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Klipperdeklop
Een heerlijk stapelverhaal met 
goede opbouw van spanning 
voor peuters vanaf 1 jaar en 
ouder. De boerderijdieren mo-
gen van Meneer Paard mee 
om een ritje te maken. Eerst 
komt poes, dan hond en ver-
volgens big en eend en Me-
neer Paard  gaat steeds harder 
galopperen. Vervolgens don-
deren ze er met z’n allen vanaf. 
De pret is echter zo groot voor 
de dieren dat ze met z’n allen 
roepen: “nog een keer!!!” Zo 
kun je dit verhaal eindeloos 
weer opnieuw vertellen.
Bij de afzonderlijke dieren  kun 
je bijpassende geluiden maken 
om het nog aantrekkelijker te 
maken. Dit kleine vierkante 
hardkartonnen boekje zal snel 
het lievelingsverhaal worden 
van uw peuter. Alsmaar weer 
herhalen is dan ook zeer be-
langrijk. De zacht  gekleurde 
illustraties zijn paginagroot en 
duidelijk herkenbaar  en de 
dieren staan in hun natuurlijke 
omgeving. 
Dit boek is ook leverbaar in 
een grotere papieren editie 
(€12,95).

auteur Nicole Smee  
uitgeverij Gottmer   
prijs € 8,95

Zwaan wil een fi ets
Zwaan is een kip die dolgraag 
voor haar verjaardag een fi ets 
wil hebben. Haar moeder gaat 
op zoek maar niemand heeft 
een fi ets voor een kip. Dan 
komt de zingende koopman 
en die verkoopt veel verschil-
lende dingen en belooft voor 
haar een fi ets te maken.
Op Zwaans verjaardag wordt 
de fi ets afgeleverd, maar die 
heeft geen remmen...
Het verhaal is van origine Vene-
zulaans wat al heel bijzonder is, 
want hier komen zelden boe-
ken vandaan. De tekeningen 
zijn gemaakt door Sieb Post-
huma en zijn schitterend. Ze 
spatten van de bladzijden, zijn 
origineel en hebben veel ge-
voel voor detail.
De vertaling van Bette Wes-
tera is eigenlijk een herschrij-
ving van het verhaal en zo een 
eigentijds verhaal geworden. 
In de tekeningen en de tekst 
zijn zoveel grapjes te ontdek-
ken, dat dit boek nooit gaat 
vervelen.
Voor 4 jaar en ouder.

auteur Daniel Barbot met 
illustraties van Sieb Posthuma 
vertaald door Bette Westera
uitgeverij Gottmer  
prijs € 13,95

Het woeste boek 

van Wolf en Hond  
Drie boeken in een band over 
Wolf en Hond. De onmogelijke 
vriendschap tussen een wolf 
die in het bos woont en een 
hond die bij een baasje woont. 
Wolf heeft echter zijn typische 
streken behouden en zorgt 
voor veel leuke avonturen bijv. 
als Wolf Hond komt helpen 
met het huis te bewaken en ze 
een bordje maken: ‘pas op voor 
de baas’.
Deze uitgave is gemaakt door 
twee toppers in kinderboeken-
land Silvia Vanden Heede die 
reeds bekroond is met een zil-
veren  griffel en de Gouden Uil. 
Marije Tolman kreeg een gou-
den penseel voor De boomhut.
Knap is het dat Vanden Heede 
met zo weinig mogelijkheden 
veelal een- en tweelettergre-
pige woorden zo iets spranke-
lends kan maken. Een ideaal 
boek voor beginnende lezers 
die houden van een dik boek. 
Het niveau begint op AVI-start 
en eindigt tot en met M3. De 
prachtige tekeningen van Ma-
rije Tolman vervolmaken dit 
boek.
Ook erg mooi om voor te lezen 
vanwege de vele taalgrapjes.

auteur Silvia Vanden Heede 
illustraties van Marije Tolman
uitgeverij Lannoo 
prijs € 19,99

Troep
Dertien kinderen wonen op 
een boot aan het Vieze Landje, 
een braakliggend terrein in de 
oude haven. Moeder en pleeg-
moeder gaat op zoek naar haar 
grote liefde en vader van een 
van de kinderen. Ze blijft 3 
maanden weg en belt iedere 
zaterdag om vijf uur.
Als mevr. Wijfjes op school 
komt, eist ze dat alle kinde-
ren ouders hebben die voor 
hen zorgen, anders wacht hen 
een kindertehuis. De kinderen 
plukken een vader van straat, 
die echter op zoek is naar zijn 
broer. Hij stort de kinderen in 
een spannend avontuur met al-
lerlei vreemde wezens.
Een verhaal boordevol actie 
humor en spanning. Qua ver-
haal doet het denken aan de 
ondeugende streken van de 
kinderen uit de boeken van 
A.M.G. Schmidt. Het boek is 
een debuut en hopelijk zal IIse 
Bos nog veel leuke spannende 
avonturen schrijven. De illus-
traties van Linde Faas zijn erg 
mooi en sfeervol en vervolma-
ken het verhaal. Heerlijk om 
voor te lezen vanaf 10 jaar en 
ouder en natuurlijk ook om zelf 
te lezen.

auteur Ilse Bos 
illustraties van Linde Faas
uitgeverij Lemniscaat  
prijs € 16,95
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