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Deze 
zomer weer 

verkrijgbaar: 
vier populaire 

stoffen boekjes!

Dikkie Dik 
rammelboekje

€ 12,99

Coco babyboekje
€ 13,99

Dikkie Dik Dikkie Dik 

Dikkie Dik 
babyboekje

€ 12,99

Gottmer verwelkomt

Elk 
afzonderlijk 
hoofdstuk is 
geschikt voor 
een optreden

Voldoende 
wit in de 

marge draagt 
bij aan lees-

baarheid

Met tips, 
weetjes en 
doorpraat-

vragen 

Afwisseling 
van verhalende 

teksten en 
moppen

Introductie 
personages en 
setting aan het 
begin van het 

hoofdstuk

Met 
kleurrijke 
illustraties 

door het hele 
boek

Met grote trots verwelkomt Gottmer de bijzondere boeken van Theaterlezen 
in het fonds. Theaterlezen vergroot de leesmotivatie, stimuleert het vloeiend 
lezen én brengt veel plezier voor zowel minder vaardige als goede lezers. 
Applaus voor jou!

Theaterlezen onderscheidt zich door het unieke concept: de verhalen staan los 
van elkaar en zijn erop gericht ermee op te treden. Zonder podium, maar gewoon
in de klas, thuis of waar je maar wilt! 

Het kloeke 
moppenboek
                           

Helen van Vliet, Agnes Wijers 
en Elseline Knuttel

T
h

eaterlezen
  

H
elen

 van
 V

liet, A
gn

es W
ijers

&
 Elselin

e K
n

u
ttel

H
et k

loeke m
op

p
en

b
oek

Lees en lach!

In dit kloeke boek staan veel moppen. 
Je leest deze moppen samen, hardop.
Om de beurt een stukje.
Met kinderen in je klas, de juf of de meester.
Met je ouders of de buren, kijk zelf maar. 
Ieder leest zijn eigen rol.
En dat kan op school, op de camping,
tijdens een feestje of lekker thuis op de bank.
Wat je nodig hebt?
Dit boek, je stem, één of meer meelezers en… publiek. 
En dan? 
Applaus voor jou!

Van 8 tot 99 jaar

Uitgever i j   De  Ink tv i s

www.inktvis.nl

Gratis theaterleesmoppen?

Kijk op: www.leesletters.nl/Theaterlezen/Theaterleesmop 

Daar vind je nog meer theaterleesmoppen die je gratis 

kunt downloaden!

Lachen met           
       theaterlezen

Verkeerd verbonden

Annemarie Bon

illustraties van
Eric Heuvel

V
erkeerd verbon

den
A

n
n

em
arie Bon

                                         T
h

eaterlezen

Coco babyboekjeCoco babyboekje

babyboekje

Gonnie zoek Gijsje
€ 12,99
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Gottmer Theaterlezen

In dit Theaterleesboek over ieders favoriete ruimtewezen reizen Blitz en 
zijn vogeltje Priet naar de aarde. Daar gaan ze een groot feest organiseren, 
samen met hun vrienden Rob en Moes. Op het feest wordt Blitz verrast 
door een paar heel bijzondere gasten…

Rian Visser weet als geen ander hoe je een goed verhaal voor beginnende 
lezers schrijft, en ook voor Theaterlezen draait ze haar hand niet om. De 
hoofdstukken (in dialoogvorm) vormen samen een doorlopend verhaal 
en worden afgewisseld met grappige moppen. Leuk voor in de klas, maar 
zeker ook voor alle Blitz-fans thuis!

17 x 22 cm, 128 blz.
Gebonden, full colour 

geïllustreerd
Leeftijd vanaf 7 jaar

Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 7819 4

NUR 282

€ 18,99

Blitz! Een groot ruimtefeest
Rian Visser & Lars Deltrap (ill.)

• Een Theaterleesboek over ieders favoriete ruimtewezen 

• Blitz! bestaat 10 jaar! Kijk snel op p. 10-11 voor een 

mooie actie 
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Gottmer Theaterlezen

Kom binnen! 
Theaterlezen over thuis
Marlies Verhelst, Ineke Kraijo & Marja Meijer (ill.)
Iedereen leeft op zijn eigen manier. En wat voor de een bijzonder is, is voor de ander 
heel normaal. In dit Theaterleesboek staan 20 verhalen over kinderen en hun gewoon 
bijzondere thuis. Kies je rol en maak kennis met Savannah en Aubrey die Koningsdag 
vieren op Curaçao, met Isla die na de scheiding van zijn ouders op een woonboot woont en 
met Ties die voor het eerst kennismaakt met zijn Kameroense familie. De verhalen worden 
afgewisseld met moppen, en elke tekst heeft een praatvraag om samen verder in gesprek 
te gaan. Het thema van de Kinderboekenweek lijkt wel gemaakt voor Theaterlezen!

17 x 22 cm, 128 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 9 jaar
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 7824 8
NUR 283 

€ 18,99

Kom binnen! 

17 x 22 cm, 128 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 9 jaar
Verschijnt augustus 2023
ISBN
NUR 283 

€ 18,99

• Een Theaterleesboek dat uitnodigt om samen in gesprek te gaan!

• Perfect voor de Kinderboekenweek van 2023 

BIJ MIJ THUIS

4 T/M 15 OKT 2023
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Met 500.000 verkochte exx. de nummer 1 bestseller in het VK!

‘Heerlijke onzin. Deze boeken zijn BRILJANT!’ – Tjibbe Veldkamp

Deel 3 in de waanzinnig populaire serieDeel 3 in de waanzinnig populaire serie
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Gottmer Fictie

Bunnie vs Monkie en het doemgenootschap!
Jamie Smart
Sinds de komst van Monkie is het geen dag rustig geweest in het bos van Bunnie en zijn 
vriendjes. Dankzij Monkie en geniepig genie Stinkie moeten de pluizige bosdieren het dit 
keer opnemen tegen een enorme robotwalvis, een biggenkanon, een gloednieuwe slechte-
rik en… het letterlijke einde van de wereld! Kunnen Bunnie en co het kwaad tegenhouden?

Bunnie vs Monkie en het doemgenootschap! is het derde deel in een serie graphic novels 
over de hilarische vete tussen een aap en een konijn. De droogkomische korte stripverha-
len met het kleurrijke artwork van Jamie Smart zijn perfect voor fans van Dog Man.

14 x 21 cm, 256 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 8 jaar
Oorspronkelijke titel: 
Bunny vs Monkey and the 
League of Doom!
Vertaling Leonie Hardeman
Verschijnt september 2023
ISBN 978 90 257 7820 0 
NUR 282

€ 16,99

Ook verkrijgbaar:
• Bunnie vs Monkie
 isbn 978 90 257 7768 5
• Bunnie vs Monkie en 

de mens-invasie!
 isbn 978 90 257 7769 2

Voor de lezers van Dog Man
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DAGDAGDAG
Themapark Archeon zal zaterdag 20 mei, 
voor de tiende keer, helemaal in het teken 
staan van De Grijze Jager Dag. Alle fans 
verzamelen zich om te verdwijnen in de 
wereld van Will  en Maddie op een dag vol 
show en avontuur. En dit jaar valt er iets 
speciaals te vieren: de verschijning  van het 
nieuwste deel in de serie!

Ook deze zomer organiseert Club 
Adventure Jeugdvakanties hun Grijze 
Jager Kamp in Overasselt. De deelnemers 
worden in een week getraind om een 
echte Grijze Jager te worden. Spannende 
uitdagingen, zwaardvechttrainingen en 
slapen in blokhutten. Dichter bij de wereld 
van de Grijze Jager kun je niet komen!

Ook deze zomer organiseert Club 

KAMPKAMPKAMP
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Gottmer Fictie

De Grijze Jager 17 – De wolven van Arazan
John Flanagan
Woeste reuzenwolven en onverklaarbare gebeurtenissen, dat zijn de angstaanjagende 
berichten uit Celtica, het buurland van Araluen. Ervaren Grijze Jager Will en zijn leer-
ling Maddie zijn op pad gestuurd om zelf op onderzoek uit te gaan naar deze reusachtige 
wolvensoort die uitgestorven zou moeten zijn. Maar wat de Jagers ontdekken is nog vele 
malen angstwekkender: een tovenares heeft de reuzenwolven in haar ban en is bezig met 
het opbouwen van een leger. Een leger van woeste levende wezens en… bovennatuurlijke 
monsters. 

13,5 x 20,5 cm, 272 blz. 
Paperback
Leeftijd vanaf 10 jaar 
Verschijnt mei 2023
Oorspronkelijke titel: Ranger’s 
Apprentice – The Royal 
Ranger 6:  Arazan’s Wolves
Vertaling Wybrand Scheffer
ISBN 978 90 257 7801 9
NUR 283
Ook verkrijgbaar als e-book

Gebonden
ISBN 978 90 257 7802 6

€ 16,99

€ 19,99

• Een nieuw deel in de geliefde serie

• Vul je voorraad aan met de rest van de eversellers in de serie!

• Duik ook in de razendspannende Broederband-serie

Themapark Archeon zal zaterdag 20 mei, 
voor de tiende keer, helemaal in het teken 
staan van De Grijze Jager Dag. Alle fans 
verzamelen zich om te verdwijnen in de 
wereld van Will  en Maddie op een dag vol 
show en avontuur. En dit jaar valt er iets 
speciaals te vieren: de verschijning  van het 
nieuwste deel in de serie!

Ook deze zomer organiseert Club 
Adventure Jeugdvakanties hun Grijze 
Jager Kamp in Overasselt. De deelnemers 
worden in een week getraind om een 
echte Grijze Jager te worden. Spannende 
uitdagingen, zwaardvechttrainingen en 
slapen in blokhutten. Dichter bij de wereld 
van de Grijze Jager kun je niet komen!
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Het verrassende 
� ctiedebuut van 
Marc ter Horst

Meeslepend en fris 
geschreven verhaal tegen 

de achtergrond van 
klimaatverandering

Verheugboek van 2023 
volgens de Volkskrant
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Gottmer Fictie

Rugzwemmen
Marc ter Horst
In de kinderwagen ging Noor al mee naar demonstraties voor het klimaat. Maar nu ze op 
de middelbare school zit, is ze helemaal klaar met de spandoeken en de sombere nieuws-
berichten. Alleen in het water kan ze de zorgen van zich af laten glijden.

Haar ouders proberen haar op te vrolijken met een zomerkamp, maar Noor trekt liever 
haar eigen plan. Terwijl haar vriendinnen naar de zon vliegen, trekt zij er in haar eentje op 
uit. Zo leert ze de eigenwijze Tim beter kennen en ontdekt ze dat er genoeg is om blij van 
te worden, ook in tijden van hittegolven, overstromingen en ouders die denken dat ze wel 
weten wat goed voor je is.  

Voor zijn informatieve kinderboeken ontving Marc ter Horst vele prijzen, waaronder 
een Glazen Globe voor Palmen op de Noordpool en een Zilveren Gri� el en een Wou-
tertje Pieterse-nominatie voor Viruswereld. Zijn boeken worden over de hele wereld 
vertaald. 

13,5 x 20,5 cm, 240 blz.
Gebonden
Leeftijd vanaf 12 jaar 
Omslagontwerp Deborah 
van der Schaaf
Verschijnt juni 2023
ISBN 978 90 257 7807 1
NUR 284
Ook verkrijgbaar als e-book

€ 17,99

Gottmer 

Rugzwemmen
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Gebonden
Leeftijd vanaf 12 jaar 
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Verschijnt juni 2023
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Hoera,
jaar

De geliefde AVI-serie over ruimtewezen Blitz 
van Rian Visser en Lars Deltrap (ill.) bestaat 
alweer 10 jaar. En alsof dat nog niet genoeg 
reden voor een feest is, viert Rian Visser in 2023 
ook 25 jaar schrijverschap! 

Viert u deze bijzondere jubilea mee? 
In de Blitz!-serie, die 8 delen omvat, zijn al 
bijna 90.000 exemplaren verkocht. En sinds het 
verschijnen van het eerste deel van Blitz! 
in 2013 ontvangen makers en uitgeverij 
fanmail van ouders en onderwijzers. 
Kinderen ontdekken door Blitz! 
het plezier in lezen. 

Met speciale acties tijdens de 
zomermaanden gaan we nóg meer ouders en 

leerkrachten met Blitz en zijn planeet kennis laten maken!

101010
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D

F

C

E

JAAR

10 JAAR

10 JAAR

10 JAAR

 JAAR

 JAAR

 JAAR

10

jaar!

10

jaar!

• Blitz! 1 van 1 juni t/m 15 juli 2023 in prijs verlaagd 
van € 14,99 naar € 10

• Scholenactie aan het begin van het schooljaar 2023-2024
• POS-pakket met backcard, A2-poster en boekenleggers
• Online promotiekit incl. animatie
• Boek Rian Visser via De Schrijverscentrale
• Neem ook een kijkje op www.blitzboeken.nl
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In het VK werden al meer dan 
125.000 exx. in de serie verkocht!

Harrison won met De vloek 
van de kraaientoren een 
Bronzen Griffel in 2022 

Ook dit avontuur van de zusjes 
Weddersinne kan los 

gelezen worden
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Gottmer Fictie

Het raadsel van Pendelwiek
Michelle Harrison
Een gevaarlijke vloek in een vredig dorpje.
Een betoverd schilderij in een geheime kamer.
Een race tegen de klok…

Het zou een frisse start moeten zijn voor de zusjes Betty, Flis en Charlie Weddersinne, 
die de mistige somberte van het eiland Kraaiensteen hebben verruild voor het pittoreske 
Pendelwiek. Maar in dit vredige stadje is niets wat het lijkt. Waarom gedragen hun buren 
zich zo vreemd en schrikken ze op van het woord ‘magie’ alleen al? Als een van de zusjes 
het slachto� er dreigt te worden van de gevaarlijke vloek die Pendelwiek in zijn greep 
houdt, begint opnieuw een race tegen de klok met hun leven als inzet.

13,5 x 20,5 cm, 352 blz.
Paperback
Leeftijd vanaf 10 jaar 
Verschijnt juni 2023
Oorspronkelijke titel: 
A Tangle of Spells
Vertaling Elise Kuip
ISBN 978 90 257 7693 0
NUR 283
Ook verkrijgbaar als e-book

€ 18,99

Ook verkrijgbaar:
• De vloek van de kraaientoren
 isbn 978 90 257 7568 1
• Het onzichtbare eiland
 isbn 978 90 257 7666 4

Het raadsel van Pendelwiek
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de nieuwe bundel van 
gouden duo Westera & Weve

Rust in me uit met zelfgebakken appeltaart en thee.
Verschuif me niet, ik sta hier goed, verwarm me.
Ga in me liggen slapen, luier lekker met me mee.
Bezit me, rol je op in mij, omarm me.

» Gedichtenposter
» Ansichtkaart met gedicht
» Online leesfragment, 

incl. lessuggesties en video
» Boek Bette Westera via 

De Schrijverscentrale

Luie stoel

Rust in me uit met zelfgebakken appeltaart en thee.
Verschuif me niet, ik sta hier goed, verwarm me.
Ga in me liggen slapen, luier lekker met me mee.
Bezit me, rol je op in mij, omarm me.

Ik kom niet van mijn plaats. Ik hou van rust en regelmaat. 
Ik zou niet graag een houten klapstoel wezen, 
zo’n ding dat om de haverklap weer ergens anders staat.
Lig liever lekker lui in mij te lezen.

de nieuwe bundel van 
gouden duo Westera & Weve

stoel

Promotie

Ik hoef niet veel te doen, ik hoef alleen maar iets te zijn:
een schoot om met een boek in neer te ploffen.
Een warme, zachte schoot, niet al te groot, niet al te klein.
Ik heb het ongelofelijk getroffen.

Zo voelt dat
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» Gedichtenposter
» Ansichtkaart met gedicht
» Online leesfragment, 

incl. lessuggesties en video
» Boek Bette Westera via 

De Schrijverscentrale

Luie stoel

Ik kom niet van mijn plaats. Ik hou van rust en regelmaat. 
Ik zou niet graag een houten klapstoel wezen, 
zo’n ding dat om de haverklap weer ergens anders staat.
Lig liever lekker lui in mij te lezen.

Promotie

Ik hoef niet veel te doen, ik hoef alleen maar iets te zijn:
een schoot om met een boek in neer te ploffen.
Een warme, zachte schoot, niet al te groot, niet al te klein.
Ik heb het ongelofelijk getroffen.

Zo voelt dat
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Kinderen zitten vol met vragen. 
Die zijn niet altijd even makkelijk 
te beantwoorden. Gelukkig vragen 
niet alle vragen om antwoorden – 
sommige vragen om versjes. 

Voor hun eerdere gedichtenbundels 
wonnen Bette Westera en Sylvia 
Weve veel prijzen, zoals de Gouden 
Griffel, het Gouden Penseel en de 
Woutertje Pieterse Prijs.

‘Bette Westera kan dichten alsof het 
niets is. De illustraties van Sylvia 
Weve zijn een feest voor het oog.’ 
– de Volkskrant

Bette Westera & Sylvia Weve

9 789025 767921www.gottmer.nl

Is de tijd een keer begonnen?
Houdt de ruimte ergens op?
Kun je op de maan ook zonnen?
Hangt Nieuw-Zeeland op z’n kop?

Kan de horizon bewegen?
Heeft papier een binnenkant?
Wanneer worden wolken regen?
Zijn er zeeën zonder strand?

Kun je eeuwig blijven leven?
Raken dagen wel eens kwijt?
Waar is vorig jaar gebleven?
Kun je leven zonder tijd?

Waren mensen vroeger apen?
Is bevroren water nat?
Gaan de sterren ’s morgens slapen?
Was de aarde vroeger plat?

B
ette W

estera &
 Sylvia W

eve W
as de aarde vroeger plat ?
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Gottmer Poëzie

Zo voelt dat
Bette Westera & Sylvia Weve
Achter alledaagse dingen gaat een wereld emoties schuil. Een donderbui kan heel opvlie-
gend zijn, een losgelaten knoop bedroefd en een lantaarnpaal onbewogen. In tre� ende 
gedichten ontsluit Bette Westera het gevoel van doodgewone dingen. De expressieve 
illustraties van Sylvia Weve zetten die veelheid van gevoelens kracht bij. Zo voelt dat is een 
gedichtenbundel zoals we van het gouden duo achter o.a. Doodgewoon en Uit elkaar gewend 
zijn: met verve, humor en – vooral – veel gevoel laten Westera en Weve de lezer op een 
andere manier naar de wereld om zich heen kijken.

18 x 26 cm, 88 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 9 jaar 
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 7806 4
NUR 290

€ 24,99

Zo voelt dat

• Een nieuwe bundel van gouden duo Westera & Weve

• Opnieuw prachtig vormgegeven door Bockting Design

• Voor poëzieliefhebbers van jong tot oud
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Een informatief boek dat je aan het denken zet over ‘thuis’ 

Ook dakloosheid, vluchtelingen en (arbeids)migratie komen aan bod

De perfecte non-fi ctietitel voor de Kinderboekenweek 2023
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Gottmer Non-fictie

Wat is thuis?
Over wonen, leven, weggaan en aankomen
Kristina Scharmacher-Schreiber & Lena Hesse (ill.)
Ieder kind weet: elk (t)huis is anders. Bij oma mag je op de bank eten, bij je beste vriend 
speelt iedereen in de keuken en je nichtje heeft twee kamers – eentje bij haar moeder en 
eentje bij haar vader. Maar hoe gaat dat bij mensen die geen dak boven hun hoofd hebben? 
Of bij mensen die met heel veel anderen of juist helemaal alleen wonen? 

Het leerzame Wat is thuis? zit vol actuele informatie over woonsituaties en leefomstan-
digheden in Nederland, maar benadert het begrip ‘thuis’ ook vanuit een meer fi losofi sche 
invalshoek. Het zet jong en oud aan het denken over wat ‘thuis’ betekent en over hoe we in 
onze samenleving zo solidair en duurzaam mogelijk kunnen samenleven. Een onmisbare 
titel voor de Kinderboekenweek! 

16,5 x 22 cm, 80 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 8 jaar
Verschijnt juli 2023
Oorspronkelijke titel: 
Was ist Zuhause?
Vertaling Kristel Bosua
ISBN 978 90 257 7778 4
NUR 218

€ 14,99

BIJ MIJ THUIS

4 T/M 15 OKT 2023
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Twee nieuwe delen in de onmisbare reeks voor wie alles wil weten

Vertaald door non-fi ctie-icoon Jan Paul Schutten

Vol strips, infographics, weetjes en beroemdheden 
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Gottmer Non-fictie

Robots, gadgets en zelfdenkende computers
Tom Jackson
Onze onmetelijk grote oceanen
Isabel Thomas
In deze twee delen van de superslimme serie Spoedcursus meesterbrein leer je alles wat je 
wilt weten over de zeeën op aarde en kunstmatige intelligentie. Wist je bijvoorbeeld al dat 
ongeveer twee derde van de diersoorten die in de oceanen leven nog niet ontdekt is? Of 
dat dankzij de smartphone bijna iedereen een supercomputer in zijn broekzak heeft?

13,5 x 21 cm, 96 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 8 jaar
Verschijnen augustus 2023
Vertaling Jan Paul Schutten
Robots, gadgets en zelf-
denkende computers
ISBN 978 90 257 7761 6
NUR 210

Onze onmetelijk grote
oceanen
ISBN 978 90 257 7760 9
NUR 223

€ 13,99

Ook verkrijgbaar:
• De geheimen van het universum
 isbn 978 90 257 7725 8
• Het hoe en waarom van klimaatverandering
 isbn 978 90 257 7726 5
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Reserveer het Dikkie Dik-pak 
Maak er ook in uw winkel een feest van! Reserveer het 
Dikkie Dik-pak via www.dikkiedik.nl/boekhandel
(wachtwoord = dikkiedik). 

Aan het lenen van het pak zijn geen kosten verbonden. 
Wel dien je het pak zelf bij de vorige gebruiker op te halen.

Dikkie Dik op 
Paleis Soestdijk 
Dit voorjaar straalt Dikkie Dik in de tuinen 
van Paleis Soestdijk. Voor de kleine fans is 
een leuke en leerzame speurtocht uitgezet 
welke ze met hun (groot)ouders kunnen 
wandelen. Je komt Dikkie Dik en zijn 
vriendjes op de gekste plekken tegen. 

Jarig met Dikkie Dik - jubileumprijs
Jarig zijn wordt een nog leuker feest met je eigen verjaardagskroon of 
-button én boekje. ‘Jarig met Dikkie Dik’ is hét cadeau voor bijna-twee- 
en driejarigen.

Ook in de 
zomer gaat het 

feestje voor 
Dikkie Dik door! 
Vieren jullie dit 

feestje mee?

Jarig met Dikkie Dik - 
Hoera, Dikkie Dik 2 jaar
Kartonboek met kroontje
Leeftijd vanaf 2 jaar
ISBN 978 90 257 7265 9 
NUR 271

Nu € 7,50

9 789025 772642

Jarig met Dikkie Dik - 
Hoera, Dikkie Dik 3 jaar
Kartonboek met button
Leeftijd vanaf 3 jaar
ISBN 978 90 257 7265 9 
NUR 271

9 789025 772659

Jubileum-
prijs

jubileum
prijs:

€7,50
€12,99

Reserveer het Dikkie Dik-pak 
OP=OP!
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Een nieuw verhaal van Dikkie Dik

Met kaarsjes (lampjes) om echt uit te blazen! 
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Gottmer Peuterboeken

Dikkie Dik is jarig
Met kaarsjes om uit te blazen
Jet Boeke
De oranje kater van Jet Boeke bestaat al 45 jaar, en dat kan natuurlijk alleen maar gevierd 
worden met een grote verjaardagstaart. Dikkie Dik wil niets liever dan de kaarsjes uitbla-
zen en taart eten, maar er moet nog een hoop gebeuren voor het poezenfeestje kan begin-
nen: de vlaggen moeten worden opgehangen, alle poezenvrienden moeten nog arriveren… 
Zou Dikkie Dik zo lang kunnen wachten? 

22 x 22 cm, 12 blz.
Kartonboek met lampjes
Leeftijd vanaf 2 jaar
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 7786 9 
NUR 271

€ 14,99

O.a. ook verkrijgbaar:
• Dikkie Dik – Het grote 

avonturenboek
 isbn 978 90 257 7190 4
• Het dikke verjaardagsboek 

van Dikkie Dik
 isbn 978 90 257 7744 9
• Dikkie Dik zegt miauw
 isbn 978 90 257 7739 5

Jet B
o

eke            H
et d

ikke verjaard
ag

sb
o

ek van
 D

ikkie D
ik

www.gottmer.nl

Dikkie Dik, de oranje kater uit Sesamstraat, blijft eeuwig 

jong, maar viert toch alweer zijn 45ste verjaardag!

Voor dit boek heeft Jet Boeke de mooiste verhaaltjes die 

in de loop van de tijd over Dikkie Dik zijn verschenen bij 

elkaar gebracht. De plaatjes bij de verhaaltjes zijn extra 

groot, zodat voorlezen nog fi jner wordt.

Veel leesplezier!

Het dikke verjaardagsboek van

45
JAAR

Het dikke verjaardagsboek vanHet dikke verjaardagsboek vanHet dikke verjaardagsboek vanHet dikke verjaardagsboek vanHet dikke verjaardagsboek van

Jet Boeke
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Vol herkenbare Eric Carle-savannedieren

Met stevige fl appen, lijnen en vormen om te voelen

Van het eerste deel zijn in korte tijd al 20.000 exx. verkocht

Wie kunnen er bij de hoogste
 boom met hun lange nek?

Dat zijn de giraffen...

... ze hebben
reuze trek!

Wie kijkt daar naar de
 fonkelende sterrenlucht vannacht?
Zoek de rups maar, bij de zebra’s...

Dit is
hem niet!

Nee,
niet hier! Gevonden!

Goedenacht!

Hier zit
hij niet!
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Gottmer Peuterboeken

Rupsje Nooitgenoeg zoek & vind – Wilde dieren
Eric Carle
Het werk van Eric Carle schittert als het om wilde dieren gaat: van olifanten tot leeuwen 
en van gira� en tot zebra’s, allemaal spatten ze in warme kleuren van de pagina’s. Op elke 
spread leidt een verzonken spoor, dat je met je vingertoppen kunt volgen, naar een grote 
fl ap met daarachter een dier verstopt in het savannegras. Ga met Rupsje Nooitgenoeg mee 
op een safari en zoek de wilde dieren terwijl de dag langzaam verstrijkt. 

21 x 21 cm, 12 blz.
Gebonden kartonboek
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7737 1
NUR 271

€ 12,99

O.a. ook verkrijgbaar:
• Rupsje Nooitgenoeg – 

Zoek en vind
 isbn 978 90 257 7262 8
• Rupsje Nooitgenoeg 

Magneetboek
 isbn 978 90 257 7424 0

Gottmer Peuterboeken

Rupsje Nooitgenoeg zoek & vind – Wilde dieren

21 x 21 cm, 12 blz.
Gebonden kartonboek
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7737 1
NUR 271

€ 12,99

Vol herkenbare Eric Carle-savannedieren

Met stevige fl appen, lijnen en vormen om te voelen

Van het eerste deel zijn in korte tijd al 20.000 exx. verkocht
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Lof voor Hé, beestjes! In de tuin:

‘Een prachtig prentenboekje.’ – Bazarow

‘Korte, ritmische versjes die uitnodigen om te spelen.’ – Boekstart.be 

Modderrollen in de wei
varken vrolijk, varken blij

hoor het varken toch eens knorren

knorre-knor, daar komt de boer
knorre-knor, met varkensvoer

smullen, smullen in de wei
modderkloddertje erbij

vrolijk varken dubbelblij.
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Gottmer Peuterboeken

Hé, beestjes! Op de boerderij
Erik van Os, Elle van Lieshout 
& Marieke ten Berge (ill.)

19 x 15 cm, 14 blz.
Gebonden kartonboekje
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7798 2
NUR 271

€ 10,99

Ook verkrijgbaar:
• Hé, beestjes! In de tuin
 isbn 978 90 257 7586 5

19 x 15 cm, 14 blz.
Gebonden kartonboekje
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7798 2
NUR 271

€ 10,99

Door een combinatie van fi jne versjes vol mooie klanken en kleine grapjes en frisse, 
stijlvolle illustraties, laten Erik van Os, Elle van Lieshout en Marieke ten Berge heel jonge 
kinderen kennismaken met de dieren om ons heen. Dit nieuwe deeltje van Hé, beestjes!
gaat over alle dieren die op de boerderij te vinden zijn, van een eigenwijze koe tot een 
scharrelende kip, en mag niet ontbreken in de moderne kinderkamer.
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Beweeg de babydieren met schuifjes door het bos en de jungle

Stevige boekjes voor eindeloos speelplezier

De eerste twee delen in een nieuwe kartonboekenreeks
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Gottmer Peuterboeken

Kom je thuis, klein konijn?
Kom je thuis, kleine tijger?
Carolina Búzio
Help vier babydieren om hun huis terug te vinden in elk van de kartonboeken uit deze 
charmante nieuwe reeks. Peuters kunnen zelf met de schui� es langs vier unieke paden 
wandelen om zo het huis van de babydieren terug te vinden. Goed voor de ontwikkeling 
van de hand-oogcoördinatie en de concentratie, maar vooral heel erg leuk om mee te 
spelen. Met de gemakkelijk te bewegen schui� es en lieve illustraties gaan peuters op 
ontdekkingsreis door het bos en de jungle.

28 x 20,7 cm, 10 blz.
Kartonboeken met schuifjes
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnen mei 2023
NUR 271
Kom je thuis, klein 
konijn?
ISBN 978 90 257 7712 8 

Kom je thuis, kleine 
tijger?
ISBN 978 90 257 7711 1

€ 11,99

Verschijnen mei 2023
NUR 271
Kom je thuis, klein 
konijn?
ISBN 978 90 257 7712 8 

Kom je thuis, kleine 
tijger?
ISBN 978 90 257 7711 1
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De dieren van Mies van Hout zijn ongeëvenaard mooi!

Met negen stevige, paginagrote fl appen
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Gottmer Peuterboeken

Ga je mij kietelen?
Mies van Hout
Heb je weleens een beer gekieteld? Of een krokodil? Nee? Probeer het maar! En kijk dan snel 
onder de fl ap om te zien hoe de dieren reageren op het gekietel. Ze reageren namelijk alle-
maal anders.

Kietelen is een favoriet spelletje tussen kinderen en hun ouders. Het zorgt voor veel plezier 
en mondt niet zelden uit in een dikke knu� el. Mies van Hout laat negen prachtige dieren elk 
op hun eigen manier de lezer aankijken, met een blik die boekdelen spreekt over hun unieke 
reactie op het kietelen.

20 x 20 cm, 18 blz.
Gebonden kartonboek 
met fl appen
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7776 0
NUR 271

€ 14,99

O.a. ook verkrijgbaar:
• Van 1 tot 10
 isbn 978 90 257 7011 2
• Dit is mijn papa!
 isbn 978 90 257 7108 9

Ga je mij kietelen?

20 x 20 cm, 18 blz.
Gebonden kartonboek 
met fl appen
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7776 0
NUR 271

€ 14,99

Prentenboek Top 10 
2020
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Een stevig kartonboek om eindeloos mee te spelen

Al 12.500 exx. in slechts 2 jaar van deze reeks verkocht
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Gottmer Peuterboeken

Een rondje met de trein
Johnny Dyrander
Voor veel kleuters is er maar weinig zo fascinerend als een langsrazende hogesnelheids-
trein of een luidruchtige goederentrein waar geen eind aan lijkt te komen. In Een rondje 
met de trein kunnen ze vier treinen zelf van A naar B laten rijden over het spoor, met de 
schui� es die ingebed zijn in elke spread. Het dikke kartonboek vol toegankelijke interes-
sante weetjes en accurate illustraties gaat over heel gewone én heel bijzondere treinen die 
je kunt tegenkomen. 

20,7 x 18 cm, 10 blz.
Kartonboek met schuifjes
Leeftijd vanaf 2 jaar
Verschijnt juni 2023
ISBN 978 90 257 7788 3 
NUR 271

€ 12,99

Ook verkrijgbaar:
• Een rondje over de bouwplaats
 isbn 978 90 257 7426 4
• Een rondje met de auto
 isbn 978 90 257 7593 3
• Een rondje met de vrachtwagen
 isbn 978 90 257 7717 3

Ontdek alle onderdelen van 
vijf indrukwekkende machines

in dit stevige kartonboek.

Laat de machines daarna 
een rondje over 

de bouwplaats rijden!

Met 5 
machines 
die je rond 
kunt laten 

rijden!
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EEN 
RONDJE 
OVER DE

Met 5 machines die je rond kunt laten rijden!

Johnny Dyrander

EEN RONDJE OVER DE

Eerste druk 2021
© 2021 tekst Nosy Crow Ltd, Londen
© 2021 illustraties Johnny Dyrander
Oorspronkelijke titel: Make Tracks. Building Site
© 2021 voor het Nederlandse taalgebied:
Gottmer Uitgevers Groep BV,
Postbus 317, 2000 AH Haarlem
Vertaling: J.H. Gever
NUR 271 | Gedrukt in China
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Een rondje met de trein

20,7 x 18 cm, 10 blz.
Kartonboek met schuifjes
Leeftijd vanaf 2 jaar
Verschijnt juni 2023
ISBN 978 90 257 7788 3 
NUR 271

€ 12,99

Schuifjes in elke spread
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Een bijzonder boekje met glanzend folie, vilten fl appen en een spiegeltje

Boe boe, daar is Koe ontving in 2022 een Leespluim
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Woef woef, daar is Hond
Camilla Reid & Clare Youngs (ill.)
Woef woef, daar is Hond mag dan een klein kartonboekje zijn, het bevat een heleboel 
moois! Dit prachtig geïllustreerde boekje zit vol glinsterend folie, vilten fl appen met een 
verrassing erachter, dieren om te leren, geluiden om te herkennen en achterin ook nog 
eens een spiegeltje om het raadspelletje compleet te maken. Ontdek alle dieren die je in de 
buurt kunt aantre� en in Woef woef, daar is Hond. Grotere, bekende dieren zoals een konijn 
of natuurlijk een hond, maar ook kleine diertjes die je anders misschien over het hoofd ziet 
zoals een molletje of een bij. 

17 x 19,5 cm, 12 blz.
Gebonden kartonboekje
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt september 2023
ISBN 978 90 257 7715 9
NUR 271

€ 10,99

Ook verkrijgbaar:
• Oehoe oehoe, daar is Uil
 isbn 978 90 257 7665 7
• Brul brul, daar is Leeuw
 isbn 978 90 257 7581 0
• Boe boe, daar is Koe
 isbn 978 90 257 7582 7
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De schuifjes en wieltjes stimuleren de fi jne motoriek

Ingela’s signatuur blijft onverminderd populair

Al ruim 50.000 exx. in deze serie verkocht!
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Kiekeboe leeuw
Kiekeboe auto
Ingela P Arrhenius (ill.)
Dat Ingela een geniale peuterboekenmaker is, is geen nieuws. De Kiekeboe-serie met zijn 
wieltjes, schui� es en spiegeltjes blijft een favoriet als het gaat om samen lezen, spelen, 
ontdekken en kleine motorische bewegingen leren. In Kiekeboe leeuw ontmoeten lezertjes 
de mooiste dieren uit Afrika en in Kiekeboe auto komen allerlei stoere dagelijkse dingen 
die je onderweg kunt tegenkomen voorbij. Aan het einde van het boekje zit een spiegeltje: 
kiekeboe kindje!

18 x 18 cm, 10 blz.
Kartonboekjes
Leeftijd vanaf 12 maanden
Verschijnen juni 2023
NUR 271
Kiekeboe leeuw
ISBN 978 90 257 7716 6

Kiekeboe auto
ISBN 978 90 257 7762 3

€ 10,99

O.a. ook verkrijgbaar:
• Kiekeboe kindje
 isbn 978 90 257 7638 1
• Kiekeboe koe
 isbn 978 90 257 7257 4
• Kiekeboe zon
 isbn 978 90 257 7256 7

Kartonboekjes
Leeftijd vanaf 12 maanden
Verschijnen juni 2023
NUR
Kiekeboe leeuw
ISBN

Kiekeboe auto
ISBN
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Met vilten fl appen, doorkijkjes en een spiegeltje

Spelenderwijs komen 17 verschillende thema’s voorbij

Ingela maakt van elk schijnbaar eenvoudig concept een feestje
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Mijn grote speelboek
Ingela P Arrhenius
In dit grote, kleurrijke speelboek van Ingela kunnen kinderen naar hartenlust de wonder-
schone Ingela-illustraties bekijken en leren ze woordjes, kleuren, cijfers, vormen en nog veel 
meer. Op elke pagina staat een nieuw concept voorzien van heldere, aantrekkelijke beelden 
zoals alleen Ingela ze kan maken. Uiteraard zit achter elke zachte vilten fl ap een verrassing 
verstopt, en bovendien is iedere spread voorzien van een slim gevonden doorkijkje.

25,8 x 25,8 cm, 12 blz.
Gebonden kartonboek met 
vilten fl apjes
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 77876
NUR 271

€ 13,99

O.a. ook verkrijgbaar:
• ’s Nachts als jij slaapt 
 isbn 978 90 257 7668 8
• De dierenatlas
 isbn 978 90 257 7736 4

25,8 x 25,8 cm, 12 blz.
Gebonden kartonboek met 
vilten fl apjes
Leeftijd vanaf 18 maanden
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 77876
NUR 271

€ 13,99
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Dit jaar is het Gottmer-prentenboek Samen zijn we thuis geselecteerd als 

Thematitel voor de Kinderboekenweek 2023! Het boek zal centraal staan in het 
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Samen zijn 
we thuis
Stephanie  
Parsley Ledyard & 
Chris Sasaki (ill.).
Vertaald door 
Jaap Robben.

Yvonne
Jagtenberg,
tweevoudig Gouden 
Penseel-winnaar, maakt 
dit jaar het Prentenboek van 
de Kinderboekenweek.

Iven 
Cudogham,

auteur van de prentenboekenreeks 
over Anansi, schrijft dit jaar het 

Kinderen voor Kinderen-lied.

THEMATITEL
2023 

Bij mij thuis
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Met personages om verliefd op te worden

Fijne droge kleuterhumor

Over hoe slechte buien altijd weer voorbijdrijven
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Een leuke stomme dag
Marianna Coppo
Dat heb je soms: een stomme dag… En vandaag is het een hele stomme dag voor de hoofd-
persoon van dit schattige prentenboek. Althans, dat vindt hij zelf. Want van een afstandje 
lijkt het wel mee te vallen. Niemand op school begrijpt hoe hij zich voelt. Of toch wel? 
Pinguïn lijkt ook een niet al te beste dag te hebben. En samen alles stom vinden is eigen-
lijk best wel leuk.

Een leuke stomme dag gaat over hoe een andere kijk op dingen alles lijkt te kunnen 
veranderen, en niemand kan daar beter bij helpen dan een vriend. Met ontzettend veel 
droge humor (en een paar wel heel goed getro� en chagrijnige gezichtjes) laat de Italiaanse 
prentenboekenmaker Marianna Coppo zien hoe de bewolkte dag van Wolfi e toch heel 
zonnig wordt. 

22,2 x 29,6 cm, 48 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar 
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 7771 5
NUR 273

€ 14,99

Gottmer Prentenboeken

22,2 x 29,6 cm, 48 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar 
Verschijnt augustus 2023
ISBN
NUR

€ 14,99
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Hoe is die koe 
daarboven op 
de windmolen 

gekomen?
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Wat een vragen!
Mac Barnett & Christian Robinson (ill.)
Wat een vragen! nodigt je aan de hand van twintig speelse, ma� e, bizarre, luchtige of juist 
diepzinnige vragen uit om te speculeren over antwoorden. Niet alle vragen hebben een 
antwoord. En sommige vragen hebben meer dan één antwoord. Er zijn ook vragen met 
ontelbaar veel antwoorden. Bij dat soort vragen kun je alle kanten op met je fantasie! 

Met vernieuwende, frisse illustraties van de in Amerika razend populaire illustrator 
Christian Robinson en de humoristische vragen van Mac Barnett is Wat een vragen! een 
compleet uniek en gedurfd boek voor de vraagwatervallen die kinderen kunnen zijn. 

21,5 x 26,1 cm, 40 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt juni 2023
ISBN 978 90 257 7757 9
NUR 273

€ 14,99

Gottmer 

21,5 x 26,1 cm, 40 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt juni 2023
ISBN
NUR

€ 14,99

• Origineel prentenboek van een talentvol superduo

• Dit boek stimuleert het creatief denken van nieuwsgierige kinderen

• Om eindeloos over door te praten
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Op grote spreads één kleuterklas door het hele jaar heen

Vol details om te ontdekken en weer terug te vinden
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Twaalf maanden in de kleuterklas
Ana Sanfelippo
Hoe ziet een jaar op de kleuterschool eruit? Het eerste schooljaar van een kleuter is een 
enorm vormende periode in het leven, een jaar waarin zo veel verandert en waarin een 
kleuter zo veel groeit – letterlijk en fi guurlijk. Ana Sanfelippo brengt deze periode in beeld: 
van de spannende eerste maand tot de uitzinnige laatste schooldag voor de grote vakan-
tie. Of het nou is om iets herkenbaars te ontdekken, om een toekomstige kleuter te helpen 
voorbereiden of om je uit te leven met de vrolijke zoekplaten vol details; Twaalf maanden 
in de kleuterklas is er het perfecte boek voor.

23 x 31 cm, 28 blz.
Gebonden karton,
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt augustus 2023
ISBN 978 90 257 7747 0
NUR 273

€ 16,99

Ook verkrijgbaar:
• Mam, waar blijft het kindje?
 isbn 978 90 257 7453 0
• Slaap je al?
 isbn 978 90 257 7195 9

Gottmer 

Twaalf maanden in de kleuterklas
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Zonder twijfel zijn Vincent van Gogh en 
Rembrandt van Rijn twee van de grootste 

Nederlandse kunstenaars aller tijden. 
Deze nieuwe serie van Louise Geesink is een 

speelse kennismaking met de jonge oude 
meesters en de Nederlandse kunst.

  Vrolijke prentenboekverhalen 
over twee wereldberoemde kunstenaars

Tegelijk met de Nederlandse editie 
brengen we het eerste deel, 
Op zoek naar de parel, ook in het Engels uit

Perfect voor musea en souvenirwinkels
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Vol vrolijke en herkenbare fi guren en geestige situaties

Kleuters krijgen zo onbewust al een kijkje in de kunstgeschiedenis

Een speelse voorbereiding op het eerste museumbezoek

GM_Jeugd_zomer 2023_binnen.indd   52GM_Jeugd_zomer 2023_binnen.indd   52 22-02-2023   13:4222-02-2023   13:42



Zome r  2023 |  53 

Gottmer Prentenboeken

Vincent & Rembrandt junior − Op zoek naar de parel
Vincent & Rembrandt junior − Pas op, Kapitein!
Louise Geesink
Vincent en Rembrandt zijn beste vriendjes. Dat is niet zo gek, want wat ze allebei het 
allerliefst doen is samen schilderen. De hele dag lang. Klinkt dat saai? Dat is het niet, want 
er gebeurt altijd wel iets spannends. In Pas op, Kapitein! loopt het duo een strenge kapitein 
tegen het lijf die oplettende kijkers misschien wel heel bekend voorkomt. En in Op zoek 
naar de parel helpen Rembrandt en Vincent een alleraardigst meisje om de dief van haar 
prachtige pareloorbel terug te vinden. Achter in elk boek kun je in een paar beroemde oud-
Hollandse schilderijen elementen terugvinden die je in het verhaal voorbij hebt zien komen.

27,5 x 24,5 cm, 32 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnen juni 2023
NUR 273
Vincent & Rembrandt 
junior – Op zoek naar 
de parel
ISBN 978 90 257 7774 6

Vincent & Rembrandt 
junior – Pas op, 
Kapitein!
ISBN 978 90 257 7775 3

€ 13,99

Ook verkrijgbaar:
• Vincent & Rembrandt Jr. -
 The Lost Pearl

€ 9,99, 19,2 x 17,1 cm
 ISBN 978 90 257 7793 7
 Gebonden prentenboek Louise Geesink

The Lost Pearl

The Lost Pearl
Louise Geesink

Ook in het Engels
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Lof voor Frank en Bert:

‘Even geestig en doeltreffend als ongecompliceerd.’ – AD

‘Zo zouden er meer prentenboeken mogen zijn.’ – Lees-wijzer

GM_Jeugd_zomer 2023_binnen.indd   54GM_Jeugd_zomer 2023_binnen.indd   54 22-02-2023   13:4222-02-2023   13:42



Zome r  2023 |  55 

Gottmer Prentenboeken

Frank en Bert op de fi ets
Chris Naylor-Ballesteros 
Bert weet ZEKER dat hij net zo goed kan fi etsen als zijn beste vriend Frank. Frank houdt 
heel veel van Bert, maar hij weet ZEKER dat zijn grote vriend juist helemaal niet kan
 fi etsen. Bert stapt op de fi ets. Het begint best goed. Dan begint hij alle kanten op te 
zwabberen. Kan Frank zijn vriend leren fi etsen? Of heeft Bert vooral een beetje vertrou-
wen nodig van zijn vriend? De ietwat dramatische, sarcastische vos Frank en de slimmer-
dan-we-denken beer Bert vormen een duo dat staat als een huis. Hun vriendschap maar 
ook hun verschillen zijn vanaf de eerste pagina duidelijk en leiden tot een verhaal over 
vriendschap, vertrouwen en iets wat elke Nederlandse en Vlaamse kleuter waarschijnlijk 
zal herkennen: leren fi etsen.

27 x 27 cm, 32 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7718 0
NUR 273

€ 14,99

Ook verkrijgbaar:
• Frank en Bert
 isbn 978 90 257 7584 1
• De ko� er
 isbn 978 90 257 7155 3

Gottmer 
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Helpt kinderen om een moeilijk thema als scheiding bespreekbaar te maken

Geeft herkenning en bemoediging 

Grote verschuivingen in thuissituaties met warmte behandeld
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Mijn grote geweldige familie
Adam en Charlotte Guillain & Ali Pye (ill.)
Als Luna’s ouders gaan scheiden verandert alles. Opeens heeft Luna twee huizen, een 
nieuwe stiefvader en een veel grotere familie. Dat betekent dat ze veel nieuwe mensen 
moet leren kennen, en soms bij papa slaapt en soms bij mama. Als ze op een nacht haar 
lievelingsknu� el kwijt is, wordt het haar even te veel. Maar dan ontdekt ze dat haar familie 
nog altijd klaar staat om haar bij alles te helpen en waar nodig te troosten. En hoewel het 
heus niet altijd makkelijk is, komt ze er ook achter hoeveel meer liefde je van zo’n grote 
fantastische familie kunt krijgen.

Deze Kinderboekenweek is een mooi moment om stil te staan bij alle soorten thuis-
situaties, ook als deze soms ineens veranderen. Mijn grote geweldige familie doet dit op 
een warme, toegankelijke manier en in een fi jn voorleesbaar rijm. 

27 x 25 cm, 32 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 4 jaar
Verschijnt juli 2023
Vertaling Mira van der Lubbe
ISBN 978 90 257 7772 2
NUR 273

€ 14,99
27 x 25 cm, 32 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 4 jaar
Verschijnt juli 2023
Vertaling Mira van der Lubbe
ISBN
NUR

€ 14,99

BIJ MIJ THUIS

4 T/M 15 OKT 2023
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De berenbroers
Alex Cousseau & Anne-Lise Boutin
De berenbroers komen van ver. Als ze in een klein dorpje aankomen, nodigt een meisje 
ze uit om in haar huisje te komen wonen. De beren vertellen haar over de zware reis die 
ze achter de rug hebben, maar ze maken haar vooral enorm aan het lachen. Samen orga-
niseren ze een feestje voor de buurt. Maar niemand komt… Het meisje gaat met de buren 
praten om het te begrijpen. En ondertussen maken de berenbroers zich nuttig. Dan vat 
het gezellige huisje op een nacht vlam. Misschien is dit toch niet de plek waar ze thuisho-
ren, het is tijd om weer te vertrekken. Ze gaan met z’n vieren; het meisje gaat mee. Ook zij 
zoekt liever een thuis waar zij en haar vrienden echt welkom zijn. Zullen ze het vinden?

24 x 31 cm, 40 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 4 jaar
Verschijnt juni 2023
Vertaling Mira van der Lubbe
ISBN 978 90 257 7782 1
NUR 273

€ 16,99

Gottmer 

• Hartverwarmend verhaal in poëtisch proza

• Thuis is geen vaste plaats, maar is daar waar je je welkom voelt

• Een zeer bijzonder boek voor de Kinderboekenweek

BIJ MIJ THUIS

4 T/M 15 OKT 2023
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BOER BORIS HEEFT HET HEET!       BOER BORIS GAAT NAAR ZEE
Geniet nu heel voordelig van de meest 
zomerse verhalen over de leukste boer 
van de Lage Landen! Voor op vakantie, 
in de caravan, langs het zwembad of 
aan zee: er is altijd wel een goed 
moment deze zomer om (voor) te 
lezen uit Boer Boris.

Het is hartje zomer en 
bloedheet, al helemaal voor de 
schapen. Boer Boris lost het op 
in Boer Boris heeft het heet!

Het is nog steeds hartje zomer 
en eh… nog steeds bloedheet. 
Tijd voor een dagje vrij in 
Boer Boris gaat naar zee.

Van 1 juni t/m 31 juli 2023

• Het werk van beide Boer Boris-makers werd bekroond met een oeuvreprijs: Ted van Lieshout 
kreeg in 2009 de Theo Thijssen-prijs, Philip Hopman ontving in 2022 de Max Velthuijs-prijs.

• Ruim 650.000 exemplaren in deze serie verkocht
• De actie loopt van 1 juni t/m 31 juli 2023

Per deel
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Van 1 juni t/m 31 juli 2023

BOER BORIS GAAT NAAR ZEE
• Het werk van beide Boer Boris-makers werd bekroond met een oeuvreprijs: Ted van Lieshout 

kreeg in 2009 de Theo Thijssen-prijs, Philip Hopman ontving in 2022 de Max Velthuijs-prijs.
• Ruim 650.000 exemplaren in deze serie verkocht
• De actie loopt van 1 juni t/m 31 juli 2023

Per deel
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‘Jagtenberg laat in fraaie tekeningen en met licht vrolijke toetsen 

de wereld lichtjes ontsporen.’ – De Morgen
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Gottmer Prentenboeken

Balotje op vakantie 
Yvonne Jagtenberg
Balotje zit in de auto. Op weg naar een ander land, op vakantie. ‘Papa?’ vraagt ze. ‘Is er 
in dat andere land wel een vriend voor mij?’ Net als andere kleine kinderen kan Balotje, 
hoe stoer ook, zich nogal eens zorgen maken. Maar bij de eerste stop in dat andere land 
maakt Balotje al een vriend! Gewoon, door gebruik te maken van de taal die alle kinderen 
verstaan: samen spelen.
Yvonne Jagtenberg tackelt in haar beroemde Balotje-verhalen altijd precies die onderwer-
pen uit een kinderleven die voor wat spanning kunnen zorgen. En ze behandelt ze vervol-
gens op een heel eigen manier die echt binnenkomt bij kinderen.

23,2 x 27,9 cm, 32 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt mei 2023
ISBN 978 90 257 7794 4
NUR 273

€ 14,99

O.a. ook verkrijgbaar:
• Balotje bij de dokter
 isbn 978 90 257 7662 6
• Balotje en het paard
 isbn 978 90 257 7661 9
• Balotje op zwemles
 isbn 978 90 257 7695 4

Gottmer 

Balotje op vakantie 

23,2 x 27,9 cm, 32 blz.
Gebonden prentenboek
Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt mei 2023
ISBN
NUR

€ 14,99
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• A2-poster op aanvraag
• Digitaal promotiepakket (banners en trailer)
• Stoffen banier op aanvraag

Aziatische 
sprookjes

van een bijzonder duo
De eigentijdse verhalen van Pete Wu ontrollen zich net even anders dan 

verwacht. Enzo Pérès-Labourdette maakte er de prachtigste tekeningen bij.

Pete Wu (1985) is journalist, schrijver en documentairemaker. Zijn boek 
De bananengeneratie werd genomineerd voor de Brusseprijs voor het 

beste journalistieke boek. Het werk van Enzo Pérès-Labourdette (1991) 
werd verschillende keren bekroond en was o.a. te zien in 

The New York Times en The New Yorker.

Samen schiepen zij een bundel vol 
betoverende verhalen uit China, 
Japan, Zuid-Korea en Vietnam.

Voor meer over dit boek, kijk op de volgende pagina’s.

Promotie

©
Kevin Kwee
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Kevin Kwee

GM_Jeugd_zomer 2023_binnen.indd   65GM_Jeugd_zomer 2023_binnen.indd   65 22-02-2023   13:4222-02-2023   13:42



Met betoverende illustraties 
van Enzo Pérès-Labourdette

Pete Wu gaf eeuwenoude verhalen 
een moderne twist
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Gottmer Voorlezen

Aziatische sprookjes 
Verhalen uit China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam
Pete Wu & Enzo Pérès-Labourdette (ill.)
Het grootste continent op aarde is rijk aan een enorme schat prachtige sprookjes, legen-
des, mythes en fabels. De verhalen worden bevolkt door draken, Jadekeizers en kraanvo-
gels. Pete Wu heeft van Aziatische sprookjes een eigentijdse verhalenbundel gemaakt. 
Verwacht dus geen weerloze prinsessen in een paleis maar krijgsvrouwen die het keizer-
rijk moeten redden van te hete zonnen of een meisjesetende draak moeten doden. De 
verhalen vormen samen met de wonderschone illustraties van Enzo Pérès-Labourdette een 
must-have voor lie� ebbers van sprookjes die net even anders worden verteld. Dit prachtig 
uitgevoerde en vormgegeven voorleesboek is een schitterend cadeau voor jong en oud. 

19,5 x 23,5 cm, ca. 160 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd met gestanst 
omslag en leeslint
Voorlezen vanaf 5 jaar
Verschijnt september 2023
ISBN 978 90 257 7546 9
NUR 282, 283

€ 24,99

Gottmer 

19,5 x 23,5 cm, ca. 160 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd met gestanst 
omslag en leeslint
Voorlezen vanaf 5 jaar
Verschijnt september 2023
ISBN
NUR

€ 24,99

Met betoverende illustraties 
van Enzo Pérès-Labourdette

Pete Wu gaf eeuwenoude verhalen 
een moderne twist

Luxe uitvoering!
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Gottmer Prentenboeken

Maak kennis met de slimme Anansi en zijn vrienden in Anansi de spin en de 
gulzige tijger, nu in het Surinaams! Het eerste verhaal in de reeks van Iven 
Cudogham is vanaf nu ook in het Sranantongo te lezen. De slimme Anansi, 
bekend uit tal van West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische volksverha-
len, zet zoals altijd weer eens een veel groter en sterker dier op zijn nummer! 

25 x 26 cm, 36 blz.
Gebonden prentenboek

Leeftijd vanaf 3 jaar
Verschijnt juni 2023

Oorspronkelijke titel: Anansi 
de spin en de gulzige tijger

Vertaling Darryl Veldman
ISBN 978 90 257 7746 3

NUR 273

€ 14,99

Ook verkrijgbaar:
• De eieren voor de koning
 isbn 978 90 257 7698 5
• Sterker dan olifant
 isbn 978 90 257 7364 9
• Een koekje van eigen deeg
 isbn 978 90 257 7540 7

Anansi nanga a gridi tigri
Iven Cudogham & Moldybyrd Studio (ill.)

Surinaamseeditie ter ere van 150 jaar Keti Koti
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Deze 
zomer weer 

verkrijgbaar: 
vier populaire 

stoffen boekjes!

Dikkie Dik 
rammelboekje

€ 12,99

Coco babyboekje
€ 13,99

Dikkie Dik Dikkie Dik 

Dikkie Dik 
babyboekje

€ 12,99

Gottmer verwelkomt

Elk 
afzonderlijk 
hoofdstuk is 
geschikt voor 
een optreden

Voldoende 
wit in de 

marge draagt 
bij aan lees-

baarheid

Met tips, 
weetjes en 
doorpraat-

vragen 

Afwisseling 
van verhalende 

teksten en 
moppen

Introductie 
personages en 
setting aan het 
begin van het 

hoofdstuk

Met 
kleurrijke 
illustraties 

door het hele 
boek

Met grote trots verwelkomt Gottmer de bijzondere boeken van Theaterlezen 
in het fonds. Theaterlezen vergroot de leesmotivatie, stimuleert het vloeiend 
lezen én brengt veel plezier voor zowel minder vaardige als goede lezers. 
Applaus voor jou!

Theaterlezen onderscheidt zich door het unieke concept: de verhalen staan los 
van elkaar en zijn erop gericht ermee op te treden. Zonder podium, maar gewoon
in de klas, thuis of waar je maar wilt! 

Het kloeke 
moppenboek
                           

Helen van Vliet, Agnes Wijers 
en Elseline Knuttel

T
h

eaterlezen
  

H
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 van
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&
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H
et k
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op

p
en

b
oek

Lees en lach!

In dit kloeke boek staan veel moppen. 
Je leest deze moppen samen, hardop.
Om de beurt een stukje.
Met kinderen in je klas, de juf of de meester.
Met je ouders of de buren, kijk zelf maar. 
Ieder leest zijn eigen rol.
En dat kan op school, op de camping,
tijdens een feestje of lekker thuis op de bank.
Wat je nodig hebt?
Dit boek, je stem, één of meer meelezers en… publiek. 
En dan? 
Applaus voor jou!

Van 8 tot 99 jaar

Uitgever i j   De  Ink tv i s

www.inktvis.nl

Gratis theaterleesmoppen?

Kijk op: www.leesletters.nl/Theaterlezen/Theaterleesmop 

Daar vind je nog meer theaterleesmoppen die je gratis 

kunt downloaden!

Lachen met           
       theaterlezen

Verkeerd verbonden

Annemarie Bon

illustraties van
Eric Heuvel

V
erkeerd verbon

den
A

n
n

em
arie Bon

                                         T
h

eaterlezen

Coco babyboekjeCoco babyboekje

babyboekje

Gonnie zoek Gijsje
€ 12,99
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Alle technische gegevens en prijzen in deze catalogus zijn onder voorbehoud.
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Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuw verschenen titels en 
acties, meld u dan aan voor onze boekhandelsnieuwsbrief via 

info@gottmer.nl
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