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Liefde voor lezen
geef je door
Lieve opa’s en oma’s van Nederland,
Wij hebben jullie nodig! Want kinderen in Nederland lezen
steeds slechter. Ze vinden lezen minder leuk en doen het te weinig.
En dat is een groot probleem, want taal is de basis van alles.
Je kunt hier als opa of oma verschil in maken. Misschien heb je wel een vaste oppasdag,
of komen je kleinkinderen wel eens bij je logeren. Wat is er leuker dan op deze momenten
samen op de bank kruipen met een boek? Als rustmoment op de dag, of als aanleiding om
daarna samen een gesprekje te beginnen.
Of geef eens een boek cadeau. Voor Sinterklaas, Kerst, een verjaardag, een goed
rapport of gewoon zomaar. Deze gids staat vol met tips voor mooie, nieuwe boeken voor
alle leeftijden. Als je de gids omdraait, vind je boekentips voor baby’s, peuters en kleuters.
In dit deel van de gids vind je boeken voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar.
Je kunt de boeken (online) bestellen bij je lokale boekhandel of natuurlijk lenen bij de
bibliotheek. Dat is ook meteen een leuk uitje met je kleinkind. En: zien lezen doet lezen,
dus haal je meteen ook een boek voor jezelf!
Veel (voor)leesplezier,
De Leescoalitie.
3

‘Kinderen
krijgen er een
wereld bij’
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Voorlezen aan
je kleinkinderen
is heerlijk, vindt
culinair publiciste
en presentatrice
Janny van der Heijden. ‘Het
is jouw moment met hen, een
kleine bubbel waar je samen in
zit. Je kunt een boek bovendien
goed gebruiken als haakje voor
een gesprek.’
Voorlezen is niet alleen belangrijk om een
grotere woordenschat te krijgen en om
kinderen te stimuleren om later zelf te gaan
lezen, somt Janny van der Heijden op.
Minstens zo waardevol is dat het je blik
verruimt. ‘Als je kinderen voorleest, krijgen
ze de kans om een veel grotere wereld te
ontdekken. Daarin kunnen ze zich verschuilen,
maar ook hun fantasie de vrije loop laten.
Ik kan iedere (groot)ouder aanraden om te
gaan voorlezen. Niet door het bekijken van
een filmpje, maar uit een echt boek. Laat zo’n
moment vooral iets anders zijn dan alleen
naar een beeld kijken.’

De liefde voor verhalen begon al jong. Haar
moeder vertelde haar iedere avond een
zelfbedacht verhaal voor het slapengaan.
‘Vaak gingen die verhalen over dieren, zoals
muizen. Ik was zo’n kind dat helemaal kon
verdwalen in verhalen en werd al jong lid van
de bibliotheek. Toen ik eenmaal zelf kon lezen,
ontdekte ik Spaghetti van Menetti. Dat vond
ik geweldig! Hoe dat mannetje de stad werd
uitgestuurd en moest wegvluchten in het bos.
Het maakte zoveel veel indruk op mij, je neemt
zo’n verhaal je leven lang mee.’
Van der Heijden bewaart goede herinneringen
aan het voorlezen van haar eigen zoons.
Nu leest ze zo vaak mogelijk voor aan
haar eigen kleindochters, vooral tijdens
gezamenlijke vakanties. ‘Vivienne, de jongste,
is vier geworden tijdens de coronacrisis. Ze
kan niet wachten tot ze zelf kan lezen. Ze
doet alsof ze zelf al boekjes leest, hardop.
Isabelle, de oudste, leest al vlot, maar wordt
maar al te graag voorgelezen. Tijdens zo’n
voorleesmoment staan ze helemaal open. Het
is fijn dat er tegenwoordig zoveel wordt geuit
in prentenboeken, dat er ook ruimte is voor
emoties. Stout of bang zijn, niet naar bed
willen – alles kan aanleiding zijn voor een
gesprek. Het zijn prachtige haakjes. Als er bij
een kind iets speelt, kun je het op zo’n moment
mooi bespreken.’

Het fluwelen konijn
Margery Williams & Sarah Massini.
Gottmer, € 16,99 (3+).
‘Een fantastisch voorleesverhaal dat een
speciaal plekje heeft veroverd in mijn hart.
Het gaat over liefde en identiteit, het heeft
iets heel liefs en tegelijk breekbaars in zich.’

De reuzenkrokodil
Roald Dahl & Quentin Blake.
De Fontein, € 16,99 (4+).
‘Mijn kinderen waren gek op dierenboeken,
de verhalen over kikkers, pinguïns en
muizen waren niet aan te slepen. Nu
lees ik mijn kleindochters voor uit De
reuzenkrokodil, een favoriet van mijn eigen
kinderen.’

Spaghetti van Menetti
Kees Leibbrandt & Carl Hollander.
Ploegsma, € 15,99 (6+).
‘In het klein stadje Spriet, waar iedereen
graatmager is, begint Menetti een
spaghettikraam. Als de Sprieten te dik
worden, sturen ze hem de stad uit. Dat
vond ik als kind zó oneerlijk!’
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Idje wil niet naar de kapper

Roza Rozeur, ingenieur

Michael Middelkoop
& Lisa van Winsen

Andrea Beaty
& David Roberts

Idje wil niet naar de
kapper. Hij vindt zijn
krullen mooi. En handig.
Wanneer zijn keurige
moeder hem naar de
kapper stuurt, doen Idje
en zijn magische afro er
alles aan om mama te
slim af te zijn.
Rose Stories
¤ 14,95

Waar andere mensen
een hoop troep zien, ziet
Roza Rozeur inspiratie.
De verlegen Roza bouwt
’s avonds, alleen op haar
kamertje, van allerlei
spulletjes de meest
geweldige constructies.
Uitgeverij Nieuwezijds
¤ 13,95

Hup, Herman!
Yvonne Jagtenberg
Herman het hangbuikzwijn ergert zich aan
de wedstrijdjes van de
haan en de kippen, die
altijd bezig zijn met de
eerste of de beste zijn.
Op een dag denkt hij:
ik zal eens laten zien
wie hier de beste is!
Gottmer
¤ 14,99
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De Nietsmachine
Stefan Wolters
& Barbara de Wolf
Professor Pruts is
een uitvinder van
NIETS! Geen van zijn
uitvindingen doet iets.
Maar dan heeft hij
een geniaal idee: de
Nietsmachine! Maar wie
zou zo’n Nietsmachine
kunnen gebruiken...?
Ploegsma
¤ 13,99

Lees voort! Boekentips vanaf 6 jaar

‘Mijn opa leest
me iedere
avond voor via
FaceTime.
En soms lees
ik hém voor,
dan kan ik lekker
zelf het boek
kiezen.’
Simon (6 jaar)

Hieperdepiep!

Ridder Lot en ridder Lans

ben ik een kip?

Liesbeth Mende
& Nelleke Verhoeff

Han van der Vegt
& Jan Jutte

Pim Lammers
& Jan Van Lierde

Moppen, korte verhalen
en versjes over allerlei
soorten feest, vanuit
diverse culturele tradities.
De teksten zijn in
dialoogvorm geschreven
waardoor opa of oma ze
samen met het kleinkind
kan lezen.
De Inktvis
¤ 16,95

Zus en broer spelen graag
riddertje en beleven in hun
fantasie de spannendste
avonturen. Hun ridderwereld
is een bizarre plek vol
rare wezens, zoals een
raadselachtige reiger en een
kwade keeshond.
Gottmer
¤ 14,99

De serie LEREN LEZEN
ZOEKBOEKEN is een fijne
serie om samen te lezen en
te zoeken naar de woorden
en letters die kinderen in
de eerste 4 maanden van
groep 3 leren.
Zwijsen
¤ 13,99

Vos en Haas - O ma! O pa!

Top Bob - De reddende hond

Maranke Rinck
& Martijn van der Linden

Sylvia Vanden Heede
& Thé Tjong-Khing

Harmen van Straaten

Wanneer Ellis op een dag
popcorn maakt, gebeurt er
iets vreemds. Een van de
maïskorrels poft niet, maar
zwelt op tot hij zo groot is
als een kiwi. Er ploppen
twee armpjes tevoorschijn
en twee beentjes…
Querido
¤ 13,99

Uil heeft een opa en een
oma. En nog een opa en
een oma. ‘Jij bent hun
kleinkind’, zegt Haas.
Daar is Uil het niet mee
eens. Hij is niet klein! En
hij is ook geen kind meer!
Toch heeft Haas gelijk.
Echt waar!
Lannoo
¤ 7,99

Bob Popcorn

Lees voort! Boekentips vanaf 6 jaar

Top Bob de reddende
hond lost mysteries
en misdrijven op. Een
grappig avontuur over
een dappere, maar niet
altijd handige superhond.
Een spannend verhaal
voor jonge lezers!
Leopold
¤ 9,99
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Floor breekt door!

Avonturen van de dappere ridster

Verboden te vliegen

Marjon Hoffman
& Georgien Overwater

Janneke Schotveld
& Milja Praagman

Martine Letterie
& Rick de Haas

Grappig boek uit de
populaire Floor-serie, ook
bekend van tv. Regel 1:
Alle kinderen mogen zelf
regels maken! Dat vindt
Floor, en dat doet ze zelf
dan ook volop.
Ploegsma
¤ 13,99

Een bundel vol
spannende en grappige
verhalen over een
heldhaftig meisje dat
ontsnapte leeuwen
terugbrengt naar de
dierentuin, tasjesdieven
in de kraag vat en
bakkers uit bomen haalt.
Van Holkema en Warendorf
¤ 14,99

Het is oorlog. De Duitsers
nemen alles in beslag.
Fietsen, radio’s… en
duiven. Want duiven
kunnen boodschappen
overbrengen aan de
vijand. Fietje moet een list
bedenken om de duiven te
redden.
Leopold
¤ 16,99

Wombat & Vos - Avonturen in de stad
Terry Denton
Wombat is een coole
stadswombat die niet van
regen houdt, maar gek
is op friet. Vos is onrustig
en humeurig en draagt
een mooie cape. Als
ze samen een avontuur
beleven, loopt het geheid
in de soep.
Condor
¤ 12,99
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Vissenkind
Tim Gladdines
& Astrid Verplancke
Er waren eens een
koning en een koning.
Ze wilden graag een
kind, maar dat ging
natuurlijk niet. Toen de
koning jarig was, had
de koning een bijzonder
cadeau: een visje. Hun
Vissenkind.
De Eenhoorn
¤ 17,95

Lees voort! Boekentips vanaf 6 jaar

Stoere sprookjes over avontuurlijke meisjes
Julia Bruce
Traditiegetrouw zijn
jongens vaak degenen
die de schurk te slim
af zijn. Maar in dit
sprookjesboek vind je
sprookjes van over de
hele wereld, met één
ding gemeen: girl power
saves the world!
Volt
¤ 17,50

Oma Knetter - Oud & Stout
Sophy Henn
De oma van Jet is
STOUT. Soms is dat een
beetje ongemakkelijk,
maar het is vooral HEEL
leuk, vooral als Jet mee
mag doen met haar
ondeugende avonturen!
BILLY BONES
¤ 13,99

Mijn oma is van peperkoek en
mijn opa ruikt naar chocola
Evelien De Vlieger
& Sabien Clement
In dit voorleesboek maak
je kennis met de lenigste
oma, de gekste opa,
de eerlijkste oma en de
verste opa. En je volgt de
grappige avonturen van
Lina en Judocus.
Lannoo
¤ 22,99

Opilopi

Jubelientje en de hoed van oma Blootje

Clinty Thuijls
& Argibald

Hans Hagen
& Philip Hopman

Ieder weekend gaat Sjef
logeren bij zijn opa Pie.
Ze vervelen zich geen
moment. Van opa mag
altijd net een beetje meer
dan van mama. Samen
halen ze geintjes uit en
lachen ze om elkaars
moppen.
Marmer
¤ 9,99

Oma wordt 66, en dat
viert ze. Zes partijtjes
– zes keer naar een
museum met Jubelientje
en Dirk-Jan. En ze
bouwen zelf Het Wat
Heb Je Op Je Hoofd
Museum. Ze verzamelen
hoeden, helmen, haren...
Querido
¤ 10,99

De veer van Veerle

Het boek van de sterren

Karel Eykman
& Patsy Backx

Sjoerd Kuyper
& Thé Tjong-Khing

Veerle is een bijdehand
en eigenwijs meisje.
Ze speelt graag met
haar opa, haar broertje
Kasper of haar vriendje
Kim. In dit boek staan
bijna veertig verhaaltjes
over herkenbare
onderwerpen.
De Harmonie
¤ 15,90

Iedere avond leest
opa voor. Altijd uit
hetzelfde boek. Het is
het fijnste wat er is. Als
het boek uit is, valt Elfie
in slaap. Iedere avond.
Maar deze avond is
alles anders: het boek
is weg!
Rubinstein
¤ 7,99

Lees voort! Boekentips vanaf 6 jaar
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Wat niet in de safarigids van
je ouders staat

Wat je moet doen als je over
een nijlpaard struikelt

Joukje Akveld
& Ariadne Van Zandbergen

Edward van de Vendel
& Martijn van der Linden

De eerste safarigids voor
kinderen vol met weetjes
die je niet in safarigidsen
voor volwassenen tegenkomt. Wat betekent het
bijvoorbeeld als buffels je
‘de blik’ geven? Wie zijn
de BFF’s van de bush?
Gottmer
¤ 18,99

Wat doe je als je niet weet
wat je moet tekenen? Als je
geen lievelingsdier hebt? Als
je opa zich steeds minder
herinnert? Na het lezen
van deze gedichten weet je
precies hoe je het aan moet
pakken – of juist niet…
Querido
¤ 17,99

Het kloeke moppenboek
Helen van Vliet, Agnes Wijers
& Elseline Knuttel
Vijftig moppen in
dialoogvorm, om samen
hardop te lezen. Dat
wordt lachen, samen met
opa en oma! Plezier voor
twee en nog leuker: laat
de moppen horen aan de
rest van de familie!
De Inktvis
¤ 16,95
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Hoe voed ik mijn ouders op?
Stine Jensen, Frank Meester
& Hugo van Look
In dit boek komen allerlei
probleemouders aan bod,
zoals de telefoonouder,
de overwerkte ouder, de
te-jong-gekleed¬ouder en
zo nog 15 onuitstaanbare
ouders die wel wat
opvoeding kunnen
gebruiken!
Kluitman
¤ 17,50

Lees voort! Boekentips vanaf 8 jaar

‘Mijn oma kan goed
voorlezen,
ze gebruikt altijd
van die gekke
stemmetjes als ze
voorleest.
Dat vind ik grappig
en dan moet ik heel
hard lachen.’
Chloë (8 jaar)

De bende van Lieke
Robbert-Jan Henkes
& Aart Clerkx
31 fantasievolle verhalen
over Lieke en haar
vriendinnenclub. Om voor
te lezen of zelf te lezen herkenbaar, vrolijk en een
tikje absurd.
Querido
¤ 17,50

Kees naar de koeien

Owen en de soldaat
Lisa Thompson
De gemeente besluit om
Owens bijzondere vriend,
de stenen soldaat op het
bankje in het park, weg te
halen. Owen is de enige
die hem kan redden,
maar kan hij de moed
vinden om zich te laten
horen voor het te laat is?
BILLY BONES
¤ 5,00

Homme en het noodgeval

De woonbootbende
Barbara Scholten
& Iris Boter
Roef woont met zijn familie
op een woonboot. Zijn zus
is de sportiefste thuis en zijn
kleine zusje de vrolijkste.
En Roef? Hij is volgens zijn
ouders de liefste, maar
daar heb je natuurlijk
helemaal niets aan.
Ploegsma
¤ 13,99

Het proefjesschrift van opa

Anke Kranendonk
& Annemarie van Haeringen

Annejan Mieras
& Linde Faas

Folkert Oldersma
& Chris Vosters

Kees wil Septimia
opzoeken, het meisje dat
hij ooit op een mooie
zomerdag in het weiland
ontmoette. Met zijn cavia
Hector, want Septimia
vindt hem zo leuk. Als ze
elkaar vinden begint een
groot avontuur.
Gottmer
¤ 15,99

Homme krijgt vervelend
nieuws: het rare meisje
Pien komt een tijdje in
zijn huis logeren, en ze
gaat in zijn kamer slapen!
Ze stinkt, is onhandig en
irritant. En zijn ouders
trekken haar nog voor ook.
Lemniscaat
¤ 14,95

Aika gaat logeren
bij opa. Tegen haar
zin, want ze kent hem
nauwelijks, ze ziet hem
niet zo vaak. Maar
dan blijkt dat opa een
heerlijke werkplaats
heeft waarin er van alles
ontdekt kan worden.
Clavis
¤ 14,95

Lees voort! Boekentips vanaf 8 jaar
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Meneer Beer

Oma Boef

Geheim agent opa

Maria Farrer
& Daniel Rieley

David Walliams
& Tony Ross

Manon Sikkel
& Katrien Holland

Arthur schrikt als er op een
dag een ijsbeer voor zijn
deur staat. Meneer Beer
wordt al gauw zijn beste
vriend. En daar is hij blij
mee, want zijn autistische
broertje Siem krijgt meestal
alle aandacht.
Condor
¤ 14,99

Ben heeft er een hekel aan
dat hij elke week naar zijn
oma moet. Tot hij ontdekt dat
ze een geheim heeft. Beleef
samen met Ben en zijn oma
een geweldig avontuur over
de grootste juwelendiefstal
ooit gepleegd.
Clavis
¤ 15,95

Max mag met zijn oma mee
op een gevaarlijke missie
naar Siddeburen. Daar
moet oma samenwerken met
een nieuwe agent: geheim
agent opa! Hij blijkt niet
zo’n goede agent, maar
wel een heel lieve opa.
Luitingh-Sijthoff
¤ 12,50

Flin of de verloren liefde van
een eenhoorn
Henry Lloyd
& Laurens Rawie
Flin groeit op in het bos.
Hij wordt grootgebracht
door twee arenden en de
tweehoofdige dwerg Mono
leert hem overleven in het
bos. Een tijdloos verhaal
over jaloezie, vriendschap
en beginnende liefde.
Querido
¤ 16,99
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Timo en de oppasninja
Lisa Boersen
& Edwin Rhemrev
Timo’s moeder is veel weg
en zoekt een au pair voor
haar zoon. Toevallig is er
eentje beschikbaar: een
Japanse jongen, en hij
spreekt nog Nederlands
ook! Maar al gauw wordt
duidelijk dat Yushi geen
gewone oppas is.
Gottmer
¤ 14,99

Lees voort! Boekentips vanaf 8 jaar

Konijn & Egel - Er komt geen
einde aan het einde
Paul Verrept
& Nils Pieters
Verhalenbundel over twee
goede vrienden met een
erg verschillend karakter.
Konijn worstelt met wie
hij is en wat hij wil. Egel
begrijpt dat niet altijd,
maar hij denkt graag mee.
De Eenhoorn
¤ 18,95

Spoken
Raina Telgemeijer
Kate verhuist naar NoordCalifornië, omdat haar
zusje Maya ziek is en
schone zeelucht nodig
heeft. De buurjongen
laat de buurt zien en
vertelt een geheim: er
zijn geesten in deze stad.
Graphic novel!
Condor
¤ 15,99

Silas en de wolf

Detective Matrix en de moord
op landgoed De Witte Raaf
Sanne de Bakker
& Jeska Verstegen
De wereldberoemde
detective Matrix krijgt
een uitdagende zaak als
hij wordt gebeld door de
hoteleigenaar van landgoed
De Witte Raaf. Deze
heeft zojuist een levenloos
lichaam gevonden…
Kluitman
¤ 14,99

Het geheim van de malamander

Selma Noort

Thomas Taylor

Silas gaat in een klein
dorp in Het Zuiden
wonen. Hij krijgt er
nieuwe vrienden. Rinke,
die bazig is. En Johanna,
die blind is en tegen
hem zegt: ‘Vertel aan
niemand wat je in het
bos hebt gezien, Silas!’
Leopold
¤ 14,99

De ouders van Violet
Purperwier verdwenen
jaren geleden. Niemand
weet wat er met ze
gebeurd is. Heeft hun
verdwijning te maken
met het legendarische
zeemonster, de
malamander?
Lannoo
¤ 15,99

Lees voort! Boekentips vanaf 8 jaar

De ruimteatlas van Jesse Kreek
Martin Howard
& Chris Mould
Jesse Kreek is een
doodnormale jongen, die
zijn moeder wil verrassen
met een mooi cadeau. Dus
heeft hij geld nodig, en
reageert op een vreemde
advertentie. En dan gaat
alles van doodnormaal naar
te bizar voor woorden.
De Fontein
¤ 16,99

Planeet Omar - Onverwachte superspion
Zanib Mian
& Nasaya Mafaridik
Wanneer Omar ontdekt
dat zijn moskee in de
problemen zit, besluit hij
zijn spaargeld te doneren.
Als dat nog niet genoeg
is, zamelt hij met zijn
vrienden geld in door
klusjes te doen en een
talentenjacht te houden.
Volt
¤ 14,99
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‘Pas als er
was voorgelezen,
gingen ze slapen’
14

Journalist en
presentator Frits
Barend las zijn
kinderen vroeger
vaak voor, altijd
zittend op de rand van het bed.
‘Dat vonden ze fantastisch. Het
voorleesmoment gaf ze voor het
slapengaan een enorme rust.’
‘Vroeger was ik dikwijls voor werk van huis,
maar áls ik thuis was, las ik de kinderen altijd
voor,’ vertelt Frits Barend. ‘Mijn vrouw Marijke
is literatuurhistorica, zij zorgde ervoor dat
er altijd mooie boeken in huis waren. Geen
avond sloegen we over. Mijn twee dochters
hadden een vaste routine. Ze gingen in bad of
douchen en daarna was het vaste prik. Pas na
het voorlezen, gingen ze slapen. Later zijn zij
dat ook met hun eigen kinderen gaan doen.
Zoiets geef je door.’
Seb, Barends jongste kleinzoon, is nu negen
jaar en geniet nog altijd van boeken. ‘Hij is
altijd gek geweest op informatieve boeken:
ridderverhalen, beestenboeken, alles over de

middeleeuwen – daar kan hij niet genoeg
van krijgen. We lezen minstens een kwartier
voor het slapengaan. Ik merk aan hem dat hij
eigenlijk niet goed in slaap kan komen als er
niet eerst uitgebreid is voorgelezen. Ook zijn
zus Livia houdt van boeken. In de kast staan
nog steeds alle boeken die we al voorlazen
aan onze oudste kleinzoon Sam: Woezel en
Pip, Het muizenhuis, alles van Annie M.G.
Schmidt. Later werden het de boeken van
Jacques Vriens en Roald Dahl. Vooral De
heksen en De Griezels waren favoriet.’
Voor wie de routine nog niet goed te pakken
heeft, adviseert Barend: ‘Ga naar een goede
boekwinkel en laat je voorlichten. Vraag
de boekhandelaar welke boeken hij of zij
aanraadt. Je kunt al heel jong beginnen
met voorlezen. Het is heerlijk om verhalen
te lezen, maar ook om samen illustraties te
bekijken en je eigen fantasie daarop los te
laten. Je kunt een prentenboek wel tien keer
opnieuw voorlezen, dat vinden kinderen
alleen maar heerlijk. Weet je wat frappant
is? Als jij dan een keer een fout maakt, of per
ongeluk iets overslaat, dan corrigeren ze je
meteen.’

Pluk van de Petteflet
Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp.
Querido, € 20,99 (4+)
‘Annie M.G. Schmidt is bij ons thuis een
grote held en Pluk van de Petteflet onze
all time favorite. Het absurdistische van
Pluks avonturen is zo mooi. Hij doet
allerlei gekke dingen die in het echte
leven niet kunnen, maar tegelijk zit er
zoveel herkenbaars in.’

Wie niet weg is wordt gezien
Ida Vos. Leopold, € 4,49
(10+, alleen verkrijgbaar als E-book).
‘Een prachtig boek dat ik iedereen
die geïnteresseerd is in de oorlog kan
aanraden. Het maakte op mijn kinderen
én kleinkinderen enorm veel indruk, ze
hebben het verslonden.’
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Uit elkaar

Van bij ons. Volksverhalen
uit de 12 provincies

Bette Westera
& Sylvia Weve

Margot Senden e.a.

Echtscheiding is een
thema dat in helaas veel
kinderlevens aan de
orde is. De gedichten in
dit boek behandelen dit
moeilijke onderwerp op
een luchtige en speelse
manier.
Gottmer
¤ 22,99

Gebaseerd op oude
mythen en sprookjes, maar
ook op nieuwe feiten: dit is
een bundel met de mooiste
volksverhalen uit onze
provincies. Geheimzinnig
en spannend, op avontuur
door eigen land.
Clavis
¤ 22,95

Ik wou dat ik een vogel was

Arabische sprookjes

Diverse auteurs
& Frann Preston-Gannon

Rodaan Al Galidi
& Geertje Aalders

Een rijk geïllustreerde
verzameling van 366
natuurgedichten – één
voor elke dag van het
jaar, inclusief schrikkeldag. Een prachtig boek
om in te grasduinen, of
om elke dag open te
leggen!
Ploegsma
¤ 39,99

Rodaan Al Galidi
verzamelde niet alleen
klassieke Arabische
sprookjes, maar ook
verhalen die via een
omweg in het MiddenOosten zijn beland en
daar inmiddels niet meer
weg te denken zijn.
Gottmer
¤ 20,99

16

Lees voort! Boekentips vanaf 10 jaar

‘Mijn opa en oma
passen om de week
op, en nemen ons dan
altijd mee naar de
bibliotheek.
Dat is ons vaste
uitje en daardoor
heb ik altijd genoeg
nieuwe boeken thuis
om te lezen!’
Elin (10 jaar)

Fake!

De zweetvoetenman

Spionage

Annemarie Bon
Wendy Panders

Annet Huizing
& Margot Westermann

Lars Bové
& Yannick Pelegrin

Er doet een heleboel
flauwekul de ronde en
mensen geloven de
grootste onzin. Wat
is waar en wat is niet
waar? Welke informatie
is betrouwbaar en kun je
zelf checken of iets klopt
of niet?
Volt
¤ 16,50

Wie had kunnen
denken dat het recht zo
interessant, spannend
en soms ook grappig
zou zijn? In dit boek vol
waargebeurde verhalen
komt de rechtsstaat tot
leven.
Lemniscaat
¤ 24,95

Hoe kreeg James Bond
de codenaam ‘007’?
Welke afluisterapparatuur
gebruiken spionnen?
Ontdek in dit boek alles
over geheime diensten,
gadgets, codetaal,
cyberspionage en nog
véél meer!
Lannoo
¤ 16,99

Brons

De reis van Syntax Bosselman

Alles komt goed, altijd

Linda Dielemans
& Sanne te Loo

Arend van Dam
& Alex de Wolf

Kathleen Vereecken
& Charlotte Peys

Dit boek gaat helemaal
over brons, met als grootste
mysterie: waarom gooiden
mensen in de bronstijd
het meest waardevolle
dat ze hadden weg?
Informatie over brons wordt
afgewisseld met spannende
verhalen.
Fontaine
¤ 19,99

Waarom deed
Nederland mee aan de
slavenhandel? En hoe
gaan we vandaag de
dag om met dit lelijke stuk
uit onze geschiedenis,
dat niet meer uit te wissen
valt? Bijzonder verslag
van een zoektocht.
Van Holkema & Warendorf
¤ 17,50

Dit is het ontroerende
verhaal van Alice, een
meisje dat opgroeit
tijdens de Eerste
Wereldoorlog en dat
haar familie uiteen ziet
vallen.
Lannoo
¤ 18,99

Lees voort! Boekentips vanaf 10 jaar
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Het werkstuk

Die zomer met Jente

Simon van der Geest
& Karst-Janneke Rogaar

Enne Koens
& Maartje Kuiper

Eva heeft elf tenen en nul
vaders. Oké, ze heeft wel een
vader, maar haar moeder
wil niets over hem vertellen.
Als Eva een werkstuk moet
maken over iets waar ze
meer over wil weten, kiest ze
dus ‘biologische vaders’ als
onderwerp.
Querido
¤ 15,99

Marie verhuist tegen haar zin
naar een nieuwbouwwijk,
maar raakt bevriend met Jente.
Met Jente zijn de dagen vol
avontuur, maar soms is ze
ineens driftig, en af en toe
zelfs gemeen. Moet je elkaar
altijd kunnen vertrouwen of kan
vriendschap ook heel anders zijn?
Luitingh-Sijthoff
¤ 15,99

Alles wat ik nog met Gizmo
wil doen
Ben Davis
Lukas stelt een bucketlist
op voor zijn hond, om
er samen nog een mooie
tijd van te maken. Maar
misschien is de bucketlist er
ook wel voor Lukas zelf, om
uit te vinden hoe hij verder
moet zonder Gizmo.
Leopold
¤ 17,99
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Gozert
Pieter Koolwijk
& Linde Faas
Ties heeft een probleem.
Tenminste, dat vinden
anderen. Ties vindt dat
niet: hij heeft een vriend.
Gozert. De coolste vriend
die je je kunt voorstellen.
Alleen is Ties de enige die
Gozert ziet en hoort.
Lemniscaat
¤ 14,95

Lees voort! Boekentips vanaf 10 jaar

Het jaar dat de bijen kwamen
Petra Postert
Josy begrijpt er niets van:
wáárom heeft opa haar zijn
bijen nagelaten? Ze heeft
helemaal niks met insecten.
Toch besluit ze de bijen te
houden en algauw verzorgt
ze haar bijenvolk als een
echte imker.
Ploegsma
¤ 16,99

Vis in een boom
Lynda Mullaly Hunt
Ally is slim. Slim genoeg
om iedereen voor de
gek te houden. Ze kan
namelijk niet lezen, maar
dat weet niemand. Tot ze
een nieuwe meester krijgt,
die begrijpt dat er achter
haar stoerheid een ander
meisje zit.
Holland
¤ 17,95

Drakendal
Kristien Dieltiens
& Seppe Van den Berghe
Barn is geen durver. Hij
kan niet eens hoog in een
boom klimmen, zoals de
andere Boomkinderen van
zijn leeftijd. Dan wordt hij
op een lange en gevaarlijke
reis gestuurd…
De Eenhoorn
¤ 21,50

De geheimen van Winterhuis Hotel
Ben Guterson
Winterhuis Hotel is het
hotel van Elisabeths
grootvader. Het is er
fantastisch met een
snoepkeuken, bioscoop,
skibaan en duizenden
boeken. Maar er is ook
een duister verleden, vol
raadsels en geheimen.
Leopold
¤ 17,99

Lampje

Hotel De laatste kans

Annet Schaap

Nicki Thornton

Dit is een verhaal over de
zee. Over Lampje, dochter
van de vuurtorenwachter.
Over een stormachtige
avond waarop alles
misgaat. Maar vooral
over dapper zijn en meer
kunnen dan je ooit had
gedacht.
Querido
¤ 17,99

Sep is keukenhulp in hotel
De laatste kans. Mysterieuze
tovenaars houden er een
geheime vergadering.
Na het eten van Seps
abrikozenparfait valt de
voorzitter dood neer. Is Sep
schuldig?
De Fontein
¤ 15,99

Het raadsel van het rode huis
Bianca Nederlof
& Conz
Bren baalt ervan dat
zijn saaie vader nooit
op vakantie wil. Maar
op een dag staat ineens
een oude camper voor
het huis geparkeerd.
Zijn oom Waldo is op
doorreis en heeft een
avontuurlijk voorstel.
Clavis
¤ 16,95

Lees voort! Boekentips vanaf 10 jaar

Ons kasteel aan zee
Lucy Strange
Petra woont met haar
ouders en zus in een
vuurtoren, die ze
liefkozend ‘ons kasteel’
noemen. Haar wereld
bestaat uit avonturen in
verborgen tunnels en
griezelige verhalen over
zeemonsters.
Gottmer
¤ 16,99
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Klassieker:

Ken je
klassieken
Wat is het heerlijk om de klassiekers waar je zelf als
kind of als voorlezende ouder van genoten hebt aan je
kleinkinderen door te geven. Veel grootouders doen dat,
blijkt uit onderzoek. Maar minstens zo leuk is het om via
het voorlezen van de kleinkinderen het nieuwe aanbod
kinderboeken te leren kennen. Daarom stellen we je op
de volgende bladzijden bij zeven veelgelezen klassiekers
telkens twee recente boeken voor in dezelfde sfeer.

Eric Hill
Flapjesboek / Zoeken
Van Holkema & Warendorf

0-2
jaar

Kiekeboe!

Giuiano Ferri
Welke dieren zitten er
verstopt achter de vleugels
en poten? Een poes, een
uil, een beer… Achter
twee handen op de
laatste bladzijde zit een spiegeltje, waarin je
baby zichzelf kan zien. Babyboekje van het
Jaar 2016.
De Vier Windstreken
¤ 13,95

Beestje, waar
ben je?

Ingela P. Arrhenius
De flapjes in dit boekje
zijn van vilt. ‘Bij, waar
ben je?’ Klap de bloem
weg en je ziet hem
vliegen. Met heldere, grafische illustraties van
de populaire Zweedse ontwerpster Arrhenius.
Babyboekje van het Jaar 2018.
Gottmer
¤ 9,99
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Waar is Dribbel?

Klassieker:

Dikkie Dik

2-4

Klassieker:

Welterusten, Kleine Beer

jaar

Martin Waddell & Barbara Firth
Bedtijdverhaal /
Niet willen/kunnen slapen

Jet Boeke
Eenvoudig dierenverhaal /
In en om huis

Lemniscaat

Gottmer

Ebbie in de
wasbak

Marjet Huiberts
& Milja Praagman
Er zijn al drie
kartonboeken over het
blauwe aapje Ebbie. In
dit eerste deel moet hij gewassen worden,
maar hoe? In elk boekje in de serie staan
vijftig woorden uit de basiswoordenlijst van
het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling.

Pip en Posy in
de tuin

Slaap je al?

Gebroeders Grimm
& Charlotte Dematons
Sprookjes
Lemniscaat

jaar

Tjibbe Veldkamp
& Kees de Boer
De ouder in dit prentenboek
probeert het bedritueel af te
raffelen, maar dat is buiten
de fantasie van zoonlief
gerekend. Hij verzint een schier oneindig
verhaal over monsters vangen, dat vooral
grappig is.
Lemniscaat
¤ 14,95

Grimm

4-6

Maar eerst ving
ik een monster

Gottmer
¤ 10,99

Klassieker:

Axel Scheffler
De peuterserie over
konijn Pip en muis Posy
bevat verhalen over
herkenbare thema’s
als bang zijn, ruziemaken en vriendschap
sluiten. In dit boek is Pip net lekker in de
tuin bezig als Posy lawaai komt maken.

Anke Kranendonk
& Ana Sanfelipo
Een bundel korte voorleesverhalen over Sem, die de
gebeurtenissen van overdag
verwerkt in een rollenspel
met zijn knuffels Beer, Pop
en Vos. Tot papa komt vragen of hij al slaapt.
‘Ja’, zegt Sem dan.

Gottmer
¤ 9,99

Gottmer
¤ 15,99

6-8
jaar

De kikkerbilletjes
van de koning en
andere sprookjes

Janneke Schotveld
& div. tekenaars
Moderne sprookjes, waarin
alle rolpatronen geestig
omver worden gegooid. Twee koningen
willen samen een kindje, de dappere ‘ridster’
redt een prins en prinses Loubna heeft een
betoverd hoofddoekje.
Van Holkema & Warendorf
¤ 15,99

Sprookjes van
overal

Thé Tjong-Khing
Tekenaar en
sprookjesverteller Thé
verzamelde voor deze
bundel sprookjes uit alle
windrichtingen. Onder meer ‘Prinses Hase’ uit
Japan, ‘Chico en de kraanvogel’ uit Italië en
‘Rafelkap’ uit Noorwegen.
Gottmer
¤ 19,99
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Klassieker:

Het grote boek
van Madelief

8-10
jaar

Klassieker:

De geheime tuin

Anna Woltz
Tijdens de raarste zomer
van haar leven beleeft
Flora met de brutale Evi en
schoolgenoot Nick kleine
avonturen, levensecht en
geestig opgeschreven.
Over vriendschap,
stiefouderschap en een ontvoerde kip.
Querido
¤ 13,99

Hotel Bonbien

Enne Koens
De ouders van Siri baten
een doorreishotel langs
de Franse N-19 uit,
maar ruziën constant.
Siri maakt zich zorgen:
gaan ze scheiden of niet?
Ondertussen beleeft ze van
alles in en om het hotel.
Luitingh-Sijthoff
¤ 15,99

22

jaar

Klassieker:

Kruistocht in
spijkerbroek

Frances H. Burnett
Klassiek avontuur /Geheimzinnig
Leopold

Guus Kuijer
Eigengereid meisje /
Realistische verhalen
Querido

Evi, Nick en ik

10 -12

Lampje

Annet Schaap
Nooit eerder ontving een
jeugdboek zoveel prijzen als
dit sprookjesachtige verhaal
over de dochter van een
vuurtorenwachter, die uit huis
wordt geplaatst en in een
mysterieus landhuis terechtkomt.
Querido
¤ 17,99

Het geheim van
het Nachtegaalbos

Lucy Strange
In het Engeland van 1919
verhuist Henrietta naar een
oud huis aan de kust. Haar
moeder raakt depressief,
haar vader vertrekt. Henrietta
vindt steun bij de mysterieuze
vrouw in het bos vlakbij.
Gottmer
¤ 16,99

12 -15
jaar

Thea Beckman
Historische roman / Reizen
Lemniscaat

Twee fonkelrode
sterren in de
blinkend witte
sneeuw

Davide Morosinotto
Het meeslepende verhaal
van de Russische tweeling
Nadja en Viktor, die vlak
voor het beleg op Leningrad
in 1941 wordt gescheiden. Ze beschrijven los
van elkaar hun barre tocht door een land in
oorlog.
Fantoom
¤ 19,99

Offerkind

Rob Ruggenberg
Postuum boek van Ruggenberg, schrijver van een sterk
oeuvre historische jeugdromans. In dit boek vlucht
Aïn door het gevaarlijke
Nederland van vierduizend
jaar geleden om een zware straf te ontlopen.
Querido
¤ 16,99

Bizar

Drama queen

Sjoerd Kuyper

Derk Visser

De ongelooflijke
belevenissen van de
dertienjarige Sallie Mo
tijdens haar zomervakantie
op een eiland. Bizar grijpt
je vast, om nooit meer los
te laten.
Hoogland & Van Klaveren
¤ 15,95

Angel is een echte
straatvechter. Ze woont in
een ruige wijk en is trots
dat ze zich weet te redden.
Maar dat kost wel iets: om
te kunnen overleven stelt
Angel zich flink hard op.
Gottmer
¤ 14,99

Leugenaar leugenaar

Blauwtje

Herman van de Wijdeven

Lydia Rood

Charlie is boos. Boos
op haar vader die is
vertrokken en boos op
haar moeder die niet met
haar kan praten. Ze voelt
zich steeds verder in het
nauw gedreven, tot er
kortsluiting in haar hoofd
ontstaat.
Querido
¤ 15,99

Liesbeth en haar vriend
Beer helpen op een kamp
voor autistische kinderen.
Liesbeth doet haar best,
maar alles loopt weer eens
anders dan ze bedoeld
had. Wat doet ze toch
fout?
Leopold
¤ 17,99

Lees voort! Boekentips vanaf 12 jaar

‘Ik vraag vaak
voor mijn
verjaardag een
boekenbon aan
mijn opa en oma.
Dan kan ik zelf een
boek uitzoeken
dat ik graag wil
hebben en nog niet
heb gelezen.’
Hanna (12 jaar)
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Darius de Grote is niet oké

Onmogelijk blauw

Adres onbekend

Kate DiCamillo

Susin Nielsen

Adib Khorram

Felix woont met zijn moeder
Astrid in een camperbusje.
Hij mag niemand laten
merken dat hij geen echt
dak boven zijn hoofd heeft,
anders zal jeugdzorg hem
bij zijn moeder weghalen.
Lemniscaat
¤ 15,95

Darius reist met zijn
familie af naar Yazd, de
woonplaats van zijn ernstig
zieke Iraanse opa. Hij is
bang moeilijk te kunnen
aarden in een land waar hij
eigenlijk niets mee heeft, tot
hij Sohrab ontmoet.
Gottmer
¤ 17,99

Billie Tapinski,14 jaar
oud, wil van niemand
afhankelijk zijn. En ze
wil al helemaal niet dat
iemand van haar afhankelijk is. Traag maar zeker
ontdooit ze en ontdekt ze
wie ze echt is.
Lannoo
¤ 16,99

Vijf stappen van jou

Buitenspel

Kunsthelden

Rachael Lippincott

Margje Woodrow

Barbara Jonckheer

Stella houdt ervan om
controle te hebben. Om
haar taaislijmziekte te
beheersen en de mogelijkheid van longtransplantatie
te behouden, moet ze zes
stappen afstand houden
met alles en iedereen.
Volt
¤ 17,99

Nynke en Jimmy gaan
met hun voetbalteams op
trainingsweekend. Tijdens
de eerste nacht gaat het
gruwelijk mis: in het bos
vindt Jimmy het dode
lichaam van zijn vriend
Mattias. De politie tast in
het duister.
De Fontein
¤ 14,99

(Doe)boek dat vertelt
over kunstenaars die
‘anders’ dachten en
deden dan gebruikelijk
was, Dit boek
stimuleert kinderen te
experimenteren, buiten
de lijntjes te kleuren én
te dromen.
Waanders
¤ 22,50
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Lees voort! Boekentips vanaf 12 jaar

Twee fonkelrode sterren in
de blinkend witte sneeuw
Davide Morosinotto
De tweeling Viktor en
Nadja is twaalf jaar
wanneer Hitler de oorlog
verklaart aan de SovjetUnie. Ze hebben elk
een paar schriftjes, en
die schrijven ze vol voor
elkaar.
Baeckens
¤ 19,99

IJzerkop
Jean-Claude van Rijckeghem
Stans houdt nooit haar
mond, liegt als de pest
en doet alles wat niet
mag. Als ze wordt
uitgehuwelijkt loopt ze
weg, in de kleren van
haar echtgenoot, en
komt in Parijs terecht bij
Napoleons leger.
Querido
¤ 18,99

Grondvuur
Mirjam Gielen
Als Julia een doos met
oude brieven van haar
oma vindt, begint ze
uit nieuwsgierigheid te
lezen. Ze ontdekt een oud
familiegeheim, en gaat
vastbesloten op onderzoek
uit. Wie was haar
oma tijdens de Tweede
Wereldoorlog?
Blossom Books
¤ 17,99

Het beest met de kracht van tien paarden
Lida Dijkstra
& Djenné Fila
Elke negen jaar worden
jongeren geofferd
aan de Minotaurus in
het labyrint. Theseus,
zoon van de Atheense
koning, wil eens en voor
altijd afrekenen met het
monster en meldt zich
vrijwillig aan.
Luitingh-Sijthoff
¤ 17,99

Lees voort! Boekentips vanaf 12 jaar

Wisselkinderen
Thijs Goverde
& Iris Compiet
IJsbrand Duivelszoon is op
de vlucht voor zijn eigen
vader. Samen met drie
vrienden gaat hij op zoek
naar het dorp Wisseling,
waar niemand ‘heks’ of
‘wisselkind’ genoemd wordt.
Ploegsma
¤ 19,99

Hendrick, de Hollandsche indiaan
Bianca Mastenbroek
1659. In het nog
onontgonnen Amerika
wordt Hendrick
meegezogen in de strijd
tussen de barbaarse
indianen en de vrome
Hollanders. Of blijken zijn
eigen landgenoten juist
barbaars?
De Vier Windstreken
¤ 16,95
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‘Als je tegen een
baby praat, gaan de
oogjes al glinsteren’
26

Oud-nieuwslezeres
en theaterresearcher Noraly
Beyer hecht
veel belang aan
het vertellen van verhalen.
‘Zodra je met kinderen kunt
communiceren, kun je verhalen
met ze delen.’

Uit haar eigen vroege jeugd herinnert Noraly
Beyer zich nog scherp de verhalen die haar
moeder vertelde. ‘Ik groeide op in de tropen,
op Curaçao. Voor we naar bed gingen,
zaten we buiten op het erf om haar heen en
dan begon ze te vertellen. Vaak vertelde ze
verhalen uit Suriname over mensen, spoken,
geesten, soms over doden die opstonden.
Behalve spannend en eng vonden wij het
ook heel interessant. Ik was toen nog nooit in
Suriname geweest, maar wist: daar wil ik een
keer naartoe.’

Met pasgeboren baby’s kun je al goed
contact hebben, weet Noraly Beyer. Laatst
was ze nog op bezoek bij een nichtje, dat
een kindje van vier maanden heeft. ‘Daar
praat ik dan tegen. Het is zo mooi om te
zien hoe ze daarop reageert! De mond
gaat open, de tong gaat heen en weer, de
oogjes gaan glinsteren. Dat sterkt mij in
mijn overtuiging dat je al heel vroeg kunt
beginnen met communiceren. Het delen
van verhalen, het vertellen, het naar elkaar
luisteren is een genot. Verhalen kun je
steeds verder uitbouwen, ze groeien mee.
Als kinderen groot zijn kunnen zij ze weer
doorvertellen aan anderen. Het is een keten
die nooit ophoudt.’

Dat gebeurde: ze verhuisde naar Paramaribo
toen haar kinderen klein waren. ‘Wat ik
destijds heel jammer vond, was dat er
nauwelijks boeken te vinden waren die zich
afspeelden in onze omgeving daar. Gelukkig
hebben wij ook de orale traditie, ik ben toen
verhalen over de spin Anansi gaan vertellen.
Anansi liftte mee uit Afrika met de slaven over
de oceaan en bleef bij de mensen om ze te
vermaken en wijzer te maken. Die verhalen
pasten zich in de loopt van de tijd steeds
aan. Er zit enorm veel humor in.
Ook nu ik mijn kleinkind voorlees, mis ik
vaak diversiteit in het kinderboekenaanbod.
Het is belangrijk dat alle kinderen verhalen
tegenkomen waarin ze zichzelf kunnen
herkennen.’

Het Grote Anansiboek
Johan Ferrier & Noni Lichtveld.
Querido (6+), € 17,50.
‘Johan Ferrier, de eerste president
van Suriname, was een meester in het
vertellen van verhalen over Anansi, de
slimste spin ter wereld. Noni Lichtveld
maakte er prachtig tekeningen bij.’

Prinses Arabella en de keukenprins
Mylo Freeman.
De Eenhoorn, € 16,95 (4+).
‘Mylo Freeman liep in Nederland voorop
in het maken van prentenboeken die
diversiteit weerspiegelen. Haar boeken
over Arabella, een zwart prinsesje, lees ik
nog steeds graag voor.’

Zeb.
Gideon Samson & Joren Joshua.
Querido, € 15,99 (9+).
‘Verrassende verhalen om voor te lezen
aan wat oudere kinderen. Wat ik zo leuk
vind - behalve natuurlijk die gekke zebra
- zijn de namen. De kinderen uit de klas
heten Imara, Ozzie, Noepy, Wies, Ziva en
Lev. Daar gaan werelden achter schuil.’
27

Naast lezen en voorlezen
kun je nog veel meer leuks
doen rondom boeken!
Bekijk de agenda op de website van je lokale bibliotheek.
Er wordt vaak van alles voor kinderen georganiseerd.
Breng eens een bezoekje aan het Kinderboekenmuseum.
Zie www.kinderboekenmuseum.nl.
Veel kinderboeken zijn verfilmd. Het is leuk om niet alleen
samen het boek te lezen, maar ook samen de film te
bekijken.
Je oudere kleinkind wil misschien niet meer voorgelezen
worden. Lees dan eens hetzelfde boek als je kleinkind en
bespreek daarna samen wat jullie er van vonden.
Draai de rollen om en vraag je kleinkind of hij of zij jou
voorleest.

‘Ik vind het altijd
superleuk als opa en oma
voorlezen. Soms maken
ze grapjes die niet in het
boek staan. Opa trekt
soms wel rare gezichten,
maar het is gewoon héél
leuk en het is bijzonder.’
Nina (7 jaar)

28

