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NARGISSE BENKABBOU

Casablanca
• Met een adembenemend mooi
omslag met Berberse fibula’s!
• Benkabbou werd door de Observer
verkozen tot ‘Rising star in food
2018’.
• Hartverwarmende recepten, helder
en stap-voor-stap uitgelegd.

Prijs: € 25,00
Omvang: 224 pagina’s, gebonden
Formaat: 24 x 19 cm
ISBN: 978 90 483 1685 4
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 442

9 789048 316854

Eenvoudige en uitnodigende recepten waarin de traditionele Marokkaanse
kookkunst wordt gecombineerd met verfrissende, eigentijdse inzichten.
Met heerlijke recepten voor voorgerechten, vegetarische gerechten, vis-,
vlees- en zeevruchtgerechten. Ook aan brood en desserts wordt gedacht.
Van ingemaakte citroenen en heerlijke verse kruidenmixen tot Marokkaanse muntthee, Kfeta, en alles daar tussenin!
Nargisse Benkabbou werd geboren in Brussel, haar ouders komen beiden
uit Marokko. Hun liefde voor de Marokkaanse cultuur, en in bijzonder het
eten, werd haar met de paplepel ingegoten. Al haar hele leven staat eten
in het middelpunt bij feestjes, maar ook in het dagelijks leven. Voor
Benkabbou is het de ultieme manier om familie en vrienden samen te
brengen!

Veltman Culinair

JAMES WHE TLOR
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Geit
• Geitenvlees is gezond en duurzaam, en absoluut verrukkelijk
• In Nederland roept chef-kok Joris
Bijdendijk van sterrenrestaurant
RIJKS® in het Rijksmuseum in
Amsterdam consumenten en koks
op het geitenbokjesvlees te
gebruiken. De bokjes zijn een
restproduct van de geitenkaasproductie – AD 14-02-18
• 50 procent van de royalty’s van dit
boek wordt geschonken aan Farm
Africa.

Prijs: € 20,00
Omvang: 208 pagina’s, gebonden
Formaat: 24 x 16 cm
ISBN: 978 90 483 1694 6
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316946

Geitenvlees is fantastisch. Waarom heeft de traditionele westerse keuken
dit prachtige ingrediënt zo lang genegeerd? En waarom zouden we het
vaker moeten eten? Alles wat u moet weten over hoe en waarom u het
moet bereiden vindt u in dit boek. Als snel bereid mager vlees, zoals een
kebab of roerbakschotel, of langzaam bereid als curry, stoofpot, suddervlees en braadstuk. Dit boek bevat meer dan 90 recepten van James Whetlor, de oprichter van Cabrito, een voorwoord van Hugh
Faernley-Whittingstall en gastrecepten van wereldbefaamde chef-koks,
onder wie Yotam Ottolenghi, Neil Rankin, Gill Meller en Jeremy Lee.
Geit is onmisbaar leesvoer voor iedereen die koken en de manier waarop
we tegenwoordig eten belangrijk vindt.
James Whetlor werkte 12 jaar als kok in Londen voor hij terugkeerde naar
zijn geboortestreek Devon en voor River Cottage ging werken. Hij kocht er
een stukje braakliggend land en zette er geiten op. Dat zette hem aan het
denken over het lot van jonge bokjes, die vaak afgemaakt worden. Hij
richtte Cabrito op om een markt te vinden voor bokken- en geitenvlees.
Inmiddels verkoopt zijn prijswinnende bedrijf het vlees uit een groeiend
netwerk van geitenmelkerijen aan restaurants, slagers en supermarkten.

‘James weet ontzettend veel van geiten’
Hugh Fearnley-Whittingstall
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T I E N LO N H O, R E B E CC A M I L N E R & I P P O N A K A H A R A

Japan, de authentieke
keuken
• Authentieke gerechten direct van
de bron: de lokale bevolking van
Japan.

Titel en omslag nog in productie

• Met foto’s van Junichi Miyazaki.

Prijs: € 25,00
Omvang: 272 pagina’s, gebonden
Formaat: 24,5 x 19 cm
ISBN: 978 90 483 1587 1
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 442

9 789048 315871

Van familiekoks tot chefs van toprestaurants: Japans beste lokale koks
delen in dit boek hun passie voor eten en de klassieke recepten uit de
regio. Van inktviskroketjes en groentebolletjes tot glasnoedels met siroop
en hartige pannenkoekjes: de Japanse keuken heeft het allemaal!
Tienlon Ho backpackte in 2001 voor het eerst door Japan. Sindsdien is ze
veelvuldig naar het land teruggekeerd, om te schrijven over eten en reizen
voor Lonely Planet en andere media. Rebecca Milner groeide op in Californië, maar is sinds 2002 verliefd op Tokio. Ze schrijft voor Lonely Planet en
was culinair columnist voor de Japan Times. Journalist Ippo Nakahara
werd in 1977 in de Saga Prefectuur geboren. Na zijn afstuderen begon hij
over voedsel te schrijven, terwijl hij werkte in een eetstalletje in Fukuoka.

TOM KERRIDGE

Veltman Culinair

Afvallen met Tom Kerridge
• Smaakvol koken met weinig
calorieën.
Titel en omslag nog in productie

• Gebaseerd op Toms succesvolle
tv-programma op BBC.
• Tom laat zien dat diëten en
heerlijk eten prima samen
kunnen gaan.

Prijs: € 25,00
Omvang: 256 pagina’s, gebonden
Formaat: 25 x 19,5 cm
ISBN: 978 90 483 1695 3
Verschijnt: januari 2019
NUR: 443

9 789048 316953

Het is onmogelijk een dieet vol te houden wanneer het eten dat je mag
eten saai is en niet goed vult. Daarom ontwikkelde Tom Kerridge tientallen
heerlijke, verzadigende recepten die geweldig zijn om te koken en te eten,
én waarmee je gewicht kunt verliezen.
Van rijkgevulde tomatensoep en Indiase viscurry, tot kip met erwtjes,
champignons en selderie of worteltaart: al Toms gerechten zijn om te
watertanden!
Tom Kerridge is ervan overtuigd dat gezond, voedzaam en vullend eten
dé manier is om gewicht te verliezen. Het werkte voor hem, en hij schreef
dit boek om ook anderen te helpen op hun weg naar een gezond gewicht.
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K AT Y B E S K O W

15 minuten vegan –
comfortfood
• Met heerlijke foto’s door Dan
Jones.
• Eenvoudig, heerlijk comfortfood
voor wie veganistisch eet.
• Van watermeloengazpacho en
chocoladechili tot knoflookbroodjes en risotto caprese.

Prijs: € 15,00
Omvang: 160 pagina’s, gebonden
Formaat: 23 x 18 cm
ISBN: 978 90 483 1674 8
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 444

9 789048 316748

Met dit verrassende kookboek maakt u heerlijk vegan comfortfood dat
snel op tafel staat. Katy heeft 100 eenvoudige recepten gebundeld en
geeft daarnaast tips voor het koken, het boodschappen doen en het
serveren van verrukkelijke maaltijden. De recepten in 15 minuten vegan comfortfood bevatten voornamelijk ingrediënten die gewoon in de supermarkt verkrijgbaar zijn. Dit boek legt uit hoe u gerechten maakt voor een
grote groep mensen, snelle diners voor één persoon, zalige bijgerechten,
nostalgische desserts en nog veel meer. Of u nu al veganistisch eet of
gewoon iets nieuws wilt proberen, er zijn geen eenvoudigere, snellere en
lekkerdere recepten dan deze!
Katy Beskow is de bestsellerauteur van 15 minute vegan, en oprichter van
de website Little Miss Meat Free. Ze is kok, voedselauteur en kookdocent,
met een passie voor goed eten. Ze woont in Yorkshire, waar ze kookt in
haar piepkleine keuken.

G E N E V I E V E TAY L O R

Veltman Culinair

Het ultieme houtoven
kookboek
• Een onmisbaar handboek voor
liefhebbers van de houtoven!
• Raak vertrouwd met zowel
materialen als gerechten, waardoor u het meeste uit uw oven
haalt en de ingrediënten en
brandstof optimaal benut.

Prijs: € 20,00
Omvang: 192 pagina’s, gebonden
Formaat: 23 x 18 cm
ISBN: 978 90 483 1675 5
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316755

In dit boek vindt u alles wat u over uw houtoven wilt en moet weten, van
de opbouw tot de houtkeuze, plus slimme adviezen voor een goede temperatuurbeheersing om het voedsel gelijkmatig gaar te laten worden. En
natuurlijk meer dan 70 fantastische recepten!
De meeste mensen gebruiken hun houtoven vooral voor het bakken van
pizza en platbrood, maar met een houtoven kunt u zoveel meer. Genevieve Taylor laat u niet alleen zien hoe u stapsgewijs sensationele authentieke pizza’s kunt maken, maar leert u ook alles over het braden, roosteren
en bakken én hoe u de restwarmte van de gloeiende kooltjes kunt gebruiken om heerlijke stoofgerechten te bereiden.
Genevieve Taylor is culinair auteur en foodstylist met een grote passie
voor vuur. Haar wereldgerechten zijn geïnspireerd door haar liefde voor
reizen, avontuur en het zelf kweken van pure, verse ingrediënten.
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• Planken is eenvoudig: kies een

KAREN ADLER & JUDITH FERTIG

Technieken & recepten
voor het bereiden van
gerechten op hout

hardhouten plank en week hem
minstens 1 uur in water. Plaats het
eten op de plank, plaats hem op de
grill of in de oven, en kook!
• Met recepten voor onder meer
geroosterde peren met blauwe
kaas, gevulde portobello’s en zalm
met een kruiden-mosterdkorst.

Prijs: € 14,99
Omvang: 128 pagina’s, gebonden
Formaat: 21 x 21 cm
ISBN: 978 90 483 1649 6
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 441

9 789048 316496

Hout op voorraad? Zou wel moeten! Koken op een plank is de eenvoudigste manier om uw eten te voorzien van de subtiele smaak en het heerlijke
aroma van rook. En het mooie is dat u geen speciale uitrusting nodig heeft
of ingewikkelde aanwijzingen hoeft te volgen om te koken op een plank.
De enige twee dingen die u nodig heeft, zijn een plank en dit boek! Met de
25 essentiële technieken die u in dit boek vindt, bereidt u in no time het
heerlijkste eten op een plank – buiten en binnen.
Karen Adler en Judith Fertig zijn ware bbq-queens. Ze verspreidden hun
kennis in tijdschriften en kranten en tijdens kookworkshops en bij gastoptredens op de Amerikaanse tv en radio. Samen schreven ze bovendien
meer dan twintig kookboeken.

SUE QUINN

Veltman Culinair
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Heerlijke gerechten uit
de oven
• Snel, gemakkelijk, en heerlijk!
• Ideaal voor drukbezette kookliefhebbers, die aan het eind van een
lange dag willen genieten van een
smaakvolle maaltijd die in een
mum van tijd op tafel staat.

Prijs: € 15,00
Omvang: 160 pagina’s, gebonden
Formaat: 23 x 18 cm
ISBN: 978 90 483 1635 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316359

In dit boek deelt Sue Quinn – expert op het gebied van de eenvoudige en
betaalbare keuken – 70 fantasievolle recepten voor de dagelijkse maaltijden.
In een braadslee kunt u heerlijke maaltijden bereiden – alles van ontbijtjes
(zoals appelpap) en snelle snacks tot smakelijke lunches (zoals kipfajita's
en platbrood met gehakt ) en vullende hoofdgerechten (zoals verwarmende gratins, risotto’s en gebraad). En uiteraard ontbreken ook het
gebak en de desserts niet.
Een betere manier om snel en eenvoudig te koken is er niet – geen gedoe,
lekker makkelijk en nauwelijks afwas!
Sue Quinn is een bekroond culinair auteur en journalist. Haar boeken omvatten een hele reeks keukens, van de Japanse tot de veganistische, maar
ze schrijft ook boeken gericht op koken met kinderen en gezond eten. In
2016 kreeg ze de Online Food Writer Award van Fortnum & Mason, en haar
artikelen en recepten verschijnen regelmatig in toonaangevende culinaire
magazines.
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FELIPE FUENTES CRUZ & BEN FORDHAM

Taco's
• Geschreven door de Mexicaanse
chef-kok Felipe Fuentes Cruz en de
Britse Ben Fordham, van de keten
Benito’s Hat.
• Met 65 authentieke maar eenvoudige recepten.
• Boordevol recepten met vlees, vis,
groenten en zelfs zoete taco’s als
dessert!

Prijs: € 20,00
Omvang: 144 pagina’s, gebonden
Formaat: 24 x 19,5 cm
ISBN: 978 90 483 1687 8
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316878

Taco’s zijn het kloppende hart van de Mexicaanse keuken. Eenvoudig
gezegd bestaat een taco uit een tortilla met vulling, salsa en garnering die
samen voor een heerlijke smaaksensatie zorgen. Met dit boek kunt u de
kleurrijke eetervaring van kleine taqueria’s en streetfoodtrucks in uw eigen
keuken beleven.
Van kleine hapjes (antojitos), zoals Avocadodippers in bierbeslag, perfect
als snack of bij een tacofeest, tot ontbijt- en brunchtaco’s zoals eiertaco’s
op Mexicaanse wijze en de taco’s met kievitsbonen & chorizo.
Ook vindt u in dit boek recepten voor heerlijke taco’s met vlees, zoals de
taco’s met rundvlees in barbacoa-stijl en recepten met vis en zeevruchten,
zoals de taco’s met zalm & pittige zwarte bonen. Voor vegetarische taco’s
zijn er vullingen met bloemkool en kikkererwten en met aardappelen en
kurkuma, en er is een heel hoofdstuk gewijd aan de onmisbare salsa’s,
relishes en bijgerechten, die u naar eigen smaak kunt combineren!

SUE QUINN

Veltman Culinair
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Pannenkoeken
• Boordevol tips voor perfecte
pannenkoeken.
• Wie had ooit gedacht dat pannenkoeken zo veelzijdig konden zijn?
• Pannenkoeken als ontbijt, voor de
lunch, als diner en als toetje: de
mogelijkheden zijn eindeloos!

Prijs: € 17,50
Omvang: 172 pagina’s, gebonden
Formaat: 16,5 x 21,6 cm
ISBN: 978 90 483 1651 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316519

Galettes, dosa’s en hoppers, maar ook de kleinere pannenkoeken, zoals
crêpes, hotcakes en blini’s: iedereen is er dol op. Dit boek bevat meer dan
70 pannenkoekrecepten – voor ontbijt, brunch, lunch, diner en dessert.
Van boekweitblini’s en pannenkoeken met pekingeend en hoisinsaus tot
volkorenflensjes met nectarine-limoencompote. Heerlijk gewoon!
Sue Quinn is auteur en redacteur, gespecialiseerd in voeding en koken. Ze
werkt vanuit haar huis aan de Engelse zuidkust, waar ze kookboeken
schrijft en haar blog Pen and Spoon bijhoudt.
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REBECCA SEAL & JOHN VINCENT

LEON Happy Soups
• LEON verovert Nederland, met
vestigingen op onder meer
Schiphol en Utrecht CS.
• Maak hun heerlijke fresh fast
food nu ook thuis!

Prijs: € 15,00
Omvang: 224 pagina’s, gebonden
Formaat: 20,5 x 20,5 cm
ISBN: 978 90 483 1631 1
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316311

In dezelfde serie verscheen eerder al:

Het
BBQ-seizoen is weer
LEON, de maker van natuurlijk fastfood, heeft meer dan 100 nieuwe recepten
gecreëerd voor soep – met reden iets om happy van te worden. Kies recepten
begonnen!
uit de afwisselende hoofdstukken ‘Natuurlijk & snel’, ‘Verkwikkend’, ‘Kleurrijk
& fris’, ‘Chic’ en ‘Zoete soep’. In het deel ‘Voor erbij’ staan heerlijke broden en
in ‘Krokante toppings & zwierige krullen’ vindt u alles om de soep helemaal
af te maken.
Of u nu zoekt naar een eenvoudige soep om mee te nemen naar uw werk of
een maaltijdsoep voor een etentje met vrienden, in dit boek vindt u die.

H E N R Y D I M B L E B Y, K AY P L U N K E T T - H O G G E & J O H N V I N C E N T

LEON – In één pan!
LEON Happy Salads

ISBN: 978 90 483 1503 1
Prijs: € 15,00

ISBN: 978 90 483 1683 0
Titel en omslag

LEON – Lekker snel!

nog in productie

ISBN: 978 90 483 1684 7
Prijs: € 8,99 per exemplaar
Omvang: 64 pagina’s, gebonden
Formaat: 18 x 13,5 cm
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316830

9 789048 316847

Het LEON-motto is ‘natuurlijk fastfood’ en daar
sluiten deze twee handzame boekjes boordevol
heerlijke recepten perfect bij
aan. Wilt u wat uitgebreider
koken maar heeft u geen zin
in de afwas, dan kiest u voor
eenpansgerechten en wilt u
ook wat sneller klaar zijn met
koken, dan kiest u uiteraard
voor Lekker snel!

Veltman Culinair

Soepen
Titel en omslag nog in productie

Eet je gezond, met deze magische bouillons, low carb soepen en tientallen
verassende smaakcombinaties. Gezond én lekker kan heel eenvoudig zijn.
Met een volle, verwarmende soep of een frisse zomerse bouillon tover je
iedere maaltijd om tot een heerlijk genietmoment.

Prijs: € 12,50
Omvang: 96 pagina’s, gebonden
Formaat: 24,5 x 21,5 cm
ISBN: 978 90 483 1703 5
Verschijnt: oktober 2018
NUR: 441

9 789048 317035

Tapas
Titel en omslag nog in productie

Prijs: € 12,50
Omvang: 96 pagina’s, gebonden
Formaat: 24,5 x 21,5 cm
ISBN: 978 90 483 1702 8
Verschijnt: oktober 2018
NUR: 441
Smaakvol, voordelig en typisch Spaans: tapas. Kleine hapjes om van te
smullen en om te delen. Van gefrituurde sardientjes en gehaktballetjes
tot patatas bravas, dit boek heeft voor elk wat wils.

9 789048 317028
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CAROL BECKERMAN

500 burgers
Nieuw in de 500-serie: 500 burgers. Met heerlijke recepten voor de sappigste burgers, plus tientallen varianten om je burger helemaal naar jouw
smaak te maken.

Titel en omslag nog in productie

Prijs: € 9,99
Omvang: 288 pagina’s, gebonden
Formaat: 15,7 x 15,7 cm
ISBN: 978 90 483 1668 7
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316687
Zie voor de hele serie pagina 47 en 48
van deze brochure

Minikookboekje
Smoothies & shakes

Prijs: € 5,99
Omvang: 240 pagina’s, gebonden
Formaat: 15,7 x 15,7 cm
ISBN: 978 90 483 1690 8
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 440

9 789048 316908
Zie voor de hele serie pagina 49
van deze brochure

Een oude bekende, in een
nieuw jasje. Met een geheel
nieuwe vormgeving is het
Minikookboekje Smoothies &
shakes leuk om te hebben,
en ideaal om cadeau te
geven.

ESTHER VERMEULEN

Veltman Fictie
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Het Kattenpension
(Bureau MaRit 7)
• Het Kattenpension is het zevende
deel uit de detectivereeks Bureau
MaRiT, waarvan de boeken onafhankelijk van elkaar te lezen zijn.
• In Bureau MaRiT draait het allemaal
om de spannende avonturen van
Marit Johansen, een vrouwelijke
privédetective die huist op het
Noordereiland in Rotterdam.
• Vermeulen boeit met humor,
spanning en romantiek en laat de
lezer met Het KattenPension opnieuw genieten van een bijzonder
realistisch avontuur in de bruisende
havenstad.

Prijs: € 15,00
Omvang: 288 pagina’s, paperback met
flappen
Formaat: 22 x 14,5 cm
ISBN: 978 90 483 1697 7
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 331

9 789048 316977
" … Plotseling viel de deur achter haar met een klap dicht en werd de sleutel
omgedraaid. Ze had de sleutel in het slot laten zitten. Met een ruk draaide ze
zich om en liep verdwaasd naar de deur. Hysterisch bonsde ze erop en
schreeuwde dat ze de deur weer moesten openen. Maar de sleutel werd niet
omgedraaid. Nog harder schreeuwde ze, uitzinnig van angst. Op haar betraande gezicht lag een geschokte uitdrukking. Het bleef stil in de hal, alsof
de deur uit zichzelf op slot was gegaan. Maar ze had het duidelijk gehoord,
iemand had de deur op slot gedraaid..."
In deze vlot geschreven detectiveroman wordt privédetective Marit Johansen
door één van haar buurtgenoten om hulp gevraagd. Er wordt een huisdier vermist. Door het gebrek aan werk besluit ze op het verzoek van de ontredderde
vrouw in te gaan en begint een zoektocht die gaandeweg steeds grimmiger
wordt. Een bevriend rechercheur, Dix Boeks, vertrouwt haar toe dat er de laatste tijd met regelmaat vuilniszakken met een lugubere inhoud uit de rivier
worden gevist. Als een aantal louche individuen haar pad kruist, dreigt een
ogenschijnlijk simpele opdracht volledig uit de hand te lopen…

Ook verkrijgbaar als ebook:

ISBN: 978 90 483 1700 4
Prijs: € 6,99

“Weer een spannend boek over Bureau
MaRiT, dat zich afspeelt in een voor mij zeer
bekende omgeving en voor mij herkenbaar
werk, waarvan 13 jaar lid van het HARC
team. Lastig maar mooi werk.”
- Henk Visser – Zeehavenpolitie
Rotterdam
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Veltman Kind& Jeugd

D A V I D B A D D I E L M E T I L L U S T R AT I E S V A N J I M F I E L D

Jarige Job
Maar kan het echt elke dag feest zijn…?
• Stel dat je elke dag jarig kan zijn…
• Met hilarische illustraties door Jim
Field.

Titel en omslag nog in productie

• Het vierde boek van David Baddiel,
waarop veel kinderen met smart
zitten te wachten!

Prijs: € 15,99
Omvang: 402 pagina’s, gebonden
Formaat: 13,9 x 21,6 cm
ISBN: 978 90 483 1652 6
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 283
Leeftijd: 10+

9 789048 316526

Dit is het verhaal van Job Groen, die echt he-le-maal gek is van jarig zijn.
Hij geniet van het speciale ontbijt op bed. De cadeaus. De kinderfeestjes
met een thema. De kaarsjes op zijn taart uitblazen. Alles! Hij is zelfs zo
opgewonden voor zijn elfde verjaardag dat hij wenst dat hij elke dag jarig
kan zijn.
Dus vindt hij het helemaal geweldig als hij de volgende ochtend inderdaad wéér jarig blijkt! En de dag erna weer! En de dag erna… Maar het
duurt niet lang voordat alles in de soep loopt. En dan gebeurt er iets wat
Job doet beseffen dat er veel belangrijkere dingen dan verjaardagen zijn.

Veltman Kind& Jeugd

Leesfragment
Job kroop uit bed, klom de ladder af en deed de deur open… en zag zijn
moeder, vader en zusje staan met een dienblad, met daarop een ontbijt
met spek en eieren, een glas limonade en een donut. Rond het bord stonden elf kaarsjes. Job keek vragend op. Ze glimlachten alle drie naar hem.

Van dezelfde auteur:

2e
DRUK

‘Fijne verjaardag!’ riepen ze in koor.
‘Huh?’ zei Job.
‘Fijne verjaardag! We hebben ontbijt op bed voor je gemaakt!’ zei Vicky.
‘Je lievelingsontbijt! Met eieren en spek! En limonade! En een donut!’ zei
Charlie.
‘Ja!’ zei Roos. ‘Niet erg gezond, eigenlijk.’
Job keek verbijsterd toe terwijl ze naar binnen marcheerden. Zijn moeder
tilde het dienblad op naar het bovenste bed en zette het neer. Daarna liep
ze naar het raam om de gordijnen open te doen.
‘Toe maar, Job! Kruip maar lekker in bed en eet smakelijk!’ zei ze.
Job schudde zijn hoofd, maar glimlachte.
‘Ja… oké… dank je wel. Is dit een geintje of zo?’
‘Wat?’ zei Vicky. ‘Nee, ik heb het precies zo gemaakt als je lekker vindt.’
‘Ja, dat zie ik,’ zei hij. ‘Het ziet er heerlijk uit, maar… ik ben vandaag niet
jarig! Dat was gisteren.’
‘Ja,’ zei Charlie, ‘dat was inderdaad de verjaar-dag van de dag waarop je
daadwerkelijk geboren bent.’
‘Maar we werden vanochtend allebei wakker,’ ging Vicky verder, ‘met
precies dezelfde woorden in ons hoofd, en die woorden waren: “Fijne
verjaardag, Job!” En toen dacht ik dus: er is geen enkele reden om zijn
geboorte alleen maar op die ene dag te vieren, want we zijn elke dag blij
dat hij geboren is! Dus kunnen we dat elke dag weer vieren!’

2e
DRUK

2e
DRUK

Het Ouderbureau

ISBN: 978 90 483 1112 5
De mysterieuze controller

ISBN: 978 90 483 1113 2
Beestenbende

ISBN: 978 90 483 1476 8
Prijs € 15,99 per exemplaar

LEESEXEMPLAREN
BESCHIKBAAR
!
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D A V I D O ' C O N N E L L M E T I L L U S T R AT I E S V A N C L A I R E P O W E L L

Het geheim van de
snoepfabriek
• Een razend spannend avontuur

De raadsels van Dundoedel

met fantastische zwartwitillustraties van Claire Powell.

Titel en omslag nog in productie

• Een verhaal vol snoep en chocolade
om je vingers bij af te likken.
• Het eerste deel in de serie ‘De
raadsels van Dundoedel’.

Prijs: € 14,99
Omvang: 200 pagina’s, gebonden
Formaat: 21 x 14 cm
ISBN: 978 90 483 1677 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 283
Leeftijd: 10+

9 789048 316779
Op een dag krijgt Arthur McBell de verrassing van zijn leven: hij is de erfgenaam van zijn beroemde naamgenoot, die aan het hoofd stond van het
McBells-imperium met een snoepfabriek en honderden snoepwinkels. De
fabriek, de winkels, het kasteel en alle grond eromheen zijn vanaf nu van
hem. Samen met zijn moeder verhuist Arthur naar het mysterieuze kasteel.
De oude Arthur heeft een brief voor hem achtergelaten, waarin hem wordt
verteld dat hij een aantal raadsels zal moeten oplossen, om zich te bewijzen
als een echte McBell. Daarbij wordt hij geholpen door Bon en Billie, twee
kinderen uit het dorp.
Maar de raadsels oplossen blijkt niet zo gemakkelijk, en er zijn kapers op
de kust. Zijn gemene tante Puddington-Praliné en haar tweeling Gilbert en
Priscilla doen er alles aan om Arthur te dwarsbomen…
David O’Connell is de auteur van de grappige serie ‘De monstersnackbar’,
die werd verslonden door vele lezers, zélfs door kinderen die niet van
lezen houden. Claire Powell is een prentenboekenmaakster en illustrator
uit Londen, met een prachtige kleurrijke en gedetailleerde stijl.

Veltman Kind& Jeugd

Leesfragment
‘Arthur McBell,’ zei meneer Vodders, en hij tuurde door zijn smoezelige bril
naar de jongen. ‘Je mag jezelf gelukkig prijzen. Zeer fortuinlijk zelfs. Er
staan je grootse dingen te wachten.’
Arthur had nooit gedacht dat hij voor Grootse Dingen in de wieg gelegd
was. Hooguit voor een paar Middelgrote Dingen. ‘Middelgroot’ klonk alsof
het nog wel te doen was. Grote Dingen klonk als een hele verantwoordelijkheid, en zo’n ambitieus type was hij niet.
‘Echt waar?’ was het enige wat hij kon uitbrengen. Wat was er toch aan
de hand?
‘Wij rouwen uiteraard om het tragische verlies van je oudoom, Arthur
McBell,’ zei meneer Vodders, en hij wees met een knokige vinger naar het
schilderij – naar hét schilderij! Had hij een oudoom die ook Arthur McBell
heette? ‘Hij was de eigenaar van McBells Karamels & Snoepgoedfabriek, en
een dierbare, persoonlijke vriend van me…’ Arthurs mond zakte open.
McBells Karamels! Hij had nog nooit gehoord van zijn oudoom Arthur,
maar iedereen kende McBells Karamels! Het waren de zachtste, zoetste,
best-in-de-mond-smeltendste karamels die je maar kon kopen. De lekkerste van de hele wereld. Arthur was er altijd al trots op geweest dat hij
dezelfde achternaam had als het bedrijf dat zoiets waanzinnig lekkers
maakte, maar hij had nooit gedacht dat het familie was!

LEESEXEMPLAREN
BESCHIKBAAR
!
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TOM MCLAUGHLIN

Opeens miljonair
• Het tweede deel in een serie los te
lezen ‘Opeens’-avonturen.
• Door de korte hoofdstukken en vele
illustraties ook zeer geschikt voor

Titel en omslag nog in productie

kinderen die moeite hebben met
lezen.
• Boordevol humor, spanning en
avontuur.

Prijs: € 13,50
Omvang: 232 pagina’s, gebonden
Formaat: 19,6 x 12,7 cm
ISBN: 978 90 483 1624 3
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 283
Leeftijd: 10+

9 789048 316243
Jasper Spam woont samen met zijn oma en zijn kat Rover in een klein huisje.
Ze hebben weinig geld, maar zijn gelukkig samen. Jasper is gek op scheikunde, en bedenkt allerlei maffe uitvindingen. In hun schuurtje maakt Jasper
zich op voor een nieuw experiment. Maar door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden, schiet hij zijn kat met een laserstraal in zijn billen. Het
gevolg: Rover kan praten! Al snel verspreidt het nieuws zich, en wil iedereen
een pratende kat. Het geld stroomt binnen, en in geen tijd is Jasper miljonair.
Maar wanneer de katten in opstand komen, dreigt Jaspers succes van korte
duur te zijn…
Voordat Tom McLaughlin schrijver en illustrator werd, werkte hij negen jaar
als politiek tekenaar voor de krant The Western Morning News, waar hij suffe
grapjes bedacht over nog suffere politici.
In 2004 waagde hij de sprong, en sinds die tijd heeft hij prentenboeken en
jeugdfictie geschreven en geïllustreerd, en werkte hij voor animatieshows bij
Disney & Cartoon Network.

S U Z A K O L B M E T I L L U S T R AT I E S V A N N I N A D U L L E C K

Veltman Kind& Jeugd

De ponyclub: Supershetty’s
op tv! (deel 6)
• Een geweldig boek voor jonge
paardenliefhebbers!
• Zesde los te lezen deel in de serie
Titel en omslag nog in productie

‘De Ponyclub’.
• Met prachtige kleurenillustraties
van Nina Dulleck.

Prijs: € 12,50
Omvang: 149 pagina’s, gebonden
Formaat: 14 x 19,6 cm
ISBN: 978 90 483 1601 4
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 282
Leeftijd: 8+

9 789048 316014

Voor een nieuw tv-programma worden huisdieren gezocht die een bijzonder talent hebben. De bewoners van de Bloemenhof willen meedoen, want met het prijzengeld kunnen ze een nieuwe stal bouwen.
Vrouw Veldman heeft een idee: Ole is van een ras waarvan er nog
maar weinig paarden over zijn. Hij is sterk,
en Vrouw Veldman wil hem zware boomstammen laten verslepen. Sáái, vindt
Choco. Hij en Koekie, de Supershetty’s,
kunnen vast iets veel leukers bedenken!
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J E N C A M P B E L L M E T I L L U S T R AT I E S V A N K AT I E H A R N E T T

Vigo's vliegende boekwinkel

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 28,1 x 29,1 cm
ISBN: 978 90 483 1642 7
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 316427

Vigo de draak is gek op boeken en leest ze graag voor aan iedereen die ze
maar horen wil. Jammer genoeg zijn de dorpsbewoners doodsbang voor
hem...
Gelukkig leert hij Luna kennen. Zij houdt net zoveel van verhalen als hij.
Samen bedenken ze een plan om een boekwinkel te beginnen – een
vliegende boekwinkel, welteverstaan – boven op Vigo’s rug!
Een hartverwarmend verhaal over de magie van boeken.

Veltman Kind& Jeugd

E M M A YA R L E T T

Drakenpost

Beste jij (JA JIJ!!!),
Alex heeft een DRAAK
in HUIS en hij weet niet
wat hij moet doen!
Maak de brieven open
en LEES ze METEEN.
MAAR WEES VOORZICHTIG!!!
DRAKEN zijn GEVAARLIJK... of niet?
Liefs,
Emma

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 23,6 x 24 cm
ISBN: 978 90 483 1641 0
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 316410
MEG MCLAREN

De stationsmuis

Voor elke stationsmuis
gelden de volgende
regels:
1. Laat je niet zien.
2. Kom overdag niet
naar buiten.
3. Benader nooit
passagiers.

Prijs: € 13,50
Omvang: 40 pagina’s, gebonden
Formaat: 25,5 x 26,5 cm
ISBN: 978 90 483 1653 3
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

Deze regels zijn er niet voor niets – zo ontdekt de nieuwe werknemer
Maurits!

9 789048 316533
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B R I T TA T E C K E N T R U P

Hoe groot is de wereld?

‘Hoe groot is de wereld?’
vroeg Kleine Mol.
‘Ga dat maar eens uitzoeken,’ antwoordde
papa.
En dat is precies wat hij
doet!
Ga mee op wereldreis
met Kleine Mol.
Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 22,7 x 28,5
ISBN: 978 90 483 1647 2
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

Van de auteur van onder
meer Lente, zomer, herfst,
winter, Het bezige bijtje
en Het onhandige eendje.

S U Z Y S E N I O R M E T I L L U S T R AT I E S V A N C L A I R E P O W E L L

9 789048 316472

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 26,5 x 26,5 cm
ISBN: 978 90 483 1680 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

9 789048 316809

Octo-onderbroek

Hallo! Ik heb acht poten.
En ik zoek een onderbroek.
Denk jij dat ik die kan
vinden?
Kijk maar gauw in dit
boek.
Een hilarisch rijmverhaal,
boordevol onderwaterondergoed!

LAUREN CHILD

Veltman Kind& Jeugd

Één ding!
• De ondeugende en eigenwijze
Charlie & Lola maken iedereen
aan het lachen
• Uit de gelijknamige tv-serie

Prijs: € 13,50
Omvang: 38 pagina’s, gebonden
Formaat: 28,1 cm x 25,6 cm
ISBN: 978 90 483 1646 5
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 316465

Als we in de winkel zijn, zegt mama:
‘Jullie mogen één ding uitkiezen.’
En Lola zegt: ‘Drie dingen.’
En mama zegt: ‘ÉÉN ding.’
En Lola zegt: ‘Twee dingen.’
En mama zegt: ‘Wat vind je van NUL dingen?’
En Lola zegt: ‘Wat vind je van één ding?’
Een boek waardoor je hardop wilt tellen.
Lauren Child woont in Londen en werkt fulltime aan haar kinderboeken.
De ondernemende Charlie & Lola spelen hierin de hoofdrol. Haar humoristische illustraties sluiten perfect aan bij haar geestige dialogen en de
onderwerpen roepen altijd een glimlach van herkenning op.

‘Lauren Child is een ster...’
The Guardian
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S T E V E S M A L L M A N M E T I L LU S T R AT I E S VA N C A R O L I N E P E D L E R

Kleine Koos en de bange
beer

Er woont een monster in het bos en
Kleine Koos gaat naar
hem op zoek!
Maar het enige wat
hij vindt, is een
bange beer! Zal de
beer hem willen
helpen bij zijn zoektocht?
Een hartverwarmend
verhaal over vriendschap en je angsten
overwinnen.

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 25,2 x 28,5 cm
ISBN: 978 90 483 1681 6
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

9 789048 316816

PAT R I C K G U E S T M E T I L LU S T R AT I E S VA N J O N AT H A N B E N T L E Y

Pinguïn wil vliegen

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 23,6 x 28,6 cm
ISBN: 978 90 483 1632 8
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

9 789048 316328

Het eerste wat pinguïn
Gijsbert ziet als hij uit
het ei komt, zijn de
vogels hoog in de lucht.
Vanaf dat moment wil
hij nog maar één ding:
omhoog!
Maar pinguïns kunnen
niet vliegen, ze waggelen, en dus moet
Gijsbert iets anders
verzinnen…

Veltman Kind& Jeugd

JANE CHAPMAN

Net als jij

Piccola droomt ervan
groot en sterk te zijn,
net zoals haar held
Papa.
Op een dag neemt
Papa Piccola mee
over de ijzige vlakten
om haar iets bijzonders te laten zien.
Is Piccola al groot
genoeg om deze reis
te maken?
Een hartverwarmend
verhaal over de liefde
tussen ouder en kind,
speciaal voor kleintjes die snel groot
willen worden!

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 28,5 x 25 cm
ISBN: 978 90 483 1679 3
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

9 789048 316793

JONNY LAMBERT

Dieren in het wild

Over de hele wereld,
op het land en in de
oceaan leven dieren
in vrijheid, trots en
voldaan.
Hun eigen leefgebied is altijd het
beste huis.
Een geïllustreerd
boek met flapjes om
de dierenwereld te
ontdekken – en te
leren hoe belangrijk
het is dat de dierenwereld blijft bestaan.

Prijs: € 13,50
Omvang: 24 pagina’s, gebonden
Formaat: 26,5 x 26,5
ISBN: 978 90 483 1689 2
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 316892
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J O H N Y E O M A N M E T I L L U S T R AT I E S V A N Q U E N T I N B L A K E

Alle maanden van het jaar

Wat kan ik eraan
doen?
Ik hou gewoon van
elk seizoen.
Een selectie
gedichten, voor
elke maand van het
jaar één, tot leven
gebracht door de
legendarische
illustrator Quentin
Blake.

Prijs: € 13,50
Omvang: 26 pagina’s, gebonden
Formaat: 27,5 x 23,5 cm
ISBN: 978 90 483 1654 0
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 316540
SAM USHER

Storm

Prijs: € 13,50
Omvang: 32 pagina’s, gebonden
Formaat: 22,5 x 30,5 cm
ISBN: 978 90 483 1671 7
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

9 789048 316717
Over Zon
‘Betoverend... Ushers zonovergoten
landschap zit vol glinsterende details’
– The Daily Mail

Van de maker van Regen, Sneeuw
en Zon.

‘Toen ik vanmorgen wakker werd, stormde het!’
Het stormt en een kleine
jongen en zijn opa vinden
dat het perfect weer is om
te gaan vliegeren. Er is
alleen één probleem: ze
moeten eerst de vlieger
zien te vinden. De zoektocht levert allerlei mooie
herinneringen op aan
avonturen die ze samen
hebben beleefd, maar als
ze dan eindelijk naar
buiten gaan, barst hun
avontuur pas ÉCHT goed
los!

Veltman Kind& Jeugd

MICHAEL FOREMAN

Vriendjes

Bubbel is een goudvis,
die al zuchtend rondjes
zwemt in zijn aquarium. Zijn vriendje Kat
wil hem graag de wereld laten zien. Op een
dag krijgt Kat een idee
om Bubbel te bevrijden. Maar wil Bubbel
de wijde wereld wel in
zwemmen en zijn
vriendje achterlaten?
Een lief verhaal over
een onwaarschijnlijke
vriendschap van een
meermaals bekroonde
prentenboekmaker.

Prijs: € 13,50
Omvang: 24 pagina’s, gebonden
Formaat: 24,5 x 28,5 cm
ISBN: 978 90 483 1661 8
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 2+

9 789048 316618

J O H N K E L LY & S T E P H L A B E R I S

Mag ik meedoen?
2e
DRUK
Eend wil graag nieuwe
vrienden maken en
meedoen met de leeuwen of de olifanten.
Maar hij kan niet
BRULLEN als een leeuw
of TROMPETTEREN als
een olifant. Wat nu?
Wil jij bij een club waar
iedereen welkom is?
Dan is dit een boek
voor jou!

KERNTITEL
KINDERBOEKENWEEK 2018
THEMA: VRIENDSCHAP

Prijs: € 12,50
ISBN: 978 90 483 1452 2
Leeftijd: 2+
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JONNY LAMBERT

Panda wil een vriendje
giftset
Titel en omslag nog in productie

Prijs: € 15,00
Inhoud: box met prentenboekje van
28 pagina’s en een knuffeltje
ISBN: 978 90 483 1696 0
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 270
Leeftijd: 2+

9 789048 316960

Diep in het koele bos woont een
eenzame panda.
Hij wil graag vriendjes worden,
maar hij weet niet hoe dat moet.
Misschien kan hij van de andere
dieren leren wat hij moet doen...
Een bemoedigend verhaal over
vriendjes maken en jezelf zijn.

2e
DRUK

Panda wil een vriendje

Prijs: € 12,50
ISBN: 978 90 483 1558 1
Leeftijd: 2+

I S A B E L VA N D U I J N E
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Lily maakt nieuwe vriendjes
Verhalen over vriendschap en erbij horen.

• Met doe-ideeën en vragen om een
praatje te maken
• Leuk om voor te lezen, maar voor
kinderen van 7/8 jaar zeker ook
leuk om zelf te lezen

Prijs: € 12,50
Omvang: 64 pagina’s, gebonden
Formaat: 17 x 24,7 cm
ISBN: 978 90 483 1629 8
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 4+

9 789048 316298
Als Lily en Jamal naar de vakantie-opvang moeten hebben ze helemaal
geen vriendjes. Ze knutselen een robotvriendje. Maar wat als de robot
opeens weg is, en waar is meester Rob gebleven? Het is wel heel moeilijk
om een geheim te bewaren en dan is er een echte ruzie op het veldje.
Valentijn kan zijn speelgoed niet delen, niemand wil meer met hem
afspreken. Maar alles verandert als Lily een kaart krijgt, met een groot
rood hart…
Bij ieder verhaaltje staan vragen die zich er goed voor lenen om gesprekjes
te laten ontstaan zodat je als ouder of opvoeder wordt meegenomen in de
belevingswereld van kinderen. Daarnaast bevat het boekje doe-ideeën die
de creativiteit van kinderen stimuleren doordat ze worden uitgedaagd iets
te bedenken wat er nog niet is.
Isabel van Duijne is juf op verschillende basisscholen. Haar lessen gaan
over levenskunst, waarbij wordt gefilosofeerd over vragen waar geen antwoorden op zijn. Daarnaast heeft Isabel een atelier waar ze tekenles geeft.
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B E AT R I X P O T T E R

Pieter Konijn en zijn
vriendjes

Titel en omslag nog in productie

Prijs: € 12,50
Omvang: 64 pagina’s, padded
Formaat: 22 x 27,5 cm
ISBN: 978 90 483 1704 2
Verschijnt: oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 317042

Beschikbaar via CB Online
Notitieboekje

AVP: € 6,50
Formaat: A6
Productnr: RFS10032
EAN code: 5051237041569
Notitieboek

AVP: € 10,00
Formaat: A5
Productnr: RFS10979
EAN code: 5051237054828
Adresboek

AVP: € 8,50
Formaat: A5
Productnr: RFS10986
EAN code: 5051237055047

Pieter Konijn is een vriendelijk, klein konijntje, dat stiekem de tuin van
een meneer in glipt, om te smullen van alle heerlijke groentes. Tijdens dit
gevaarlijke avontuur verliest hij zijn schoen en zijn blauwe jasje. Oh, wat
zal zijn moeder zeggen? Er is maar één iemand die hem kan helpen:
Benjamin Haas…

B A R R Y T I M M S M E T I L L U S T R AT I E S V A N G R E G A B B O T T
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Gewoon gelukkig zijn

Drie kleine muizen
in drie heel verschillende huizen.
Welke muis is het
gelukkigst?
Een ontroerend verhaal over het vinden
van puur geluk – met
flapjes en doorkijkjes.

Prijs: € 13,50
Omvang: 24 pagina’s, gebonden
Formaat: 25 x 28,6 cm
ISBN: 978 90 483 1688 5
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 3+

9 789048 316885

L I B BY WA L D E N

Alle getallen van 1 tot
en met 10

Met dit vrolijke kartonboek leert je kind spelenderwijs tot 10 tellen.
De stevige, kartonnen
pagina’s zijn ideaal voor
kleine vingers, en de cijfers in reliëf maken leren
tellen nóg leuker. In dit
kleurrijke en leerzame
boek vol vrolijke illustraties blijf je kijken!

Prijs: € 12,50
Omvang: 22 pagina’s, kartonboek
Formaat: 19,6 x 25,5 cm
ISBN: 978 90 483 1622 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 270
Leeftijd: 1+

9 789048 316229
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M AT T H E W V A N F L E E T

Hap deed de krokodil
• Een prachtig nieuw boek van
Matthew Van Fleet, geïllustreerd
zoals alleen hij dat kan!
• Ook leuk om samen met peuters
en kleuters de bek van de krokodil
open en dicht te laten gaan.

Prijs: € 17,50
Omvang: 24 pagina’s, kartonboek
Formaat: 21 x 28,8 cm
ISBN: 978 90 483 1672 4
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 270
Leeftijd: 1+

9 789048 316724

Van dezelfde auteur:

7e
DRUK

4e
DRUK

Boe
ISBN: 978 90 483 0492 9
Disco

ISBN: 978 90 483 0128 7
Prijs: € 17,50 per exemplaar

Hap deed de krokodil
hap, hap, hap!
Matthew Van Fleet, bekend van Boe!, Dieren en Disco, vertelt het verhaal
over een hongerige kleine krokodil die alles opeet, van één tot tien. Tien
aaibare texturen, een stevige uittrekflap en een spectaculaire pop-up aan
het eind vermaken de jonge lezertjes en laten hen kennismaken met
getallen, kleuren en dieren.

Veltman Kind& Jeugd

R O G E R P R I D D Y & H O L LY J A C K M A N

Hallo Baby! Eerste woordjes
Een contrast-kartonboekje om
samen met uw baby te lezen.
Baby’s reageren het beste op
contrastkleuren en vormen, en
visuele stimulatie moedigt de
algemene ontwikkeling aan.

In dit vrolijke boekje
leert je kindje de eerste woordjes van Een
felle gele zon tot Een
sappige rode aardbei.

Prijs: € 6,99
Omvang: 16 pagina’s, kartonboekje
Formaat: 13,5 x 13,5 cm
ISBN: 978 90 483 1639 7
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 270
Leeftijd: 0+

9 789048 316397
R O G E R P R I D D Y & H O L LY J A C K M A N

Hallo Baby! Onderweg

In dit vrolijke boekje
maakt je kindje kennis
met allerlei voertuigen
die je onderweg tegen
kunt komen, een auto,
een brandweerauto,
een trein en een boot.

Prijs: € 6,99
Omvang: 16 pagina’s, kartonboekje
Formaat: 13,5 x 13,5 cm
ISBN: 978 90 483 1640 3
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 270
Leeftijd: 0+

9 789048 316403
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Elmer spelletje Plezier met getallen
Prijs: € 10,00
Formaat doosje: 19,5 x 12 cm
ISBN: 978 90 483 1706 6
Verschijnt: oktober/november 2018
NUR: 023
Leeftijd: 1+

9 789048 317066
Houdt uw kindje ook zo van getallen, dan is dit het perfecte spelletje!
Zoek het juiste getal bij het juiste plaatje. De kleurrijke plaatjes en de
getallen staan garant voor urenlang speelplezier.

Prijs: € 15,00
Formaat doos: 24 x 24 cm
ISBN: 978 90 483 1707 3
Verschijnt: oktober/november 2018
NUR: 023
Leeftijd: 1+

Elmer bordspel Help Elmer zijn kleuren
te vinden
Dit kleurrijke bordspel staat
garant voor urenlang speelplezier. Help Elmer zijn kleuren te vinden door de
verschillende vlakken van
Elmer te verzamelen. Maar
pas op: sommige velden zorgen ervoor dat er kleuren verdwijnen!

9 789048 317073

Zie voor de hele serie Elmer-boekjes
pagina 55 en 56 in deze brochure en
voor de pluche Elmers zie de brochure
van Veltman Distributie. Deze pluche
artikelen zijn ook beschikbaar via
CB Online!

Prijs: € 13,50
Omvang: 10 pagina’s, karton
Formaat: 29,5 x 24,5 cm
ISBN: 978 90 483 1699 1
Verschijnt: oktober/november 2018
NUR: 270
Leeftijd: 1+

9 789048 316991

Elmer
zoek en vind
Waar heeft Elmer zich verstopt? En
kun jij 20 lieveheersbeestjes vinden?
Ik zie een nijlpaard, jij ook?

Veltman Kind& Jeugd

RICHARD SCARRY

Het vrolijke zoek- en
vindboek

Kun jij alle dingen die
op de acht grappige
zoekplaten in dit
boek staan vinden?
Met de geweldige
platen in dit vrolijke
boek raak je nooit
uitgekeken!

Prijs: € 15,00
Omvang:16 pagina’s, kartonboek
Formaat: 24,5 x 27,5 cm
ISBN: 978 90 483 1682 3
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 273
Leeftijd: 1+

9 789048 316823

Het kerstverhaal

Het kerstverhaal, op
eenvoudige en heldere wijze verteld. Op
elke dubbele pagina
vind je een puzzelstuk, dat aan elkaar
gepuzzeld het hele
verhaal nogmaals
vertelt, maar dan in
mooie illustraties.

Prijs: € 7,99
Omvang: 8 pagina’s, kartonboekje
Formaat: 15,3 x 15,3 cm
ISBN: 978 90 483 1655 7
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 271
Leeftijd: 2+

9 789048 316557
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Mijn dierentuinbox

Prijs:€ 12,50
Inhoud: doos met boek, memoryspel en
houten speeltje.
Formaat: 19,2 x 16,2 x 4 cm
ISBN: 978 90 483 1665 6
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 228
Leeftijd: 3+

9 789048 316656

Leren door te spelen: deze box met wilde dieren biedt eindeloze mogelijkheden om te spelen en tegelijkertijd de zintuigen te stimuleren.
Met kleurrijke illustraties en speeltjes die perfect passen bij kleine
kinderhandjes. Met een kartonboek, een memoryspel en een houten
speelgoedleeuw.

Mijn boerderijbox

Prijs: € 12,50
Omvang: doos met boek, memoryspel
en houten speeltje.
Inhoud: 19,2 x 16,2 x 4 cm
ISBN: 978 90 483 1664 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 228
Leeftijd: 3+

9 789048 316649

Leren door te spelen: deze box in boerderijthema biedt eindeloze mogelijkheden om te spelen en tegelijkertijd de zintuigen te stimuleren.
Met kleurrijke illustraties en speeltjes die perfect passen bij kleine
kinderhandjes. Met een kartonboek, een memoryspel en een houten
speelgoedkoe.

D A W N S I R E T T M E T I L L U S T R AT I E S V A N P E T E R M I N I S T E R
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Baby voelboekje Babydino’s

Van knobbelige schubben tot stevige, puntige
hoorns. Voel en ontdek
wat voor vacht of huid de
verschillende kleine
dino’s hebben in dit veilige, stevige boek voor
baby’s. Baby’s beginnen
vroeg met leren met dit
leuke boekje!

Prijs: € 5,99
Omvang: 12 pagina’s, kartonboekje
Formaat: 13,8 x 13,7 cm
ISBN: 978 90 483 1698 4
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 270
Leeftijd: 0+

ANNE ROONEY EN JAMES GILLEARD

Dinosaurusatlas

Reis 200 miljoen
jaar terug in de tijd,
naar een wereld
waarin dinosauriërs
de aarde bevolkten,
van Amerika tot
Antarctica. Vouw
de kaarten open
en kijk onder de
flapjes om allerlei
verbazingwekkende
dingen over ze te
weten te komen, bijvoorbeeld hoe ze leefden en waar ze zijn gevonden.
Ook kom je meer te weten over de mensen die de botten hebben opgegraven. En dankzij foto’s op ware grootte krijg je pas echt een idee van de
indrukwekkende omvang van deze dieren!
Gemaakt met hulp en advies van dr. David Button, paleontoloog en
dino-detective bij het Amerikaanse Museum voor Natuurwetenschappen
in North Carolina.

9 789048 316984

Prijs: € 17,50
Omvang: 32 pagina’s, hardback met flappen
Formaat: 28 x 26 cm
ISBN: 978 90 483 1692 2
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 223
Leeftijd: 7+

9 789048 316922
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N I C O L A E D W A R D S M E T I L L U S T R AT I E S V A N L’AT E L I E R
CARTOGRAPHIK

Dierenatlas van de wereld
• Maak met deze prachtig geïllustreerde atlas een wereldreis door
het dierenrijk.
• Op iedere pagina zitten interessante weetjes achter de flapjes
verborgen.

Prijs: € 19,99
Omvang: 16 pagina’s, kartonboek
Formaat: 32,5 x 26,5 cm
ISBN: 978 90 483 1693 9
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 232
Leeftijd: 7+

9 789048 316939

Tevens leverbaar:

Maak kennis met enkele van de meest wonderbaarlijke wezens op aarde in
deze interactieve atlas van ’s werelds dierenrijk.
Met meer dan 180 dieren uit allerlei leefgebieden. Trek de flapjes open en
verken het Amazoneregenwoud, Madagaskar, het Groot-Barrièrerif en vele
andere wonderen van de natuur.
Hallo Wereld
Prijs: € 17,50
ISBN: 978 90 483 1338 9

ANDREA PINNINGTON EN CAZ BUCKINGHAM

Veltman Kind& Jeugd

Dierengeluiden op safari
Brengt de geluiden van Afrika tot leven.

Ga mee op avontuur
naar het adembenemende Afrikaanse landschap en luister naar
het fascinerende geluid
van brullende leeuwen,
lachende hyena’s en
trompetterende olifanten. Dit betoverende geluidenboekje laat het hele gezin kennismaken met
de wonderen van de natuur.

Prijs: € 15,00
Omvang: 24 pagina’s, kartonboek
Formaat: 22,4 x 21 cm
ISBN: 978 90 483 1673 1
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 223
Leeftijd: 6+

9 789048 316731

ADAM FROST

Het supercoole boek met
coole weetjes over de
ruimte

Hoe lang duurt het om een
pizza te bezorgen bij het ISS?
Hoeveel onderbroeken heb je
nodig als je 1 jaar in de ruimte
verblijft? Wat gebeurt er als je
in een zwart gat valt? De antwoorden vind je in dit boek, dat
vol staat met ’s werelds vetste
feiten in plaatjes!

Prijs: € 9,99
Omvang: 112 pagina’s, paperback
Formaat: 13 x 19,7 cm
ISBN: 978 90 483 1676 2
Verschijnt: september/oktober 2018
NUR: 210
Leeftijd: 7+

9 789048 316762
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