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Ik leer fietsen

Auteur: Sébastien Pelon
Uitvoering: gebonden
Formaat:  300 x 260 mm
Pagina’s: 36
Leeftijd: vanaf 3 jaar

NUR: 273
ISBN: 9789059245549
Prijs: € 14,95
Verschijnt: 23 juli 2018

Alles is grijs vandaag. Geen weer om buiten te komen. Of toch…? 
Dit prachtig geïllustreerde boek beschrijft op magnifieke wijze de 
frustraties, kleine overwinningen en het (letterlijke) vallen en opstaan 
van leren fietsen. Ideaal voor iedereen die nog – of allang niet meer – 
met zijwieltjes rijdt…

Ik leer fietsen
Sébastien Pelon

“Een verhaal rijk aan 

emoties, grappig en 

zacht met prachtige 

tekeningen.” 

- Le Parisien

“Een prachtig boek over 
autonomie.” 

- La Maison des 
Maternelles, France 5

“Poëzie van prachtige tekeningen 
en subtiele humor. (…) Met dit boek 
vol zachte kleuren, laat Sébastien 

Pelon ons een tripje terug naar onze 
kindertijd beleven. Een prachtig boek 

over leren volwassen worden.” 
-Page des Libraires

Sébastien Pelon is een Franse illustrator en graficus. Hij leeft en werkt in 
Parijs, en tekent voor verschillende gerenommeerde Franse uitgeverijen, 
zoals Flammarion, Auzou, Milan, Larousse, … Ik leer fietsen (originele titel: 
Mes petites roues) is zijn nieuwste boek bij Flammarion.

OVER DE AUTEUR



OVER DE AUTEUR

Art Play 
– Een kunstzinnig 
en verrassend doeboek

Auteur: Marion Deuchars
Uitvoering: paperback
Formaat:  213 x 292
Pagina’s: 224
Leeftijd: vanaf 6 jaar
NUR: 228
ISBN: 9789059245556
Prijs: € 14,95
Verschijnt: 23 juli 2018

Zo heb je nog nooit met kunst gespeeld! 
Ontdek verrassende opdrachten en spelletjes 
rond tekenen, kleuren en patronen, en ontpop 
jezelf spelenderwijs tot een echte kunstenaar. 
Dit boek stimuleert creatief inzicht en artistiek 
zelfvertrouwen, en is goed voor uren en uren 
spelplezier. Art Play brengt de kunstenaar in je 
naar boven!

Marion Deuchars is een Schotse illustratrice die met 
haar herkenbare stijl al verschillende prijzen won. Haar 
invloedrijke handlettering- en illustratiewerk verscheen al 
in reclamecampagnes van Samsung, HP en Formule 1, en 
werd zelfs gebruikt als postzegel. Ze woont in Londen met 
haar echtgenoot en twee kinderen.

ArtPlay
Marion Deuchars

“Marion Deuchars gelooft dat 
iedereen een kunstenaar is, als je 

maar probeert.” 
- Goodreads

“Voor kinderen is het 

boek een perfect excuus 

om op een geweldige 

manier een rommeltje 

te maken en vertrouwen 

te winnen in hun eigen 

competenties.” 

- Association of 

Illustrators



OVER DE AUTEUR

Het dikke dinoboek

Auteur: Christopher Franceschelli
Illustrator: Harry N. Abrams / Peskimo
Uitvoering: kartonboek
Formaat:  140 x 165 x 50
Pagina’s: 100
Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR: 276
ISBN: 9789059245655
Prijs: € 14,95
Verschijnt: 13 juli 2018

Waar zijn de dinosaurussen? HIER! 
Welke dinosaurus was zo groot als een 
flatgebouw van zes verdiepingen? Welke 
dinosaurus kon toeteren als een olifant? 
Reis miljoenen jaren terug in de tijd 
en maak kennis met meer dan twintig 
verbazingwekkende dino’s.

Christopher Francheschelli is een ervaren 
uitgever, editor en bedenker van kinderboeken. 
Momenteel runt hij de Handprint imprint bij 
Chronicle. De geboren New Yorker woont met 
zijn gezin in Brooklyn.

Het Dikke Dinoboek
Christopher Francheschelli 

Deze zomer zal voor 

alle jonge en oudere 

kinderen weer in 

het teken staan van 

dinosaurussen, door 

de nieuwste Jurassic 

World-film in de 

bioscopen!

Heerlijk dik en 

handzaam formaat, 

met indrukwekkende 

uitklapbladzijden

DE GROTE DINO SHOW!

Alle bekende en 
minder bekende 

dino’s komen 
voorbij, met daarbij 
ook de fonetische 
uitspraak vermeld.

Ooggetuigen: Dinosauriërs 
ISBN: 9789089419125
Prijs: € 12,95



Hé, liet jij een scheet?

Auteur: Heath McKenzie
Uitvoering:  kartonboek - 

geluidenboek
Formaat:  247 x 247
Pagina’s: 16

Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR: 270
ISBN: 9789463132091
Prijs: € 14,95
Verschijnt: 23 juli 2018

De dieren in het oerwoud worden 
opgeschrikt door een knetterende scheet! 
Doe mee met de hilarische zoektocht naar 
de dader. Kun je horen wie het was?

Hé, liet jij een scheet?
Heath McKenzie

Aansprekend 

onderwerp voor 

kinderen van alle 

leeftijden, met 

grappige geluiden en 

een verrassend einde!

OVER DE AUTEUR

Heath McKenzie woont en werkt in Melbourne, 
Australië. In Engelstalige landen verschenen 
van hem al talloze kinderboeken, magazines, 
omslagillustraties, reclamecampagnes en zelfs 
sierraden. In Nederland werd zijn boek Open dit 
boek niet al uitgegeven. 

In het donkere oerwoud,
waar het klam was en heet,

klonk plots het geluid
van een enorme ...

SCHEET!



Hennie de Heks 
Valerie Thomas en Korky Paul

OVER DE AUTEURS

Hennie de Heks en het monstermysterie

Auteur:  Valerie Thomas
Illustrator: Korky Paul
Uitvoering: gebonden
Formaat:  220 x 286 mm
Pagina’s: 28

Leeftijd: vanaf 4  jaar
NUR: 273
ISBN: 9789463132152
Prijs: € 13,99
Verschijnt: augustus 2018

Auteur Valerie Thomas komt uit Australië en begon haar 
carrière als lerares. Ooit had ze een grote, zwarte kater 
– precies zoals Helmer. Korky Paul werd geboren in 
Zimbabwe, maar woont inmiddels in Oxford.  Voordat 
hij een prijswinnende illustrator van kinderboeken werd, 
begon hij zijn carrière na zijn opleidingen op de 
Durban Art School en CalArts in de reclamewereld. 
Hij is nog altijd een gepassioneerd kunstenaar, en 
bezoekt nog regelmatig scholen om het vak te promoten.

NIEUW!

Hennie en Helmer gaan op ontdekkingstocht door het mysterieuze woud 
dat hun huis omringt. Want wie heeft toch die vreemde voetsporen in 
hun tuin achtergelaten? Het avontuur in het bos is pas het begin van een 
wild, stekelig, groen, fantastisch avontuur van Hennie de Heks!

De prentenboeken van Hennie de 

Heks zijn qua stijl en vormgeving 

al even magisch en dynamisch als 

het onderwerp, vol grapjes, actie en 

interactieve elementen.

Sinds begin 2018 is in de UK een 
animatieserie van Hennie de Heks 

te zien! Met succes uitgezonden op 
kinderkanaal Milkshake 

van Channel 5.

om
slag nog in productie



eerder verschenen

Leesboek met morphing
ISBN: 9789089413826
Prijs: € 12,95

ISBN: 978-90-8941-000-9

Hennie de Heks
VALERIE THOMAS EN KORKY PAUL

UITGEVERIJ MEMPHIS BELLE

VALERIE THOMAS EN KORKY PAUL
Hennie de Heks en de piraten

Hennies neefje Neef is jarig, hij geeft 
een feestje … een VERKLEEDFEESTJE! 

Hennie gaat als piraat en 
Helmer als PIRATENPAPEGAAI.

Hennie zou Hennie niet zijn of ze 
bouwt haar eigen feestje, een heus 

piratenavontuur, compleet met 
schat. Een schat waar alleen
Helmer wel PAP van lust!

en de piraten

Hennie de heks piratencover NL.indd   1 11-12-17   16:29

Prentenboek
ISBN: 9789089410009
Prijs: €13,99

Bundeling van 3 prentenboeken
ISBN: 9789089418852
Prijs: € 19,95

Bundeling van 3 prentenboeken
ISBN: 9789089412133
Prijs: € 19,95

Prentenboek
ISBN: 9789089416476
Prijs: € 12,95

Prentenboek
ISBN: 9789089416490
Prijs: € 12,95

Voorleesboek
ISBN: 9789089417909
Prijs: € 16,95

Leesboek met kakelgeluid
ISBN: 9789089416506
Prijs: € 16,95

Prentenboek
ISBN: 9789463130141
Prijs: € 12,95

Prentenboek
ISBN: 9789463130691
Prijs: € 13,99



De Kleine Prinses 
Tony Ross

OVER DE AUTEUR

De Kleine Prinses – Ik wil mijn papa!

Auteurs: Tony Ross
Uitvoering: gebonden
Formaat:  240 x 270  mm
Pagina’s: 28
Leeftijd: vanaf 3  jaar

NUR: 272
ISBN: 9789463131278
Prijs: € 12,95
Verschijnt: 4 juni 2018

De prijswinnende Britse auteur en illustrator Tony Ross behoeven geen 
introductie meer. De geboren Londenaar studeerde aan de Liverpool School 
of Art and Design, en met meer dan 800 verschillende titels op zijn naam is hij 
met recht een grootmeester in het genre te noemen. De Kleine Prinses is zijn 
bekendste werk in Nederland.

NIEUW!

De Kleine Prinses wil dat haar papa meer op andere 
papa’s lijkt. Ze wil een vader die alles kan. Haar papa 
verdwaalt zelfs nog in zijn eigen kasteel… Wie leert 
haar nu ponyrijden, taarten bakken of zwemmen?

ISBN: 9789463132008
Prijs: € 12,95

BESTEL NOG SNEL 

UW VOORRAAD VOOR 

MOEDERDAG!

De illustraties van Tony Ross zijn onmiskenbaar: kleurrijk en vol dynamiek. Een gouden combi met de vertederende en bovenal herkenbare verhaallijnen uit de Kleine Prinses-reeks! 

Perfect getimed voor vaderdag, maar 

ook daarna een universeel thema.



eerder verschenen van 
De Kleine Prinses

ook verschenen van Tony Ross

Colin Boyd  Tony Ross

BOYD
 & ROSS

HET BAD M
ONSTER

UITGE
VE

RIJ M
E

M
P
H

IS BE
LLE

ISBN 978-94-6313-000-4

Badmonsters zijn gek 
op vies badwater! 

Maar er is nog iets waar ze van smullen... 
Dit verhaal vertelt waarvan... 

Lees het  als je durft!!!

UITGEVERIJ MEMPHIS BELLE, WWW.MEMPHISBELLE.NL

MonstBadHet er

Verhalen

niet meer zo

ISBN: 9789089419033
Prijs: € 24,95

ISBN: 9789089415974
Prijs: € 12,95

ISBN: 9789463131100
Prijs: € 12,99

ISBN: 9789463130349 
Prijs: € 12,95

ISBN: 9789089412881
Prijs: € 12,95

ISBN: 9789463130493
Prijs: € 12,95

ISBN: 9789463130400
Prijs: € 24,95

ISBN: 9789463130912
Prijs: € 12,99

ISBN: 9789463130004 
Prijs: €12,95

Bundeling van:
Ik wil patat!
Ik wil groot zijn!
Ik wil niet naar het ziekenhuis!
Ik wil mijn tand!
Ik wil niet naar bed!...



W
ordt verwacht:

Casper & Emma 
- Gaan schaatsen
 Najaar 2018 

OVER DE AUTEURS

Vanaf het moment dat Casper en Emma elkaar ontmoeten 
op de kleuterschool, zijn ze onafscheidelijk. Samen met 
hun knuffeldieren Welpje en Mevrouw Konijn maken ze 
de leukste avonturen mee! Menig herkenbare situaties en 
vraagstukken uit het leven van peuters komen aan bod in 
deze hartverwarmende verhalen.

Tor Åge Bringsværd is een prijswinnende Noorse auteur. Naast zijn 
verhalen over Casper en Emma en andere titels voor peuters is hij bekend 
van zijn science fiction-werk. Anne G. Holt is een Noorse illustrator, die 
met haar duidelijke en verklarende aquarelstijl een perfecte aanvulling 
levert op de verhalen.

Casper & Emma
Tor Åge Bringsværd en Anne G. Holt

Het merk omvat tevens een 

spellenlijn en pluchen knuffels.

Casper & Emma Gaan Zwemmen

Auteur: Tor Åge Bringsværd en Anne G. Holt
Uitvoering: gebonden
Formaat:  168 x 190 mm
Pagina’s: 32
Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR: 272
Prijs: € 8,99
ISBN: 9789463132121
Verschijnt:  4 juni 2018

om
slag nog in productie

om
slag nog in productie

Casper & Emma Gaan Voetballen

ISBN: 9789463132138
Verschijnt:  20 augustus 2018

Te zien op 
NETFLIX

Deze zomer wordt de 

6e bioscoopfilm in de 

theaters verwacht!



W
ordt verwacht:

Casper & Emma 
- Gaan schaatsen
 Najaar 2018 

OVER DE AUTEURS

In Een kameel op de stoep nodigt Carlos de cavia al 
zijn vrienden van over de hele wereld uit voor een 
feest. Een gróót feest, ter ere van zijn pasgetrouwde 
vriend Nomaad de kameel. Dat niet alle dieren 
er dezelfde gewoontes op nahouden wordt al 
snel duidelijk, met verwarring en zelfs ruzie tot 
gevolg. En waar zijn Nomaad en zijn bruid Kamelia 
eigenlijk gebleven? Gelukkig eindigt het boek met 
een geweldig feestmaal, èn met een onverwachte 
gebeurtenis…

Anka Jacobs (1970) woonde en werkte zestien jaar 
in Amerika, waar zij kopstukken uit de internationale 
politiek en zakenwereld adviseerde over hoe ze zich 
het beste kunnen gedragen in internationale situaties. 
Een kameel op de stoep is Anka’s eerste kinderboek, 
gebaseerd op haar opgedane kennis als adviseur, èn op 
een persoonlijke ervaring met een pasgetrouwd stel uit 
Oman dat zij in Oostenrijk ontmoette. 

Ellen Hooghoudt (1984) studeerde Kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit Leiden met een minor Grafische 
technieken aan de Koninklijke Academie, Den Haag. 
Altijd droomde ze ervan fulltime illustrator te worden, en 
nu heeft ze deze stap eindelijk gezet. Een kameel op de 
stoep is het eerste door haar geïllustreerde kinderboek.

Een kameel op de stoep
Anka Jacobs en Ellen Hooghoudt

Een kameel op de stoep 
–  Internationale feestbeestvrienden 
 op avontuur in Mexico

Auteur: Anka Jacobs
Illustraties: Ellen Hooghoudt
Uitvoering: gebonden
Formaat:  190 x 230 mm
Pagina’s:  ca. 100
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
NUR:  280
ISBN: 9789463132183
Prijs: € 14,95
Verschijnt:  10 september 2018

EEN 
KAMEEL 
     OP DE STOEP

Anka Jacobs

illustraties: 
Ellen Hooghoudt

“De bijzondere beesten in dit 

boek weten culturele verschillen 

te overbruggen en de muur 

van vooroordelen te slopen. 

In vergelijking met hen zijn 

wij, mensen, maar rare dieren. 

Een kameel op de stoep is een 

feest om (voor) te lezen. Leuk 

en leerzaam voor kinderen en 

kleinkinderen.” - Felix Meurders 

om
slag nog in productie



VERKOOP BELGIË

Stijn Baeckens
T +32 475 29 78 86

stijn.baeckens@baeckensbooks.be

Karl Daeseleire
T +32 476 26 87 40

karl@booxxe.be

Baeckens Books nv 
Frederik de Merodestraat 18

2800 MECHELEN

T +32 15 71 56 53 
bestellingen@baeckensbooks.be

BTW BE 0867.020.840

Uitlevering België:
Distrimedia NV - Tielt

www.baeckensbooks.com


