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Voor het eerst  
naar school
Thema’s: kleuren, emoties, school

Na het enorme succes van het prentenboek  

Het kleurenmonster verschijnt nu een tweede deel,  

met een heel relevant thema voor kleuters: naar school 

gaan! Een mooi en zeer bruikbaar boek om met kleuters 

te praten over hun ervaringen op school.

Het kleurenmonster gaat voor het eerst naar school, 

maar hij heeft geen idee wat dat inhoudt! Voor de 

zekerheid neemt hij een helm, verrekijker en laser mee...

Op school leert hij zijn klasgenootjes kennen. Hij doet 

mee met muziekles, er wordt voorgelezen, de groep 

gaat buiten spelen en ze eten samen. En aan het eind 

van de dag besluit het kleurenmonster: "School is 

eigenlijk zo gek nog niet!"

Op elke spread is het monster weer anders gekleurd. 

Ouders en kinderen kunnen de kleuren samen 

benoemen en achterhalen wat het monster voelt. 

• Heeft u interesse in pluche kleurenmonsters?  
Informeer ernaar bij onze uitgeverij!

Het kleurenmonster  
gaat naar school
Anna Llenas  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Antje 
Schoehuys-Blaak
Formaat 25 x 25 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 736 8
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

Meer over het kleurenmonster:

Het kleurenmonster,  
3e druk
ISBN 978 90 5116 590 6
Prijs € 14,95

Het kleurenmonster,  
kartonboek
ISBN 978 90 5116 646 0
Prijs € 10,95

Het kleurenmonster,  
kleurboek 3 ex.
ISBN 978 90 5116 686 6
Prijs € 20,85
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Ik leer fietsen
Thema’s: vervoersmiddelen,  
elkaar helpen

Iedereen die kan fietsen heeft het ooit met vallen 

en opstaan moeten leren. Net als Eppie Eend. Hij 

krijgt een prachtige, splinternieuwe fiets van zijn 

vriend Sjaak Zwaan. Maar Eppie vindt het eng om 

te leren fietsen en huilt Wèhèhèèh om het maar niet 

te hoeven proberen. 

Zijn vriendje Sjaak troost hem en laat hem stapje 

voor stapje zien hoe gemakkelijk fietsen eigenlijk 

is. En inderdaad: Eppie leert al snel in zijn eentje 

te fietsen en rijdt, vrolijk bellend met zijn fietsbel, 

in het rond. Tingelingeling! “Ik kan fietsen!” 

Tingelingeling!

Dit boek past héél goed bij het Kinderboekenweek-

thema. Er zijn namelijk verschillende vervoers-

middelen te zien, zoals een auto, fietskar, loopfiets, 

gewone fiets en een tandem. 

Tingelingeling.  
Ik leer fietsen!
Günther Jakobs  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Hedi de Zanger
Formaat 18,5 x 28,6 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 735 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei
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Bijzonder gevormd 
kartonboek
Thema’s: dierengeluiden, kiekeboe

Met dit kleurrijke, maar vooral bijzondere, driehoekige 

kartonboek spelen peuters hun lievelingsspelletjes: 

kiekeboe, dierengeluiden raden en ze ook nadoen! 

Op de flapjes staat een geluid geschreven en zodra 

je de flappen opent, komt het bijbehorende dier 

tevoorschijn.

Sommige geluiden kennen kinderen misschien al, 

zoals miauw en waf waf. Andere zijn ietsje moeilijker te 

raden. Wie zegt bijvoorbeeld kloek kloek? En wie zegt 

nauuuw? Dat zijn de kalkoen en de pauw! En op de 

laatste pagina vliegt er geruisloos een vlinder voorbij.

• Visueel aantrekkelijk voor de allerkleinsten.
Wie zegt wat?
Elsa Mroziewicz  
(tekst en illustraties)

Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 1 jaar 
Formaat 16 x 16 x 16 cm
Omvang 22 bladzijden
NUR 276, 271
ISBN 978 90 5116 733 7
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in mei
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Thema’s: reizen, maanlanding, 
geschiedenis, ontdekken

Dit jaar, op 20 juli, is het precies vijftig jaar geleden 

dat Neil Armstrong voet zette op de maan. 

Verschillende ruimtevaartorganisaties hebben 

maanmissies op de agenda staan, en in het najaar 

verschijnt er een film over deze historische 

maanlanding. In 2019 staat de maan 

dus volop in de schijnwerpers. 

Een kleine muis ontdekt door 

zijn telescoop dat de maan 

een bol van steen is, en geen 

gatenkaas zoals hij en de andere 

muizen lang hebben gedacht. Als 

hij hoort dat er ooit al muizen hebben gevlogen, 

neemt hij een besluit: “Ik word de eerste muis op 

de maan!”

Winnaar van de prijs van de Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen (categorie 10-12 jaar)!

Ook van Torben Kuhlmann:

Lindbergh.  
Het grote avontuur  
van een vliegende muis
ISBN 978 90 5116 358 2
Prijs € 19,95

Edison.  
Het mysterie  
van de muizenschat
ISBN 978 90 5116 651 4
Prijs € 19,95

Armstrong.  
De avontuurlijke reis  
van een muis naar de maan
Torben Kuhlmann (tekst en 
illustraties)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 22 x 28,5 cm
Omvang 128 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 563 0
Prijs ca. € 19,95

NBD Biblion over Armstrong: 
Schitterende aquarellen [...] over een of twee volledige 
pagina’s met fraaie details en vanuit bijzondere invalshoeken. 
De tekst is levendig, direct en prettig (voor)leesbaar.

50-jarig jubileum van de 
eerste maanlanding
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Ouderwets vs. 
modern speelgoed
Thema’s: speelgoed, poppenspel, 
eenzaam zijn, vriendschap

Pablo en Pia hebben een heleboel handpoppen, 

waar ze graag mee spelen. Maar hun nieuwe 

buurjongen Ricky vindt de poppen maar stom, 

waardoor Pablo zich ervoor schaamt. Pablo laat de 

poppen vanaf dat moment liggen en speelt liever 

met de buurjongen en zijn speelgoed op batterijen. 

Pia blijft alleen achter. 

Als Ricky ziek wordt besluiten Pablo en Pia een 

poppenkastvoorstelling voor zijn raam op te 

voeren, zodat hij zich niet zo verveelt. Maar Pia rent 

boos weg als haar pop, Linda, door het raam de 

kamer in valt en Ricky haar niet terug wil geven. De 

volgende dag blijkt Ricky de poppen toch wel erg 

leuk te vinden en hij knutselt een vogel van papier-

maché waar pop Linda in kan zitten. Een gouden 

combinatie!

• Met prachtige 
 realistische
 illustraties.

Het theater van hiernaast
Sonja Danowski  
(tekst en illustraties)

Vertaald door Joukje Akveld
Vanaf 4 jaar 
Formaat 24 x 31 cm
Omvang 56 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 732 0
Prijs ca. € 16,50
Verschijnt in mei
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Het beste 
verjaardagscadeau
Thema’s: vriendschap, jarig zijn,  
je verplaatsen in een ander

De luiaard is jarig. De andere dieren versieren stilletjes 

zijn boom en daarna roepen ze zó hard ‘Gefeliciteerd!’ 

dat hij er wakker van schrikt. Hij weet eigenlijk 

helemaal niet wat dat is, jarig zijn. Wat vier je op je 

verjaardag? En hoe vier je het?

De dieren proberen het hem uit te leggen. Maar ieder 

dier heeft daar zijn eigen idee over: dansen, eten, 

zingen… Voor een luiaard is dat allemaal wel érg veel.

Gelukkig snapt de eekhoorn dat de luiaard (net als 

de specht, de muis, de aap, de olifant en de andere 

dieren) zijn eigen idee heeft van een leuk feestje. 

De luiaard wil het liefste slapen. En omdat je op je 

verjaardag moet doen wat jij zelf het leukste vindt, 

laten ze de luiaard lekker slapen.

En wat een verjaardag eigenlijk is? Daarop heeft de 

eekhoorn het beste antwoord van allemaal: jarig, dat 

ben je als alle dieren blij zijn dat jij geboren bent. 

De verjaardag van de luiaard
Aron Dijkstra (illustraties)
Caren Peeters (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 722 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

Caren Peeters (Culemborg) 
heeft een grenzeloze 
nieuwsgierigheid naar 
ongeveer alles en is een 
allround tekstschrijver. 
Haar specialiteit is om 
complexe zaken begrijpelijk 
te maken. Het prentenboek 
De verjaardag van de luiaard 
is het eerste boek van Caren 
dat bij De Vier Windstreken 
verschijnt.

Aron Dijkstra (Pijnacker) 
werd in 1992 geboren 
in Sneek. Vanaf het 
moment waarop hij 
leerde om een potlood 
vast te houden, deed hij 
niets liever dan tekenen. 
Hij heeft een voorkeur 
voor traditionele 
materialen zoals inkt, 
potlood en verf. Er komt 
geen computer aan te pas 
bij Arons werk.

• Met vrolijke, 
expressieve 
illustraties.
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Wat doet een  
peuter op een dag?
Thema’s: aankleden, spelen, 
naar bed gaan

Het nieuwe kartonboekje van Monica Maas is 

kleurrijk, vrolijk en ó zo schattig. In duidelijke en 

herkenbare illustraties laat Wat gaan we doen? 

zien wat peuters allemaal doen op een dag, zoals 

aankleden, eten, lezen en spelen. 

Op de rechterpagina zie je steeds een activiteit, 

op de linkerpagina vind je alles wat je daarbij nodig 

hebt. Ouders en kinderen kunnen alle voorwerpen 

samen bekijken en benoemen. Extra leuk: wijs links 

het voorwerp aan dat je rechts ziet! Wat gaan we doen?
Monica Maas  
(tekst en illustraties)

Vanaf 1 jaar 
Formaat 18 x 21 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 271, 228
ISBN 978 90 5116 738 2
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in mei

Monica Maas (1953) is geboren 
op Texel en woont daar nog 
steeds. Ze illustreerde voor 
schoolboeken en tijdschriften 
zoals Bobo en Libelle en 
maakte meer dan honderd 
(kinder)boeken, waaronder die 
over het beertje Bobbi.

Ook van Monica Maas:

Souwtje
ISBN 978 90 5116 246 2
Prijs € 14,95

Joupy gaat jutten
ISBN 978 90 5116 364 3
Prijs € 10,95
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Pixi-boekjes zijn 
heel het jaar leuk!
Iedere zomer stappen veel gezinnen 

in de auto, het vliegtuig of op de trein, 

op weg naar hun vakantiebestemming. 

Ideaal vermaak voor onderweg zijn 

de Pixi-boekjes. Ze zijn goedkoop, 

licht en klein, dus een stapel Pixi’s is 

gemakkelijk mee te nemen. 

Pixi-serie 05:
Ridders & Prinsessen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

Pixi-serie 06: 
Griezelen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

Pixi-serie 08: 
Klassiek II, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 108 0
Prijs € 63,36

Pixi-serie 03:
Pixi-pret, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

Pixi-serie 02:
Sprookjes, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 101 1
Prijs € 63,36

Pixi-serie 09: 
Vriendschap, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 110 3
Prijs € 63,36

Kijk voor meer informatie op 
www.pixiboeken.nl



Een huis voor altijd
Thema’s: asieldieren, helpen

Na het vertederende prentenboek Mia en de 

bibliotheekhond weet Mia in dit verhaal heel veel 

honden te helpen en nóg meer verhalen voor te lezen.

Elke minuut van de dag vraagt Mia aan haar moeder of 

ze één van de puppy’s van Bonnie, de bibliotheekhond, 

mag hebben. Uiteindelijk stemt haar moeder toe en 

kiest Mia voor de kleinste, die ze Sam noemt. Mevrouw 

Van Kessel vertelt haar dat het allerbelangrijkste is dat 

ze veel van Sam moet houden. Ze vertelt ook dat er 

nog veel meer hondjes een huis zoeken. Die honden 

zitten in een asiel. Bonnie zat hier vroeger ook.

Mia heeft veel vragen over het asiel. Wie dekt de 

honden toe? En wie leest ze voor? Als ze erachter 

komt dat asielhonden niemand hebben die dat voor 

ze doet, besluit ze te helpen. Ze organiseert een 

middag waarop kinderen de honden voorlezen en 

dekentjes voor elk dier meebrengen. En tot haar 

verrassing blijken veel bezoekers daarna een asieldier 

te adopteren!

Mia en de asielhond
Lisa Papp (tekst en illustraties)

Vertaald door Merel de Vink
Vanaf 4 jaar 
Formaat 25,2 x 28,6 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 734 4
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

Ook over Mia:

Mia en de bibliotheekhond
ISBN 978 90 5116 579 1
Prijs € 14,95 

Ineke van Nispen van Libris over Mia en de bibliotheekhond:
Een prentenboek dat heel geschikt is om in de klas voor te 
lezen en daarna over door te praten. Een heel bruikbaar boek, 
zeker voor onzekere kinderen.
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Elk deel in deze serie heeft 

dezelfde auteur, maar een 

andere illustrator. Dat maakt 

dat lezers alle delen willen 

verzamelen!

• Met achterin foto’s en extra 
informatie over  
Frida’s leven

• Voor lezers van 6 tot 100 jaar

Het levensverhaal  
van Frida Kahlo
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
kunst, biografie

Het vierde deel in de serie ‘Van klein tot groots’ 

gaat over de wereldberoemde schilderes Frida 

Kahlo. Als kind kreeg ze polio en toen ze tiener was, 

raakte ze zwaargewond bij een verkeersongeluk. 

Dat moment veranderde haar leven voorgoed. 

Aan bed gekluisterd besloot Frida te gaan 

schilderen. Vooral zelfportretten, die ze met 

behulp van een spiegel boven haar bed maakte. 

De portretten tonen haar pijn en verdriet, 

maar ook haar passie voor het leven en haar 

overlevingsdrang. Ze trouwde met de bekende 

schilder Diego Rivera, die groot fan van haar werk 

was. Helaas werd Frida’s werk pas wereldberoemd 

nadat ze was gestorven.

Van klein tot groots:  
Frida Kahlo
Gee Fan Eng (illustraties)
Maria Isabel Sánchez 
Vegara (tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Antje 
Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in mei

Meer in de serie 
Van klein tot groots:

Van klein tot groots: 
Coco Chanel
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,50

Van klein tot groots: 
Audrey Hepburn
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 14,50

Van klein tot groots: 
Anne Frank
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,50
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Nog meer roze!
Thema’s: feeën, toveren, feest

Alweer de vierde titel in de succesvolle Twinkel-

serie, voor alle liefhebbers van feeën, vriendschap, 

glitters en roze! Heerlijk zoet, maar met een bite 

door de stoute, stuntelige Twinkel en de grappige 

dieren om haar heen.

De Goede Fee geeft een tuinfeest. Haar 

rozenstruiken staan er prachtig bij. Er zijn rode en 

roze rozen, maar ook gele en blauwe! 

Alleen vindt Twinkel ze niet allemaal even mooi. 

Eigenlijk zouden ze allemaal roze moeten zijn! Maar 

haar toverspreuk loopt een beetje uit de hand, 

en plotseling is álles in de tuin roze. De bomen, 

de bankjes, de dieren... De Goede Fee kan er 

gelukkig hard om lachen. Roze is namelijk ook haar 

lievelingskleur! Ze tovert een klein beetje groen 

terug, maar laat de rest, speciaal voor het feest, nog 

even lekker roze!

• Met glitters op het omslag

Twinkel wil alles roze
Sarah Warburton 
(illustraties)
Katharine Holabird (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door  
Mariella Manfré
Formaat 25 x 25 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 748 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

Meer over Twinkel:

Twinkel temt een draak
ISBN 978 90 5116 532 6
Prijs € 14,95

Twinkel doet een wens
ISBN 978 90 5116 569 2
Prijs € 14,95
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Stoere muizen 
verjagen de kat
Thema’s: samenwerken, moed, ridders

Op burcht Ravenschrik leven vele muizen tevreden 

samen. Alleen Ridder Tristan is er absoluut niet 

blij mee! Hij wil geen aangevreten maliënkolders 

dragen. De poppen van zijn kinderen zitten vol 

gaten en zijn vrouw veegt elke dag muizenkeutels 

van de kaas. Dus koopt Tristan de beste 

muizenjager die er te vinden is: de kat Katharina.

Zij weet alle muizen snel te vinden, op drie na…  

Het zijn Langstaart, Snuffelneus en Trippelpoot. 

Die verstoppen zich in hun muizenholletje. Maar 

dan raakt hun eten op en net als de muizen 

besloten hebben dat ze de burcht voorgoed zullen 

verlaten, arriveert hun redding: muizenridder 

Govert van Grauwstaart. 

Samen met de drie muizen verzint hij een plan. Ze 

verzamelen vorken, knopen en spelden, om voor 

zichzelf harnassen en wapens te maken. Zo trekken 

ze ten strijde en verjagen ze de kat. En hoeveel 

katten ridder Tristan daarna ook in huis haalt, er is 

er geen eentje die het er lang uithoudt...

NBD Biblion over De maanlichtdraak:
Het mooi uitgevoerde, spannende prentenboek voor stoere 
jongens (en meisjes) is een ode aan de fantasie en aan het 
vertellen van verhalen.

De muizenridder
Annette Swoboda (illustraties)
Cornelia Funke (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door  
Merel de Vink
Formaat 23,5 x 26 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 737 5
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

Ook van Cornelia Funke:

De maanlichtdraak
ISBN 978 90 5116 429 9
Prijs € 16,50
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IIIEEEEW een spin!
Thema’s: angst voor spinnen

Hoe vaak heb je mensen horen gillen om een spin? 

Vaak genoeg, toch? 

Spinnen zijn er in allerlei soorten, en ze leven op 

verschillende plekken. Maar wat doe je als je zo’n 

klein wezentje in je huis ontdekt 

terwijl je niet op zoek bent naar  

een kleine, kriebelige huisgenoot? 

Dit boek verklapt hét grote geheim 

over hoe je van spinnenangst af kunt komen! Bouw 

bijvoorbeeld een giga-superduper-stofzuigende-

vliegenmeppende-spinnenverwijderaar… Of 

(top-tip) geef spinnen een naam. Dat maakt ze 

meteen minder eng!

Een hilarisch boek met vrolijke, zacht gekleurde 

potloodillustraties, waar je ook nog eens een 

heleboel van leert: welke soorten spinnen er 

zijn, hoe groot die kunnen worden, waar de echt 

gevaarlijke soorten leven (gelukkig niet in Europa!) 

en hoe ver ze kunnen springen. 

Spinnenalarm!  
Nooit meer bang  
voor spinnen
Nina Dulleck  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door 
Hedi de Zanger
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116  745 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei
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Feline 
redt pony’s

Thema’s: magie, dierenarts, 
vriendschap, redden

Feline en de pratende kat Paolo uit Panama 

veroverden met het eerste deel uit deze serie, 

Feline en de bijzondere ontmoeting, vele jonge 

lezersharten! 

In dit tweede deel treffen Feline en haar ouders 

een paardentrailer aan op hun terrein, met daarin 

een uitgehongerde, eenzame pony. Hij kan 

nauwelijks op zijn benen staan. Paolo fluistert 

Feline toe dat het dier Vlekkie heet en dat hij 

door zijn eigenaar zomaar is weggedaan.

Feline is geschokt, en dan ontdekt ze nóg meer 

verwaarloosde pony’s, waar twee mannen op 

de kermis zo veel mogelijk geld mee willen 

verdienen. 

Samen met Paolo weet Feline de pony’s te 

bevrijden en onder te brengen bij haar op de 

Klavervierhoeve. Daar verzorgt haar vader, 

de dierenarts, de pony’s totdat ze weer 

helemaal de oude zijn. 

Deel 1 over Feline en Paolo:

Feline en de bijzondere 
ontmoeting
ISBN 978 90 5116 685 9
Prijs € 14,95

Feline en de kermispony’s
Antje Szillat (tekst)
Angela Glökler (illustraties)

Hardcover
Vanaf 8 jaar 
Vertaald door 
Hedi de Zanger
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 140 bladzijden
NUR 282, 283
ISBN 978 90 5116 744 3
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni

NBD Biblion over Feline en de bijzondere ontmoeting:
Het taalgebruik is eigentijds en toegankelijk. Een fijn 
meidenverhaal.

• Tweede deel in een razend populaire serie
• Met zwart-wit illustraties
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Vrede is... samen lezen!
Bij De Vier Windstreken vinden we dat de wereld 

wel een beetje meer vrede kan gebruiken. En dus is 

De mooiste vis van de zee sluit vrede de komende 

tijd slechts € 9,95. 

De mooiste vis van de zee 
sluit vrede
Marcus Pfister (tekst en 
illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Nannie 
Kuiper
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5579 330 3
Prijs ca. € 9,95
Reeds verschenen

Deze twee top 
kartonboeken zijn  
weer leverbaar!

5e druk
Kiekeboe!, flapjesboek 
Giuliano Ferri (tekst en 
illustraties)
ISBN 978 90 5116 391 9
Prijs € 13,95

Winnaar Boekstart 
Babyboekje 2016

4e druk
Billen!
Yusuke Yonezu (tekst en 
illustraties)
ISBN 978 90 5116 366 7
Prijs € 10,95

Goed nieuws voor  
fans van Regenboog!
Het groot formaat kartonboek van De mooiste 

vis van de zee is eindelijk herdrukt! Het bevat 

een ingekorte versie van het verhaal uit het 

prentenboek. Kleine kinderen duiken heerlijk weg 

in dit grote boek, dus is er gegarandeerd extra veel 

(voor)leesplezier!

De mooiste vis van de zee, 
groot kartonboek
Marcus Pfister (tekst en 
illustraties)

Vanaf 2 jaar 
Vertaald door Nannie 
Kuiper
Formaat 23 x 23 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5579 885 8
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in maart

Superleuk 

kraamcadeau!
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Alles op z’n kop
Thema’s: ongeluk, niet-aangeboren 
hersenletsel

Bij Meander Uitgeverij, onze imprint voor 

volwassenboeken, verschijnt deze zomer een 

bijzonder autobiografisch verhaal. 

Christine Kliphuis wordt aangereden door een 

appende automobilist en vanaf dat moment 

verandert haar leven ingrijpend. Uiteindelijk blijkt 

dat ze hersenletsel aan de klap heeft overgehouden 

en dat ze haar werk niet meer kan oppakken. In dit 

autobiografische boek laat ze je dicht op de huid 

meereizen in haar verhaal, waarin ze de emoties en 

het proces voelbaar maakt.

Wat gebeurt er met je als je gewone leven ineens 

tot stilstand komt door een heftige whiplash. Als 

je herstel maar niet opschiet, terwijl je je leven zo 

graag weer wilt oppakken. Als je jezelf niet meer 

herkent door problemen in het functioneren van je 

brein. Als het onzichtbare letsel bij je re-integratie 

tot misverstanden en onbegrip leidt. Als de balans 

uit je relatie is en je samen een nieuwe vorm moet 

vinden. Hoe werk je aan je nieuwe normaal?

Lezingen

Het schrijven van dit boek kostte Christine drie 

jaar. En nu haar boek verschijnt, wil de schrijfster 

lezingen geven aan bedrijfsartsen en werkgevers, 

aan mensen in de wereld van revalidatie, 

re-integratie en letselschade. Ze wil vertellen 

over niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dat 

een breuk veroorzaakt in je levenslijn, en over de 

pechfactor die ons allemaal kan treffen. En ze wil 

vertellen over veerkracht en hoop en dat er altijd 

weer een halfvol glas blijkt te zijn.

Christine Kliphuis (1957) 
schreef al 22 (kinder)boeken, 
waaronder de medische 
kinderserie De Ziekenboeg 
en Mijn hoofd is hol over 
de mantelzorg voor haar 
moeder die een beroerte 
kreeg. Ze werkte jarenlang 
als communicatieadviseur en 
als klachtenbemiddelaar in 
de zorg. 

Klap – als een ongeluk  
je leven op zijn kop zet
Christine Kliphuis (tekst)

Paperback
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ± 200 bladzijden
NUR 402
ISBN 978 90 5019 119 7
Prijs ca. € 19,50
Verschijnt in mei

www.christinekliphuis.nl
32



Zomer 2019
Prentenboeken
978 90 5116...
736 8 Het kleurenmonster gaat naar school – Llenas €  14,95
735 1 Tingelingeling. Ik leer fietsen! – Jakobs €  14,95
733 7 Wie zegt wat? – Mroziewicz €  12,95
732 0 Het theater van hiernaast – Danowski €  16,50
722 1 De verjaardag van de luiaard – Dijkstra/Peeter €  14,95
738 2 Wat gaan we doen? – Maas €  10,95
734 4 Mia en de asielhond – Papp €  14,95
741 2 Van klein tot groots: Frida Kahlo –
 Fan Eng/ Sánchez Vegara €  14,50
748 1 Twinkel wil alles roze – Warburton/Holabird €  14,95
737 5 De muizenridder – Funke/Swoboda €  14,95
745 0 Spinnenalarm! Nooit meer bang voor spinnen – 
 Dulleck €  14,95

Jeugdboeken
978 90 5116…
744 3 Feline en de kermispony’s – Szillat/ Glökler €  14,95

Volwassenboeken
978 90 5019...
119 7   Klap - als een ongeluk je leven op zijn kop zet – Kliphuis € 19,50

Herdrukken
978 90 5579...
885 8 De mooiste vis van de zee, groot kartonboek – Pfister €  12,95
978 90 5116...
391 9 Kiekeboe! – Ferri € 13,95 
366 7 Billen! – Yonezu €  10,95

Specials
978 90 5116…
739 9 Plastic tassen Kleine IJsbeer in iglo, 500 ex.  €  95,00
740 5 Papieren tassen Kleine IJsbeer in iglo, 250 ex. €  75,00

De Vier Windstreken 
Ampèrelaan 3, 2289 CD Rijswijk

Telefoon 070-4131191
info@vierwindstreken.com  •  www.vierwindstreken.com

Promotie
Nathalie Bierhuizen • nathalie@vierwindstreken.com 

Verkoop
Nicky Graziosi • 06 - 51 29 06 99 • nicky@vierwindstreken.com

New Book Collective
Niels Koemans, Rutger Vos, 

Maarten Richel en Dian van der Zande
Silodam 119, 1013 AS Amsterdam

020-2260238
verkoop@newbookcollective.com

www.newbookcollective.com

VOOR VLAANDEREN

L&M Books BVBA
Hessenstraatje 3 bus 6, 2000 Antwerpen, België

www.lmbooks.be

Pers en promotie
Caroline Mariën • 0497-15 92 05 • caroline@lmbooks.be

Verkoop
Marc Grossen • 0472 - 98 01 02 • marc@lmbooks.be
Ilse Schollaert • 0474 - 34 81 07 • ilse@lmbooks.be


