombasten, schelpen, vissenvinnen en nog 
veel  meer. 5+

2022174326 5  
J3  
J4

Learmonth, Amanda Ik wil graag helpen... wat kan ik 
worden?( Mijn droombaan)

9789464390292 € 19,00 aug-22 Kijk een dagje mee met 25 mensen die tijdens hun werk 
anderen helpen. Leer wat een brandweervrouw doet, hoe je 
medisch onderzoeker wordt en nog veel meer. 9+

2022100202 5  
J3  
J4

Mack Mensapen: zoveel lijken we op elkaar 
(WOW!)

598.94 9789044849370 € 19,95 aug-22 In dit informatieve boek leer je hoeveel wij mensne op apen 
lijken.

2022184421 5  
J3

Manning, Mick Muziek door de eeuwen heen 9789464390988 € 24,00 okt-22 Muziekgeschiedenis. Leer verschillende muzieksoorten en -
stijlen kennen. En ontdek de muziek van bekende en minder 
bekende artiesten. Van Beethoven tot Beyoncé. 10+

2022174329 5  
J3

Martin, Steve Ik hou van dieren ... wat kan ik worden?( 
Mijn droombaan)

9789464390315 € 19,00 aug-22 Kijk een dagje mee met 25 mensen die met dieren werken. 
Leer wat een zeebioloog doet, hoe je politiehondenbegeleider 
wordt en wat een dierenschilder moet kunnen. 9+

2022174309 5  
J3  
J4

Martin, Steve Ik ben gek op sport... wat kan ik worden? 
(Mijn droombaan)

9789464390261 € 19,00 aug-22 Kijk een dagje mee met 25 mensen die in de sportwereld 
werken. Leer wat een lifeguard doet, hoe je sportfotograaf 
wordt en wat een fysiotherapeut moet kunnen. 9+

2022174310 5  
J3  
J4

Martin, Steve Ik hou van het heelal... wat kan ik 
worden? (Mijn droombaan)

9789464390278 € 19,00 aug-22 Kijk een dagje mee met 25 mensen die werken in de 
ruimtevaart. Leer wat een astronaut doet, hoe je astronoom 
wordt, wat een ruimteadvocaat moet kunnen en meer. 9+
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2022174313 5  
J3

Noll, Elizabeth Schoothondjes (Herken de hond!) 9789464390322 € 16,00 aug-22 Veel informatie over verschillende schoothonden die men thuis 
heeft als huisdier.

2022174314 5  
J3

Noll, Elizabeth Gezelschapshonden (Herken de hond!) 9789464390339 € 16,00 aug-22 Veel informatie over verschillende gezelschaphonden die men 
thuis heeft als huisdier.

2022100060 5  
J3

Ollivier, Reina Reizigers (Superbeesjes) 9789044848496 € 19,95 aug-22 Maar de negen dieren die in dit boek aan bod komen, zijn wel 
heel bijzondere bouwers! Ontdek de wereld van de bever, de 
kruisspin, de republikeinwever, de termiet, de ooievaar, het 
stokstaartje, de honingbij, de Japanse kogelvis en de mol. 5+

2022084947 5  
J3

Poolen, Daniël Tot over mijn oren in het plastic 614.62 9789025776138 € 22,99 aug-22 Tot over mijn oren in het plastic' vertelt over de geschiedenis 
van plastic, de voor- én de nadelen, onze veranderende relatie 
met het materiaal en of we kunnen dromen van een plasticvrije 
wereld.  10+

2022053670 5  
J3

Prasadam-Halls, 
Smriti

Dansende vogels en zingende apen: hoe 
dieren ik hou van jou zeggen

9789047713081 € 14,99 aug-22 In dit prentenboek zie je hoe dieren van de diepste diepzee tot 
in de tropische regenwouden elkaar de liefde verklaren. 5+

2022184389 5  
J3  
J4

Ridder, Isabelle de Een baby!  (De Kijkdoos) 9789086646999 € 20,00 jul-22 Informatieve uitgave over de komst van een baby. Van de tijd 
voor de geboorte tot en met de eerste maanden. Wat kan een 
baby? 4+

2022184393 5  
J3  
J4

Ridder, Isabelle de Op de markt (De Kijkdoos) 9789086647644 € 20,00 jul-22 Informatieve uitgave voor 4+ over wat er gebeurt op een 
warenmarkt.

2022174304 5  
J3  
J4

Ridley, Sarah Wie eet wie in de woestijn? (Volg de 
voedselketen)

9789464390506 € 16,00 aug-22 Een educatief boek over wie eet wie en waarom in de woestijn.

2022174305 5  
J3  
J4

Ridley, Sarah Wie eet wie in de waterplas? (Volg de 
voedselketen)

9789464390513 € 16,00 aug-22 Een educatief boek over wie eet wie en waarom in de 
waterplas.
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2022174306 5  
J3  
J4

Ridley, Sarah Wie eet wie in de oceaan? (Volg de 
voedselketen)

9789464390520 € 16,00 aug-22 Volg via een tijdlijn een voedselketen in de oceaan.. Van 
plankton dat de energie van de zon gebruikt tot een orka die 
een zeeluipaard opeet. 7+

2022174307 5  
J3  
J4

Ridley, Sarah Wie eet wie in het regenwoud? (Volg de 
voedselketen)

9789464390537 € 16,00 aug-22 Volg via een tijdlijn een voedselketen in het regenwoud. Van 
planten die de energie van de zon gebruiken tot een jaguar die 
een ocelot opeet. 7+

2022085100 5  
J3  
J4

Roebers, Geert-Jan Dit was de plastictijd: over zieke 
zeepaardjes, een smerig soepzootje & 
jonge helden

614.62 9789464041750 € 21,99 sep-22 Er is hoop! Dit boek neemt je mee over de hele wereld en 
vertelt over jonge helden die in opstand zijn gekomen om het 
plasticprobleem aan te pakken. Je leert wat zij hebben gedaan 
om de wereld een stukje mooier en gezonder te maken. 12+

2022132405 5  
J3  
J4

Rowling, J.K. The secrets of Dumbledore / De 
geheimen van Perkamentus

9789463361552 € 24,90 jul-22

2022111312 5  
J3  
J4

Ruhe, Anna Het geheime geurenboek (De magische 
apotheek)

676.6 9789000383795 € 13,99 aug-22  Lucie, Mats en al je andere favoriete personages uit de serie 
leren je alles wat er overde geurtjes in de magische apotheek 
te weten valt. Dus train je neus, stel je eigen geurenkoffertje 
samen en word een echte geurexpert!  10+

2022100213 5  
J3  
J4

Slegers, Liesbet De kapitein 658.1 9789044849363 € 17,95 aug-22 De kapitein en de bemanning werken en wonen op het schip. 
Een verhelderend informatief boek op kleutermaat over de 
kapitein en alles wat hij of zij doet. Voor matrozen vanaf 4 jaar.

2022121734 5  
J3  
J4

Sokolowski, Ilka Wat leeft er op het wad? 577.3 9789051168969 € 16,99 jun-22 In dit gedetailleerde informatieve boek, natuurgetrouw 
geïllustreerd leren kinderen het Waddenzeegebied  kennen en 
alle wezens die daar leven. 6+

2022095310 5  
J3  
J4

Stegeman, Lotte Ik voel ik voel wat jij niet ziet: over 
jaloerse apen, bange honden en 
schatten van ratten

594 9789021031613 € 22,99 jul-22 Het is soms al knap lastig om andere mensen te begrijpen, 
gelukkig hebben wíj daar woorden voor. Maar wat als je een 
olifant in de rouw bent? Een jaloerse aap? Of een doodsbange 
hond? 12+

2022095330 5  
J3  
J4

Stegeman, Lotte Groene helden van het dierenrijk 9789021031576 € 15,99 aug-22 Wist je dat sommige dieren de echte klimaathelden zijn? Zo 
slaan walvissen reusachtige hoeveelheden CO2 op, houden 
muskusossen al grazende het poolgebied koeler en plant de 
tapir nieuwe bomen alleen maar door te poepen! 12+
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2022121750 5  
J3  
J4

Stothers, Greer Kunnen dinosauriërs ook paars zijn? 576 9789002274923 € 17,99 aug-22 Leuke en vreemde weetjes over alle dino's.

2022110496 5  
J3  
J4

Taylor, Barbara Het allermooiste boek over spinnen en 
insecten

597.7 9789025776589 € 19,99 aug-22 Informatieve uitgave vol toegankelijke weetjes en 
supergedetailleerde illustraties van spinnen en insecten. Alles 
wat vliegt, kruipt, kriebelt en zoemt komt in dit boek voorbij, van 
de grootste wesp ter wereld tot een spin die op water kan 
wandelen  8+

2022095474 5  
J3  
J4

Turner, Tracey Dit is onze wereld: van Alaska tot 
Amazone: ontmoet 20 kinderen net als jij

9789045327204 € 14,99 jun-22 Maak een onvergetelijke reis rond onze wereld en bezoek 
twintig kinderen die allemaal op een heel andere manier leven. 
Dit boek laat je zien hoe verschillend we allemaal zijn én 
hoeveel we gemeen hebben met elkaar. 5+

2022132194 5  
J3  
J4

Van Royen, Kathleen Alles over sociale media: #vindikleuk 528.54 9789401484336 € 15,99 aug-22 In dit boek ontdek je het antwoord op al je vragen: Waarom zijn 
we zo dol op sociale media? Zijn alle influencers rijk? Hoe 
komt het dat sociale media zoveel over ons weten?

2022111232 5  
J3  
J4

Walraven, Esther Waarom je voetafdruk groter is dan je 
schoenmaat en andere weetjes over 
natuur, klimaat en milieu

614.3 9789000382781 € 17,99 aug-22 In dit boek lees je waarom je poep goud waard is, waarom 
oceanen van levensbelang zijn en waarom we zelfs in ons 
regenachtige landje zuinig moeten zijn met water.  Populaire 
wetenschap 10+

2022100127 5  
J3  
J4

Zuiderveld, Richard Powervrouwen Nederland: 25 
spannende verhalen over bijzondere 
meisjes en vrouwen in de Nederlandse 
geschiedenis

937 9789401617185 € 19,99 mei-22 In dit tweede deel met verhalen over de levens van bijzondere 
vrouwen maak je kennis met o.a. de spion Mata Hari, koningin 
Wilhelmina en sporticoon Fanny Blankers Koen.
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Standing order 2022

Lijst maart:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 132 € 2.824 J1 128 € 1.864
V2 67 € 1.435 J2 64 € 924
V3 46 € 1.062 J3 51 € 851
V4 24 € 575 J4 36 € 597

Lijst juni:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 126 € 2.704 J1 129 € 1.864
V2 59 € 1.239 J2 75 € 1.050
V3 35 € 832 J3 58 € 1.042
V4 18 € 422 J4 43 € 777

Lijst oktober:

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

Totaal:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 258 € 5.528 J1 257 € 3.728
V2 126 € 2.674 J2 139 € 1.974
V3 81 € 1.894 J3 109 € 1.893
V4 42 € 997 J4 79 € 1.374

Max. aantal titels in 2022:
Modules:
V1 = volw.fictie groot 400 J1 = jeugd fictie groot 400
V2 = volw. fictie klein 190 J2 = jeugd fictie klein 200
V3 = volw.non-fictie groot 125 J3 = jeugd non-fictie groot 165
V4 = volw. non-fictie klein 60 J4 = jeugd non-fictie klein 120

Prijzen:
In dit overzicht wordt uitgegaan van de particuliere verkoopprijs (onder voorbehoud).
Deze door de uitgever vastgestelde prijzen zijn ook op de lijst vermeld.
Korting maximaal 23% van de particuliere verkoopprijs excl. BTW
Bijkomende kosten:

Bindkosten, € 3,07 per boek

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

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