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HOE GING DAT OOK ALWEER?
Heidi Jaspers met illustraties van Henk van der
Gugten
 
Hoe ging dat ook alweer? is een gloednieuw, taboedoorbrekend sprookjesboek. De
eeuwenoude, klassieke sprookjes zijn niet meer van deze tijd, of toch volgens Heidi
en Henk. Daarom besloten ze hun stoute schoenen aan te trekken en tien bekende
sprookjes hilarische twists te geven. Hoe ging dat ook alweer? is een eigentijds
sprookjesboek met inclusieve tekeningen. Je vindt er sprookjes�guren in alle maten,
vormen en kleuren en de prinsen vallen niet altijd voor de prinsessen. Hoe ging dat
ook alweer? is een sprookjesboek bomvol diversiteit, humor en vrolijke tekeningen.
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Tien sprookjes net dat beetje anders 
Heidi Jaspers pende een heerlijk vertelboek bij elkaar met tien bekende sprookjes
telkens net dat beetje anders. De rijmpjes lezen vlot voor en zitten vol verborgen – en
minder verborgen – grapjes, net als de tekeningen van Henk van der Gugten. Dit is
hét ideale cadeauboek voor jong en oud!

Ben jij een echte sprookjeskenner? Wel, ik durf te wedden dat je toch niet altijd weet
hoe de vork in de steel zat. Het verhaal van Doornroosje, bijvoorbeeld: hoe ging dat
ook alweer? Ze prikte zich aan een spinnenwiel… En toen? Wel, toen had ze 100 jaar de
hik. Slapen, zeg je? Nee, hikken! Of zo gaat het toch volgens dit boek…

Bekijk de leuke boekentrailer hier!

Lof voor Hoe ging dat ook
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alweer?

“In dit boek vallen prinsen niet alleen
voor prinsessen, zijn meisjes zelden

damsels in distress en vind je
sprookjes�guren in alle vormen,

kleuren en maten! De verhalen en
tekeningen zijn grappig en soms

zelfs een tikkeltje brutaal. Het is een
musthave in je boekenkast!”

- Uitgever Lise

Heidi Jaspers verzint al heel haar leven versjes en

rijmpjes. Bij elke gelegenheid tovert zij liedjes uit haar

hoed alsof het niets is, voor een verjaardag, een huwelijk,

een geboorte… Intussen is ze niet alleen mama, maar

ook oma en maakt ze dagelijks haar kleinkinderen aan

het lachen met haar grappige, en soms ook brutale,

verhalen. Hoe ging dat ook alweer? is haar eerste boek.

Henk van der Gugten tekent al zo lang hij zich kan

herinneren. Al in de kleuterschool kladde hij alles vol met

zijn tekeningen, en hij is daar nooit meer mee gestopt.

Henk geeft muziek- en tekenles en woont in Nederland.

Zijn debuut bij Baeckens was in 2019 met De familie

Slotje. Ondertussen zit hij al aan zijn zevende boek bij

Baeckens met Hoe ging dat ook alweer?

Perscontact

Voor vragen, interviews of een recensie-exemplaar, 
neem contact met Klaartje. 
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Klaartje De Boeck 
klaartje@baeckensbooks.be 

0474 / 84 59 80 

Bijlage

Download de boekcover, copyright Baeckens Books 
 

Ons adres: 
Baeckens Books 
Frederik de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
+32 15 71 56 53 
 

Copyright © Baeckens Books, All rights reserved. 
Pas je gegevens aan  of schrijf je uit. 
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