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Charlotte Dematons & Erik van der Veen

alfabet doeboek

Met het alfabet doeboek leer je nóg meer over 
letters en woorden! Kijk goed hoe je de letters 
tekent en dwaal samen met de letterdief door 
doldwaze doolhoven. 
Het alfabet doeboek staat boordevol spelletjes, 
puzzels, opdrachten en zoekplaatjes, voor 
urenlang speelplezier!

Het activiteitenboek van het succesvolle alfabet!

eerste schets van omslag

€ 14,95 
72 bladzijden

Paperback
NUR 228

21 x 29 cm
978 90 8967 356 5

Verschijnt april 2021

9 789089 673565 >

Van alfabet van Charlotte Dematons werden in een half jaar 
tijd maar liefst 100.000 exemplaren verkocht. Bovendien 

verscheen er een maxi-editie van 53 x 40 cm.



Koos Meinderts & Annette Fienieg

Stork

€ 14,95 
32 bladzijden

Gebonden
NUR 273

21 x 28 cm
978 90 8967 349 7

Verschijnt april 2021

Negen maanden na de Grote Ramp, waarbij 
iedereen verplicht binnen moest blijven, kon 
ooivaarscentrale Eiber & Co het werk niet aan.
Stork, een gepensioneerde ooievaar, wordt 
gevraagd een handje te helpen. Helaas is zijn 
geheugen ook met pensioen en vergeet hij bij wie 
hij de baby af moet leveren.  
Op goed geluk gaat hij op zoek, maar waar hij 
ook aanklopt, niemand heeft een kind besteld, tot 
hij een oude vrouw vraagt of zij misschien weet 
wie de ouders zijn.

Stork is een even grappig als ontroerend verhaal voor alle leeftijden, 
humoristisch en kleurrijk in beeld gebracht door Annette Fienieg.

9 789089 673497 >



‘Wat ben jij eigenlijk?’ vraagt de egel aan de haas 
zonder neus. ‘Nou, gewoon, een haas,’ antwoordt 
die. Dat heeft hij tenminste zijn hele leven 
gedacht. Maar dan komt hij er bij toeval achter dat 
er toch iets bijzonders met hem is. Uit schaamte 
durft hij niemand meer onder ogen te komen.
Tot hij wordt gevonden door een klein meisje. 
Zij vindt de haas lief zoals hij is. Wanneer hij 
uiteindelijk best tevreden is met zichzelf en met 
zijn nieuwe leven, gebeurt er iets onverwachts ...

Annabel Lammers & Hanneke Siemensma

De haas zonder neus

Van Hanneke Siemensma verschenen eerder bij 
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren:
Snip (tekst: Claudia Lagermann) 
Kleine wijze wolf (tekst: Gijs van der Hammen). € 14,95 

32 bladzijden
Gebonden
NUR 273

22 x 28 cm
978 90 8967 350 3

Verschijnt mei 2021

De haas zonder neus is een verhaal over zoeken en vinden, over toeval en 
geluk - en uiteindelijk over je geliefd voelen zonder volmaakt te hoeven zijn.

9 789089 673503 >



Meg Rosoff & Georgien Overwater

George gaat los

€ 14,95
136 bladzijden

Gebonden
NUR 283

13 x 18 cm
978 90 8967 351 0

Verschijnt april 2021

Het is volop zomer en weer eens crisis bij de 
familie Appeltje thuis. Waar zullen ze dit jaar 
naartoe gaan op vakantie? Bettie denkt dat ze het 
best kunnen gaan kamperen, en ma Appeltje weet 
dan precies de juiste camping! Maar pa Appeltje 
is bang dat er verschrikkelijke gevaren loeren, 
daar in de wilde natuur, terwijl Ollie alleen maar 
geïnteresseerd is of er wel een discotheek in de 
buurt is en Aaf het liefst thuisblijft om boeken van 
Duitse filosofen te lezen. 
Lukt het die goeie ouwe George om de familie 
Appeltje op één lijn te krijgen en ze een heerlijk 
actieve maar toch ontspannen vakantie te 
bezorgen? 

Het vervolg op Goeie ouwe George (Vlag en Wimpel, 2020).

9 789089 673510 >



€ 14,95 
32 bladzijden

Gebonden
NUR 273

22 x 28 cm 
Verschijnt mei 2021

978 90 8967 350 3

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Van wat voor muziek hou je het meest? Muziek die je 

ontroert? Of muziek waar je vrolijk van wordt? Wat 

doe je het liefst? In je eentje kijken naar de dingen, 

en daarover nadenken? Of meedoen met een groep?

Een olifant en een merel voeren een gesprek. Een 

zangvogel en een kuddedier. Ze lijken elkaar dan 

ook niet erg te begrijpen. En toch, ze zitten allebei in 

dezelfde appelboom, hoog boven de grond ...

9 789089 673480 >9 7 8  9 0  8 9 67  3 4 8  0

Hoogland & Van Klaveren
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De olifant in de 
appelboom

Daan Remmerts De Vries

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
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Daan Remmerts de Vries

De olifant in de appelboom

€ 14,95 
32 bladzijden

Gebonden
NUR 273

21 x 28 cm
978 90 8967 348 0

Verschijnt maart 2021

Een olifant en een merel komen 
elkaar tegen boven in een 
appelboom. De een is een zangvogel, 
de ander een kuddedier. Al snel gaat 
het gesprek over hoe ze leven en 
waar ze van houden. Ze kunnen zich 
maar moeilijk in elkaar verplaatsen. 
En toch zitten ze daar samen, 
hoog boven de grond, in dezelfde 
appelboom!

Eerder verschenen van Daan Remmerts de Vries bij Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren:

Glop 
Liefde, je kunt me vinden bij de rivier
Konijnentango (Zilveren Penseel 2018 voor illustratoren Ingrid en Dieter Schubert)
Voor papa (Vlag en Wimpel 2018 Penseeljury voor illustrator Marije Tolman)
Avonturen van Odysseus (Vlag en Wimpel Penseeljury 2016 voor diverse illustratoren)
Het leven achter de dingen
V = de Vos
Blote beer
De kerstnacht van Zippy & Slos

Tweevoudig Gouden Griffelwinnaar 
Daan Remmerts de Vries schreef 
en tekende dit bijzondere en 
diepzinnige kleine verhaal over 
een ontmoeting tussen twee totaal 
verschillende dieren.

9 789089 673480 >



€ 17,50
136 bladzijden

Gebonden
NUR 280

16 x 20 cm
978 90 8967 3527

Verschijnt mei 2021

Amy Timberlake & Jon Klassen

Stinkdier en Das

Niemand wil natuurlijk een stinkdier in huis. Ze 
worden altijd en overal weggejaagd, nergens zijn 
ze welkom. 
Maar Stinkdier wordt de nieuwe huisgenoot 
van Das, die kan daar helemaal niets aan doen. 
En vanaf dat moment staat het leven van Das 
volledig op z’n kop.

Dit is de geschiedenis van de ongewone 
vriendschap tussen Das, serieus en erg 
gesteld op rust en regelmaat, en de vrolijke en 
opgewekte Stinkdier, die heerlijk kan koken en 
bovendien met kippen kan praten!

Een heerlijk, droog-komisch verhaal met tekeningen in 
zwart-wit en kleur van meester-illustrator Jon Klassen.

Van Jon Klassen verscheen eerder bij Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren:
Bas en Daan graven een gat (tekst: Mac Barnett, Vlag en Wimpel Griffeljury 2016).

FINALPRNT 4/16/20

Amy Timberlake

 

               Jon KlassenMet illustraties van

9 789089 673527 >



€ 14,95 
32 bladzijden

Gebonden
NUR 273

22 x 28 cm 
978 90 8967 350 3

Verschijnt mei 2021

Katrin Wiehle

Ik ben het everzwijn

Everzwijnen leven in groepen die ‘rotten’ worden 
genoemd. De volwassen dieren nemen graag in alle 
rust een modderbad, maar de kleine biggetjes zijn 
heel druk en rennen liever door het struikgewas. 
In heldere illustraties en bondige teksten legt Katrin 
Wiehle uit hoe het everzwijn leeft en welke rol deze 
uit de      kluiten gewassen bosbewoner speelt 
in de                   natuur.

Een 100% natuurboek
gedrukt met ecologische inkt

op 100% kringlooppapier

Eerder verschenen 
van Katrin Wiehle:

Mijn kleine vogelboek
Mijn grote oceaan
De vier jaargetijden

9 789089 673534 >



Jennifer L. Holm

De derde paddenstoel

€ 15,95
240 bladzijden

Gebonden
NUR 283

15 x 21,5 cm
978 90 8967 354 1

Verschijnt maart 2021

De opa van Ellie is een wereldberoemd 
wetenschapper ... in het lichaam van een 
veertienjarige puber. Zijn sokken stinken, 
hij eet de hele koelkast leeg, maar Ellie is 
desondanks ontzettend blij met hem. Opa 
gedraagt zich dan misschien wat merkwaardig 
op school, hij zorgt er in elk geval voor dat de 
dagen niet saai zijn.

Als Ellie en opa zich opgeven voor een 
wetenschappelijk concours, realiseert niemand 
zich hoe baanbrekend hun experiment zal zijn. 
De formule voor de eeuwige jeugd ligt binnen 
handbereik! En wanneer Ellies kat ziek wordt, 
wordt de uitdaging alleen maar groter.
Maar is de sleutel tot het eeuwig leven ook de 
sleutel tot geluk? Soms blijkt de uitkomst van 
een zorgvuldig uitgevoerd experiment even 
onverwacht als grandioos te zijn ...

‘Geloof in het onverwachte’ 
kan het motto genoemd worden 

van dit hilarische, hartverwarmende 
en langverwachte vervolg op 

De veertiende goudvis (Vlag en Wimpel 2016).

9 789089 673541 >



Het is iets meer dan een maand geleden dat de grootste 
schurk van Rozenheuvel, Wolfgang, achter de tralies 
belandde. Maar dat betekent niet dat Lisa en Max, de twee 
superhelden van de stad, nu achterover kunnen gaan leunen. 
Er lopen nog steeds een paar schurken rond die denken dat 
ze iedereen te slim af kunnen zijn.

Maar dan gebeurt er iets dat Lisa en Max voor een groot 
raadsel stelt: er beginnen ’s nachts kinderen spoorloos te 
verdwijnen. De mensen in Rozenheuvel worden steeds 
angstiger en bozer en vragen zich af waarom de superhelden 
de kinderen niet kunnen vinden. Tegelijkertijd probeert Lisa 
Nick en Robert superheldkrachten bij te brengen, maar dat is 
niet zo eenvoudig. Op een zeker moment lijkt iedereen zich 
tegen Lisa te keren en is het voor haar onmogelijk in te 
schatten wie ze wel en niet kan vertrouwen.

€ 12,50 – 94 bladzijden – Gebonden – NUR 280 – 15 x 22 cm – 978 90 8967 355 8 – Verschijnt maart 2021

Het eerste deel van de reeks Handboek voor Superhelden verscheen in het voorjaar van 2019 in 
het Nederlands. Het verhaal over het jonge meisje Lisa, dat gepest wordt op school maar het heft 
in eigen hand neemt en zich uiteindelijk ontpopt tot superheld, wist al talloze lezersharten te 
veroveren. Reikhalzend wordt iedere keer uitgezien naar een nieuw deel in de serie!

Elias & Agnes Våhlund

DEEL 5 
 VERDWENEN

‘Alleen wie echt sterk is, durft zwakte te tonen.’

DEEL 4 
DE WOLF KOMT

4
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Lisa komt terug in Handboek voor Superhelden, deel 5 

VERDWENEN

Hoogland & Van KlaverenHoogland & Van Klaveren 9 789089 673022 >9 7 8  9 0  8 9 67  3 0 2  2

Hoogland & Van Klaveren

De gevaarlijkste schurk van de stad, Wolfgang, heeft 
de burgemeester gegijzeld en wil haar alleen vrijlaten 
in ruil voor het Rode Masker. Hij wil Lisa al heel lang 
te grazen nemen en lijkt nu een manier gevonden te 
hebben haar in handen te krijgen! 
Lisa weet niet wat ze moet doen - haar eigen huid 
redden of zichzelf overgeven om de burgemeester vrij 
te krijgen? 
Gelukkig krijgt ze hulp uit totaal onverwachte hoek. 
Maar in hoeverre kan ze haar nieuwe ‘vrienden’ 
werkelijk vertrouwen?



Omslagillustratie: Charlotte Dematons

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Korenmarkt 8 / 1621 BG / Hoorn / Telefoon: 0229 277502 
uitgeverij@hooglandvanklaveren.nl / www.hooglandvanklaveren.nl

Vertegenwoordiging:  Jacques Versteeg / 06 29521797 /  j.versteeg@hooglandvanklaveren.nl

Vertegenwoordiging België: Baeckens Books
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