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Deze folder kun je lezen én je kunt 
filmpjes over alle boeken bekijken. 

Klik daarvoor op het icoontje  
zoals hierboven afgebeeld!



Kleuren in de natuur
Jana Sedláčková & Štěpánka 
Sekaninová (tekst)
Magdalena Konečná 
(illustraties)

Vertaald door Joukje Akveld 
Vanaf 5 jaar
Formaat 24 x 32 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 223, 253, 274
ISBN 978 90 5116 794 8
Prijs ca. € 15,95
Verschijnt in mei

Het kleurenpalet  
van de natuur
Thema’s: planten, dieren, mineralen, 
kleuren, schilderen

De natuur wemelt van schitterende kleuren. 

Geïnspireerd door planten, dieren en mineralen 

bedachten mensen er namen voor. In dit boek 

vind je de twaalf meest bekende kleuren en hun 

schakeringen. Vaak loopt er een direct lijntje tussen 

hun naam en de natuur. Heb jij je ooit afgevraagd 

hoe geel ruikt? Hoe blauw klinkt? Of hoe roze zou 

voelen als je het kon aanraken? 

Tot slot: ben jij een artiest in de dop? Blader dan snel 

naar de kleurencursus achterin. Voor je het weet 

schilder jij net zo prachtig als de natuur zelf!

•  Voor 5- tot 100-jarigen!
• Met mini-cursus achterin om zelf kleuren te leren mengen
• Magdalena Konečná was nog maar 19 jaar toen ze dit 

illustreerde!
• Vertaald door Joukje Akveld

Toen wij dit boek voor het 
eerst zagen waren we op 
slag verliefd. Dit móésten 
we uitgeven!

https://vierwindstreken.com/promotie/film%20kleuren%20natuur.mp4


Verkleedfeest!
Thema’s: dieren, kiekeboe, verkleden, 
carnaval

Een nieuw fantastisch kartonboek met flapjes van 

Giuliano Ferri (maker van onze toptitel Kiekeboe!) 

dat stereotiepe rolpatronen doorbreekt! Een 

meisje kan gewoon als piraat verkleed gaan en 

een jongetje als fee. Het begint al bij het omslag, 

waar achter het masker van Roodkapje de wolf 

schuilgaat!

• Stevig kartonboek rondom de favoriete spelletjes van 
kinderen: kiekeboe en verkleden

• Dierennamen met beginrijm: stimulerend voor het 
vocabulaire van jonge kinderen (Vigo de Vos en  
Pelle de Panda)

Kiekeboe!
ISBN 978 90 5116 391 9
Prijs € 13,95

Verkleden!
Giuliano Ferri  
(tekst en illustraties)

Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 1 jaar
Formaat 17 x 17 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 276, 271
ISBN 978 90 5116 789 4
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in mei

Van dezelfde maker:
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20verkleden.mp4


Nieuw boek van  
Marcus Pfister!
Thema’s: bang zijn 
voor het vreemde, fantasie

In zijn nieuwe prentenboek vertelt Marcus Pfister, 

maker van de bestseller De mooiste vis van de zee, 

een grappig verhaal vol mysterie, spanning en een 

vleugje griezeligheid. Hij maakte de illustraties met 

een mooie stempeltechniek!

Als stadsmuis Mick voor het eerst bij veldmuis Zoë 

op bezoek gaat, ziet hij een verschrikkelijk monster. 

Het is gigantisch, heeft puntige hoorns en een 

reusachtige staart. Als het brult, beeft de aarde.

Tenminste, dat is wat Mick zag. Maar klopt dat wel? 

Hoe meer Mick het monster omschrijft, hoe meer 

Zoë het idee krijgt dat hij de lieve, kalme koe Bertha 

heeft gezien, die ietsje verderop in de wei staat…

Een vrolijke vertaling door Joukje Akveld

De mooiste vis van de zee, 
boek 1
ISBN 978 90 5579 191 0
Prijs € 15,95

Ook van deze maker: Mick en het monster
Marcus Pfister  
(tekst en illustraties)

Vertaald door Joukje Akveld 
Vanaf 4 jaar
Formaat 28,7 x 21,5 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 793 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20mick%20monster.mp4


Kamil Kat

Liza Lama

Sunita Schaap

Alligator, beer en meer!
Thema’s: dieren, namen, alfabet

Kinderen maken al jong kennis met de dierenwereld 

en de wereld van het ABC. In dit boek ontdekken 

kinderen beide werelden tegelijk, en gaan ze op een 

vrolijke tocht langs alle letters van het alfabet. 

Wat klinkt dat lekker: Pia Papegaai, Zoë Zeepaardje, 

Koert Koala  en het fantasiewezen Ola Ollewollewop. 

Welk dier zou jij zijn, als je een dier was? En hoe 

zouden jouw papa en mama heten als ze dieren 

waren? Bedenk het maar!

• Grappige dierenfiguren door veelbelovend illustrator 
Nelleke Verhoeff

• Met namen uit verschillende culturen
• Dierennamen met beginrijm: stimulerend voor het 

vocabulaire van jonge kinderen

Nelleke Verhoeff 
(Rotterdam) begon haar 
carrière als theatermaker. 
Pas later ontdekte 
ze haar liefde voor 
tekenen, schilderen en 
digitale kunst. Sinds 2015 
maakte ze verschillende 
boeken. In 2017 won 
ze de internationale 
illustratiewedstrijd 
“Picture This” en in 2018 
was ze finalist in de Silent 
Book Contest. 

Saartje Slak 

Van Annie Alligator tot  
Zeno Zebra
Nelleke Verhoeff  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar
Formaat 22 x 24 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 792 4
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20annie%20alligator.mp4


Ontembare 
trek!
Thema’s: eten, dieren

Nieuwe titel van onze succesvolle kartonboekjes-

maker Agnese Baruzzi!

In dit gruwelijk grappige flapjesboek slokt de 

hongerige wolf ieder dier op dat hij tegenkomt. 

Hap, slik, weg! Totdat hij een diertje opeet dat iets 

meer problemen oplevert dan hij dacht. Een egel 

die zijn stekels uitzet: AU! Misschien zou hij eens 

een ander dieet moeten proberen?

Kinderen zullen kraaien van plezier bij elk nieuw 

dier dat op het menu staat!

• Grappig, stevig flapjesboek over een wolf met 
ontembare trek

• Met lieve dieren, die kinderen steeds opnieuw zullen 
willen bekijken

• Ook leuk voor vegetariërs!

Groot of klein?
ISBN 978 90 5116 638 5
Prijs € 10,95

De wolf heeft honger
Agnese Baruzzi  
(tekst en illustraties)

Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 1 jaar
Formaat 17 x 17 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 276, 271
ISBN 978 90 5116 791 7
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in mei

Meer van deze maker:
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20hongerige%20wolf.mp4


Als het meisje tot slot bij haar eigen appartement 

aankomt, verzucht ze hoe normaal en saai haar 

eigen ouders zijn. Maar op de laatste spread 

blijken haar vader en moeder een geheim te 

hebben dat zelfs haar fantasie te boven gaat. Het 

zijn superhelden, en ze staan op het punt haar bij 

dat spannende leven te betrekken…

Een fantasierijk zoek-, kijk- en prentenboek. Je 

raakt niet uitgekeken! Ga ook in elke spread op 

zoek naar de vermiste hamster.

Een zoekboek, kijkboek 
en prentenboek in één!
Thema’s: buren, fantasie

Een meisje fantaseert over de buren 

in haar flat als ze langs hun deuren 

loopt. Houdt de deur met al de 

modderige pootafdrukken een tijger 

binnen? En de deur die naar vis ruikt, 

woont daar soms een piraat met zijn 

zeemeerminliefje?

Elke spread – barstensvol details – toont 

de wilde fantasieën van het kleine meisje. 

Van een circusartiest aan de trapeze tot een 

onderwaterwereld, en alles daartussenin. 
Booklist schreef in een 
review: 
Dit boek is de ene heerlijke 
fantasievolle onthulling na 
de ander, eindigend met 
een wonderlijke twist die 
lezers aan het grinniken 
maakt. Dat de illustraties 
zo veel verschillende 
nationaliteiten laten zien is 
de kers op de taart. 

Binnen bij de buren
Einat Tsarfati (tekst en 
illustraties)

Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 3 jaar
Formaat 21 x 27 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 796 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20binnen%20buren.mp4


Dit is de winnaar van 
onze Pixi-boekjes 
illustratiewedstrijd!
In het najaar van 2019 organiseerden we een 

illustratiewedstrijd voor de Pixi-boekjes.  

En de winnaar is geworden: Iris van Hassel! 

Dit wedstrijdboekje krijgt een plek in de 12e Pixi-

serie, die in het najaar van 2020 verschijnt. In die 

serie vindt u de grootste klassiekers van De Vier 

Windstreken bij elkaar. Onder andere De mooiste 

vis van de zee, Kleine IJsbeer en Alles is reden voor 

een feestje, met illustraties van Ingrid en Dieter 

Schubert. 

De jury, bestaande uit de wereldberoemde 

auteur en illustrator Hans de Beer (maker van 

de Kleine IJsbeer-boeken), uitgever Bob Markus 

en Inge Roos (eigenaresse van kinderboekwinkel 

In de Wolken in Voorburg) kozen gezamenlijk de 

tien genomineerden en de winnaar van deze 

illustratiewedstrijd. Iris werd unaniem tot winnaar 

verkozen met haar “monumentale illustraties”, 

aldus de jury.

Het werk van Iris wordt samen met de inzendingen 

van de overige genomineerden in het najaar van 

2020 tentoongesteld op de jeugdafdeling van de 

Centrale Bibliotheek Den Haag.

14 15



Verlegen Vera
Thema’s: verlegenheid, vriendschap, 
heksen, magie

Vera is zo verlegen dat ze niet eens durft te praten! 

Hoe hard ze het ook probeert, de woorden komen 

gewoon niet. Dan krijgt ze een nieuw klasgenootje, 

Floor, en Vera ontdekt dat je helemaal geen 

woorden nodig hebt om vrienden te worden.

Maar dan is het de dag van de grote toverwedstrijd. 

En er gaat iets heel erg mis! Een enorme 

vuurspuwende draak lijkt het op Floor gemunt te 

hebben. En die is verstijfd van angst…

Ineens is het FLITS, en BOEM, KNAL, BAM!  

Vera durft nu “ABRACADABRA!” te roepen. 

En - POEF! - alle dieren verdwijnen in een grote 

rookwolk. Ze heeft iedereen gered!

Eindelijk is Vera niet zo verlegen meer en kletst ze 

lekker met haar vriendinnetjes. Al blijkt nog steeds 

vaak dat ze helemaal geen woorden nodig hebben. 

Verlegen Vera
Lucy Rowland (tekst)
Paula Bowles (illustraties)

Vertaald door Mariella Manfré 
Vanaf 4 jaar
Formaat 25 x 29 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 798 6
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

• Een fijn, herkenbaar boek 
voor alle kinderen die  
verlegen zijn
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20verlegen%20vera.mp4


Mooi bij 75 jaar Vrijheid!

Thematitel van de 
Kinderboekenweek!
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
biografie

Marie Curie is geselecteerd als Thematitel van de 

Kinderboekenweek 2020! Dit jaar is het thema 

‘geschiedenis’ en daar passen de mooie boeken uit 

de serie Van klein tot groots natuurlijk perfect bij!

Het vijfde deel in de serie Van klein tot groots gaat 

over de wereldberoemde schei- en natuurkundige 

Marie Curie. Ze kwam uit een arm gezin, maar was 

een erg slim meisje. Om te kunnen studeren moest 

Marie verhuizen naar Parijs.

Daar ontmoette ze Pierre, met wie ze trouwde 

en samen onderzoek deed. Ze ontdekten de 

elementen polonium en radium en kregen voor hun 

onderzoek de Nobelprijs. Marie was de allereerste 

vrouw ooit die deze prijs kreeg!

Na de dood van haar man stortte Marie zich nog 

harder op haar werk en won ze voor de tweede keer 

de Nobelprijs. Ze ontwierp een röntgenapparaat 

en hielp daarmee gewonde soldaten tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog opende ze een 

instituut waar meisjes konden studeren.

Elk deel in deze serie heeft een andere illustrator. 

Zet de reeks frontaal neer en lezers zullen ze 

allemaal willen verzamelen!

• Elk deel bevat achterin foto’s en extra informatie 
• Voor lezers van 6 tot 106 jaar

Aansprekende uitgave die in geen enkele collectie mag 
ontbreken!
~ NBD Biblion

Van klein tot groots: Marie Curie
Frau Isa (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 760 3
Prijs ca. € 14,50Van klein tot groots: 

Coco Chanel, 2e druk tot 
september uitgesteld 
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

Van klein tot groots: 
Frida Kahlo, 2e druk tot 
september uitgesteld
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,50

Van klein tot groots:  
Rosa Parks, verschijning 
tot september uitgesteld
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,50
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Ik ben klaar  
voor school!
Thema’s: naar school gaan, gezin,  
bang zijn voor het nieuwe

Het derde verhaal over Kleine Beer, met sfeervolle 

illustraties in zachte tinten van Eve Tharlet.

Kleine Beer mag voor het eerst naar school. Maar 

hij is een beetje bang voor deze grote stap.

Hij denkt dat hij er nog veel te klein voor is. 

Gelukkig stellen papa en mama hem gerust. 

Volgens hen is hij er klaar voor. Hij is al een grote 

jongen, heeft honderden vragen die hij allemaal op 

school mag gaan stellen, en hij weet precies wat 

hij moet doen als mama een keertje niet op het 

schoolplein staat.

En zo krijgt Kleine Beer langzaam, heel langzaam, 

toch zin om naar school te gaan! 

Een vertederend verhaal vol emoties, waarin veel 

peuters en kleuters zich zullen herkennen.

Hier is ze dan!
ISBN 978 90 5116 372 8
Prijs € 14,95

Te groot of te klein?
ISBN 978 90 5116 614 9
Prijs € 14,95

Kleine Beer gaat naar school
Dany Aubert en  
Catherine Leblanc (tekst)
Eve Tharlet (illustraties)

Vertaald door Merel de Vink
Vanaf 3 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 790 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

Over Te groot of te klein? 
schreef Oudersenzo.nl:
Een lief verhaal met grappige 
illustraties. Herkenbaar voor 
peuters en kleuters.

Meer over Kleine Beer:
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20kleine%20beer%20school.mp4


• Dit is deel 1 uit de serie  
De nachtmerriewinkel

• Nadat kinderen klaar zijn 
met AVI-lezen!

• Met binnenwerkillustraties 
in kleur

• Aandoenlijke karakters om 
verliefd op te worden

Winkelhulp gezocht!
Eerste leesboek NA avi

Thema’s: griezels, helpen

Als je 9 jaar oud bent en je hebt geen fiets – maar je 

wilt er hééél graag eentje – hoe ver zou je dan gaan 

om er een te krijgen? Zou je een baantje aannemen 

in een nachtmerriewinkel? Want dat is precies wat 

de bijdehante Nina doet!

Het is een smoezelig, raar winkeltje, met een 

baas en collega’s die zelfs nog vreemder zijn! 

De eigenaar, meneer Spoek, heeft bijvoorbeeld 

een enorme walrussnor en verdwaalt vaak in 

zijn eigen winkel. Of winkelgeest Pieter, die lang 

geleden stierf bij een ongeluk dat veroorzaakt 

werd door een scheetgrapje en een paar vissticks. 

Dan is er nog de superslimme winkelmascotte 

Okkie Topus, die zijn slijmerige tentakels altijd in 

andermans zaken steekt. En het soort spullen dat 

ze verkopen… Ingeblikte duisternis, bazige bezems 

en elfenkeutels!

Fragment

“We moeten een tegenmiddel vinden,” zegt  

Pieter paniekerig. “Een ANTI-jeukpoeder.”

“Waar dan?” vraagt Nina.

“Daar ergens...” mompelt Pieter, en hij  

wordt nog doorzichtiger.

Nina loopt met grote stappen naar de  

achterkant van de winkel. “Hier is echt  

een nieuwe winkelhulp nodig!”

De  nachtmerriewinkel en 
het akelige jeukpoeder
Magdalena Hai (tekst)
Teemu Juhani  (illustraties)

Vertaald door  
Petri Hoogendijk
Vanaf 7 jaar  
(voorlezen vanaf 6 jaar)
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 784 9
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in juni
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20nachtmerrie%20jeukpoeder.mp4


De ongewone 
vakantie van 
Tess en Raf
Marianne Witte (tekst)
Géwout Esselink (illustraties)
 
Hardcover
Vanaf 8 jaar 
(voorlezen vanaf 7 jaar)
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 100 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 803 7
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni

Twee Spekkies en  
een eigenwijze opa
Thema’s: helpen, dieren, uitdagingen, 
grootouders

Het tweede boek over Tess en Raf!

Meester Niek geeft zijn klas de opdracht om in 

de meivakantie eens iets nieuws te doen. Tess 

en Raf verzinnen net een lijstje ‘nieuwe dingen’, 

als de opa van Raf een vreemd ongeluk krijgt in 

het varkenshok. Wie moet zijn dieren verzorgen 

nu opa het zelf niet kan? Tess en Raf weten de 

oplossing: zij worden boerderijhulp van de varkens 

(de Spekkies), paard Bella, de poezen, de hanen 

en de ondeugende geitjes. En ook een beetje van 

Rafs eigenwijze opa en oma. Zo komen er meer 

nieuwe dingen op hun pad dan ze dachten! Na 

deze spannende vakantie kunnen ze hun hele lijstje 

afvinken.

• Met veel gekleurde illustraties in het binnenwerk 
• Deel 1 werd door NBD Biblion vergeleken met de 

boeken van Jacques Vriens!

Fragment

‘Onzin,’ zegt oma. ‘Ik heb gewoon mijn rijbewijs. Dan kan 

ik ook op die quad rijden. Daar hoef je echt Hans niet voor 

te bellen.’

‘Ja, maar,’ zegt opa, ‘je hebt het nog nooit gedaan!’

‘Daarom juist,’ lacht oma. ‘Iedereen is hier toch bezig met 

nieuwe dingen? Je hebt het duidelijk uitgelegd, hoe moeilijk 

kan het zijn? Het is net een grasmaaier.’
Marianne Witte (Texel) 
schreef als kind al graag 
opstellen. Ze begreep 
er niks van als andere 
kinderen niet verder 
kwamen dan een paar 
zinnen. Nu zijn er al 
veel verhalen van haar 
gepubliceerd. Bij De Vier 
Windstreken verscheen 
eerder van haar het 
prachtige prentenboek 
Tessel viert Sint-Maarten.

Géwout Esselink 
(Steenwijk) wist het al 
toen hij nog maar een 
klein jongetje op de lagere 
school was: hij zou later 
tekenaar of kunstschilder 
worden. Over boeken 
illustreren vertelt hij: 
“Als je een boek leest, zie 
je het voor je. Iedereen 
heeft dat wel, maar mijn 
tekeningen moeten daarbij 
aansluiten.”

De geheime missie van 
Tess en Raf, 2e druk
ISBN 978 90 5116 637 8
Prijs € 14,95

Het eerste deel:
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https://vierwindstreken.com/promotie/film%20tess%20raf%20vakantie.mp4


Hebbus. Het raadsel  
rond mevrouw Parel
ISBN 978 90 5116 681 1
Prijs ca. € 14,95

Een dief in de 
kringloopwinkel
Thema’s: zoektocht, geheim, familie, 
diefstal, inbraak

Deel 2 over Hebbus: de geweldigste 

kringloopwinkel! Het is de winkel waar Fay samen 

met haar broer en haar ouders in het geheim 

woont.  En dat mag niemand weten, behalve Joppe, 

de beste vriend van Fay. 

Als Fay en Joppe in de boekenhoek van Hebbus een 

onderwerp zoeken voor een spreekbeurt, vinden ze 

een oude enveloppe met een prachtige postzegel. 

Dat die zegel veel waard is, blijkt wel als iemand 

midden in de nacht bij Hebbus inbreekt om de 

postzegel te stelen. Het lukt de inbreker niet om de 

zegel mee te nemen, maar hij heeft wel ontdekt dat 

de winkel bewoond wordt en hij eist zwijggeld. 

Fay en Joppe bedenken een plan om de inbreker in 

de val te laten lopen. En dat terwijl Joppe al zoveel 

aan zijn hoofd heeft: hij moet zijn spreekbeurt nog 

voorbereiden en dan moet hij ook nog een gedicht 

schrijven voor Fay. Het lukt de vrienden uiteindelijk 

de inbreker te ontmaskeren, met behulp van een 

boemerang en broer Morris.

• Met zwart-wit illustraties

Ineke van Nispen (Libris) over deel 1:
Een erg leuk, beetje spannend, beetje ontroerend verhaal met 
heerlijk originele dialogen. En dan heb ik het nog niet over de 
geweldige illustraties van de schrijfster gehad.

Fragment 

Fay probeert zich in het matras te drukken om zich 

onzichtbaar te maken. Wat een geluk dat ze vanavond voor 

het bovenste bed van het stapelbed heeft gekozen. Het licht 

van de zaklantaarn zoekt enkel de vloer af. Ze zal niet snel 

ontdekt worden hier, zo hoog. De inbreker komt dichterbij 

en dichterbij. Fay durft nauwelijks te ademen. Waarom ligt 

Morris nou zo ver weg? En welk bed hadden papa en mama 

ook weer gekozen? Eigenlijk ligt ze hier helemaal alleen. Ze 

is verstijfd van angst. Waarom is zij nou de enige die wakker 

is geworden van deze engerd?

Joke Eikenaar (Zwolle) tekende en 
schreef van kleins af aan, maar haar 
carrière leek in eerste instantie 
een andere richting op te gaan. 
Toen ze in 1999 schoolboeken voor 
speciaal onderwijs mocht illustreren 
merkte ze dat daar haar passie lag. 
Tegenwoordig richt ze zich ook weer 
op het schrijven. 

Het eerste deel: Hebbus. De gouden 
postzegel
Joke Eikenaar 
(tekst en illustraties)

Hardcover
Vanaf 8 jaar  
(voorlezen vanaf 7 jaar)
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 110 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 799 3
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni
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790 0  Kleine Beer gaat naar school –  
 Tharlet/Aubert & Leblanc €  14,95

Jeugdboeken
978 90 5116…
784 9 De  nachtmerriewinkel en het akelige jeukpoeder –  
 Hai/Juhani  €  10,95
803 7  De ongewone vakantie van Tess en Raf –  
 Witte/Esselink €  14,95
799 3  Hebbus. De gouden postzegel – Eikenaar €  14,95

De Vier Windstreken 
Ampèrelaan 3, 2289 CD Rijswijk

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

PROMOTIE NEDERLAND
Nathalie Bierhuizen

 nathalie@vierwindstreken.com 

VERKOOP NEDERLAND
Nicky Graziosi 

 06 - 51 29 06 99
nicky@vierwindstreken.com

New Book Collective
Rutger Vos, Niels Koemans, 

Eveline van der Made en Maarten Richel
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
Karen Hoorelbeke • 0477-68 37 14 • karen@lmbooks.be

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