Jeugdboekenmaand boekentips
Afgelast wegens ziekte
Merho, Standaard
ISBN: 9789002246449

In zijn vijftigste avontuur verneemt Kiekeboe dat hij nog exact drie dagen te leven
heeft! Drie dagen om wat te doen? Hij weet het niet. Zijn laatste dromen realiseren?
Meehelpen aan de creatie van dit jubileum-album? Hoe kan hij de komende 72 uur
zijn geluk nog vinden?
Een Kiekeboe in de beste zin van het woord: slim, grappig en hier en daar ook een
beetje stout.

Aydin : het waargebeurde verhaal van een beloega
Olaf Koens, Volt
ISBN: 9789021426471

Aydin is een witte beloega die opduikt voor de kust van een Turks dorp. Een kleine
jongen uit Nederland ziet hem op het Jeugdjournaal en raakt gefascineerd. Wanneer
die jongen volwassen is, vertelt hij het opmerkelijke verhaal van Aydin, die alle
inwoners van een Turks dorp heel gelukkig maakte.
Een magisch voorleesboek gebaseerd een waargebeurd verhaal. Of hoe een
bijzondere walvis een heel dorp in verrukking brengt.

Bahar Bizar
Michael De Cock, Querido
ISBN: 9789045126654

Bahar vertelt op haar nieuwe school dat mama Sophie in een bekende rockband
speelt. Ze belooft haar klas dat haar beroemde moeder wel eens een optreden komt
geven op school, tussen twee wereldtournees door.
De mond van Bahar praat soms sneller dan haar verstand denkt!
Een vlot verhaal over hoe belangrijk het is om je plekje te vinden in je nieuwe klas.

Beer en het fluisteren van de wind
Marianne Dubuc, Querido
ISBN: 9789045126197

Op een dag weet Beer het zeker: het is tijd om te vertrekken. Hij laat zijn huis, zijn
vrienden en zijn dal achter en gaat op pad. Na enkele mooie momenten en lastige
dagen vindt Beer een nieuwe stek.
Soms besef je dat je op zoek moet gaan naar een nieuwe thuis, ook al weet je nog
niet waar dat zal zijn. Op een dag voel je: hier hoor ik thuis!

Dat met Leo
Stefan Boonen, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915091

Leo staat op en is zichzelf kwijt. Zijn mama heeft geen ontbijt neergezet en op school
kennen ze hem niet meer. Zelfs de hond van de buurman blaft niet naar hem. Leo
gaat op pad, op zoek naar zichzelf.
De lezer loopt mee, ontmoet Max met zijn winkelkar en ontdekt langzamerhand dat
Leo onlangs zijn vader verloor.
Hoe word je weer een beetje gelukkig als je papa overleden is? Deze straf
opgebouwde graphic novel balanceert tussen avontuur en weemoed en geeft dit
moeilijke thema licht en fijngevoelig vorm.

De jongen en de papegaaiduiker
Michael Morpurgo, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024596188

Een eenzame vuurtorenwachter redt Allen en zijn moeder van een zinkend schip. De
ontmoeting met de vuurtorenwachter blijft Allen altijd bij. Jaren later gaat hij op pad
om de man terug te vinden. Ze worden goede vrienden en Allen blijft op het eiland
wonen.
In de vorm van een avontuurlijk verhaal lees je over Allens eenzame jeugd en zijn
zoektocht naar een eigen stek. Het toont dat je gelukkig kan zijn als je weet waar je
thuishoort en kan doen waar je goed in bent.

De moomins en de onzichtbare gast
Cecilia Davidsson, Tove Jansson, Volt
ISBN: 9789021420240

De moomins zijn een gastvrije familie. Dus als op een regenachtige avond Ninni voor
de deur staat, mag zij ook binnen. Ninni is een bijzondere gast, want in het begin is ze
onzichtbaar. Hoe meer Ninni zich op haar gemak voelt bij de moomins, hoe meer
delen van haar weer zichtbaar worden.
Een grappig voorleesverhaal over jezelf kunnen zijn in een gastvrij gezin.

De Romeinse lusthof
René Goscinny, Hachette
ISBN: 9782012101043

Wie wil er nu geen zorgeloos leven leiden? Wanneer iemand je een geweldig
appartement aanbiedt, ver weg van alle drukte, dan zeg je toch ja? Of niet? Want wat
als je een Romein bent, en Asterix je nieuwe buurman wordt?
Zoals alle Asterix-strips is dit een ontzettend grappig verhaal waarin de zoektocht
naar een stressvrij bestaan ontaardt in ruzie, geweld, gekneusde soldaten én de
afschaffing van de slavernij.

De veren van de satijnarend
Carbone, Dupuis
ISBN: 9789031439782

Nola's mama is pas overleden. Zij en haar vader proberen om te gaan met dit verlies,
maar makkelijk is dat niet. Wanneer Nola een muziekdoos ontdekt, verandert er iets.
Het is niet zomaar een doosje, maar een poort naar een andere wereld, naar het
verleden van haar moeder!
De hele reeks – en zeker ook dit album – is avontuurlijk én emotioneel. Schattig
getekende fantasy, gedreven door een verlangen naar geluk.

De wrede wensput
Willy Vandersteen, Peter Van Gucht, Standaard
ISBN: 9789002265365

Wanneer Lambik een werkende wensput ontdekt, verandert zijn leven in een paradijs.
Elk verlangen wordt realiteit. Al is er een maar. De put is vervloekt en het geluk van
de ene, blijkt miserie voor de andere.
Hoe zal Lambik hiermee omgaan? Maakt zijn geluk hem egoïstisch? Ontdek het in
deze moderne, grappige en relevante Sus & Wis.

Dik oké!
Sofie De Moor, De Eenhoorn
ISBN: 9789462914537

Kaat speelt heel graag basketbal. Alleen zijn de andere spelers niet zo lief tegen haar.
Ze vinden Kaat te dik en te traag. Kaat is zo verdrietig dat ze wil stoppen met sporten.
Gelukkig bedenkt de trainer een plan.
Wat als je niet de ideale maten hebt en enkele pestkoppen jou kiezen als mikpunt? In
dit vlotte boek voor eerste lezers vindt Kaat mensen die haar steunen en haar weer in
haarzelf doen geloven.

Dikke Vik en vieze Lies hebben geluk
Sunna Borghuis, Gottmer
ISBN: 9789025771966

Lies begint eenzaam en onzeker aan de grote vakantie. Want met wie moet ze
spelen, nu haar beste vriend Vik plots verhuist? Op reis met haar mama sluit ze
aarzelend een nieuwe vriendschap en komt er weer contact met Vik. Hij bezorgt haar
de beste verjaardag van haar leven!
Wat doe je als jouw aller-aller-beste vriend verhuist? Dan moet je jezelf heruitvinden
en manieren zoeken om weer blij te zijn.

Doet ze het of doet ze het niet?
Christophe Cazenove, Standaard
ISBN: 9789462108233

Samenleven met je zus kan best frustrerend zijn. Wanneer jij rustig in de zon ligt, wil
ze kinderachtige spelletjes spelen. En wanneer je een boeiend verhaal vertelt, denkt
ze enkel aan die ene jongen. Toch houden Marine en Wendy van elkaar.
De steeds mooier getekende reeks 'Sisters' is ontzettend vrolijk, oprecht en
herkenbaar. Een ode aan zusjesgeluk.

Don en Sjon brengen geluk
Catharina Valckx, Querido
ISBN: 9789045126272

Don en Sjon zijn dikke vrienden. Elke dag brengt een ander avontuur. Don en Sjon
willen namelijk voor al hun vrienden goed doen. Zo brengen ze Ursula de uil een
speciaal cadeau, al valt dat geschenk wel op Ursula’s hoofd...
De zes verhalen over het vrolijke duo Don en Sjon verrassen en doen glimlachen. Met
geweldige prenten en zeer eenvoudige zinnen is het boek helemaal op maat van
startende lezers.

Een ezel zoals jij en ik
Emmanuel Guibert, Lannoo
ISBN: 9789401484800

Ariol is een blauwe ezel, maar verder is hij net als de lezers van deze strip: een vrolijk kind dat
tussen het spelen door die vreemde grote-mensen-wereld probeert te begrijpen.
Een strip over het leven van een gewoon jongetje, met alledaagse gesprekken en eenvoudige
gekkigheden. Nooit belerend, altijd grappig en zalig herkenbaar.

Een jaar met Wifi
Brenda Froyen, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002273940

Drie broers krijgen een nieuwe hond. Ze noemen het dier Wifi, zodat ze dan in elk
geval nooit meer zonder Wifi zitten. Wifi is klein, vrolijk en hij moet nog veel leren.
Genoeg stof voor grappige verhalen over de hond die het huiswerk opeet of een bh
aan de burgemeester geeft.
Deze vijfentwintig verhalen over de sterke band tussen drie broers en hun geweldige
hond maken iedereen vrolijk.

Een trui om in te wonen
Marieke Van Hooff, Pelckmans
ISBN: 9789464291537

Walcha heeft een bijzondere hobby: breien! Dat is eens wat anders dan voetbal, slijm
maken of gamen. Helaas lachen zijn klasgenootjes hem uit. Walcha breit dan maar
een huis voor zichzelf en is daar erg gelukkig. Tot op een dag iemand met zijn huis
gaat lopen…
Een humoristisch verhaal voor beginnende lezers over het belang van een eigen
plekje, waar je kan doen wat je graag doet.

Een zee van liefde
Pieter Gaudesaboos, Lannoo
ISBN: 9789401477260

Pinguïn komt naar de vuurtoren met een koffer, een lantaarn en een groot geheim: hij
is verliefd op Beer. Dat belangrijke nieuws wil hij zelf vertellen aan Beer. In dit boek
met uitgepuurde tekst staan de grote illustraties centraal. Via die opvallende prenten
volg je al die lastige en fijne fases van een vriendschap die evolueert tot liefde.
Dit universele liefdesverhaal roept op om je dromen te volgen.

Geluk voor kinderen 1: Sterke verhalen om voor te lezen,
opgebouwd rond de tien sleutels van geluk
Leo Bormans, Lannoo
ISBN: 9789401481984

In tien korte voorleesverhalen ontmoeten we evenveel prachtig geïllustreerde
geluksvogels. Gebaseerd op de sleutels van geluk geven zij tips en advies om
gelukkig te zijn. Zo is er Hokko, de vogel die ontdekt dat je gelukkig wordt van geven.
Of Branta, die voor de eerste keer mee naar het zuiden vliegt en versteld staat van
haar eigen moed en kracht.
Deze verhalen zetten je op weg om samen te praten over hoe je in het leven staat en
wat je zelf kan doen om gelukkig te worden. Na elk verhaal vind je opdrachten, vragen
en weetjes om mee aan de slag te gaan.

Gewoon Mike
Marijke Umans, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916241

Mike barst uit elkaar van blijdschap: eindelijk komt zijn papa weer naar België! Papa
bouwt kampen in huis en verzint gekke spelletjes. Eenvoudig is samenleven niet,
want mama vindt de chaos van papa maar niets.
Mike voelt zich compleet nu hij eindelijk zijn papa kent. Zeker als ze samen gaan
kamperen. Tegelijkertijd ziet hij zijn ouders worstelen, en dat draagt hij mee.
Wie ben je als je vader plots opduikt? En kan je gelukkig zijn als je ouders het niet
eens raken?

Het hoofd van Marieke
Siska Goeminne, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274138

Stel dat we kunnen binnenkijken in ons eigen hoofd of in dat van anderen. Wat
zouden we dan zien? Gedachtekronkels, bizarre en blije gedachten, piekervragen,
dromen… Dit boek gaat het gedachte-experiment aan en duikt in het hoofd van
Marieke.
Welke gedachten zitten er allemaal in jouw hoofd? En hoe tuimelen die over elkaar
heen?

Iejoor verliest een staart
A.A. Milne, Van Goor
ISBN: 9789000382750

Winnie de Poeh gaat op pad, vastbesloten om de staart van zijn vriend Iejoor terug te
vinden. Een ezel zonder staart, dat kan toch niet? De beer vraagt raad aan slimme Uil
en beseft dat de staart wel erg dichtbij is.
Een klein verhaal met schattige prenten over Winnie de Poeh die zijn vriend Iejoor
helpt, zodat ze elk weer gelukkig zijn: die vertrouwde ingrediënten zorgen
gegarandeerd voor (voor)leessucces!

Jack de slak
Frank Geleyn, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915916

Jack is een traag kind. Heel traag, zegt zijn mama. Veel te traag om op tijd op school
te raken. Mama noemt haar zoon geregeld ‘slak’. Op een dag verandert Jack écht in
een slak, zo een met een huisje. Mama rent met Jack de slak naar de dokter. Die
geeft raad. Het belangrijkste? Jack heeft nood aan een rustiger tempo. En als Jack
zich goed voelt, blijkt dat ook mama deugd te doen.
Een vrolijk en dynamisch verhaal dat kinderen al snel zelf kunnen lezen.

Kwabbernoot gaat trouwen
Benoît Feroumont, Dupuis
ISBN: 9789031434473

Wanneer is een stripheld gelukkig? Wanneer hij avonturen beleeft? Of wanneer hij verliefd
wordt en het opwindende leven plaats maakt voor die ene persoon? Deze vraag raast door
Robbedoes' en Kwabbernoots hoofd. Wanneer een van hen gaat trouwen, komt hun
vriendschap onder druk te staan. Kunnen ze gelukkig zijn zonder elkaar of is de zin van hun
bestaan voor eeuwig veranderd?

Liefde is niet voor lafaards
Ulf Stark, Querido
ISBN: 9789021414812

Het is ongelooflijk koud, het is winter en het is oorlog. Freds vader is naar het leger en
Fred mist hem verschrikkelijk. Hij zoekt zich een weg door deze periode. In zijn
fantasie praat hij elke avond met zijn papa, hij verdient wat bij voor mama en oefent
met zijn beste vriend op dapper zijn. Bovendien wordt hij verliefd op Elsa. Hij
verzamelt al zijn moed om haar dat te vertellen.
Kleine dingen brengen groot geluk, dat ontdekt Fred in deze oorlogswinter.

Mamma! Waar ben je?
Willem Ritstier, Menlu
ISBN: 9789083196428

De Afrikaanse vlaktes zijn akelig groot wanneer je niet weet waar je mama is.
Wanneer je, zoals Elly de olifant, een vlindertje volgde en zo de weg kwijtraakte.
Misschien kunnen de apen haar helpen? Of de vissen? Weten zij waar haar moeder
is?
In dit schattige, mooi getekende boekje ontdek je hoe Elly weer thuis geraakt. Een
korte maar aandoenlijke zoektocht naar geluk.

Meer avonturen van de dappere ridster
Janneke Schotveld, Van Holkema & Warendorf
ISBN: 9789000379095

Hier is de dappere ridster weer! Elke dag gaat ze op pad om mensen te helpen. De
ene keer montert ze de kok op na liefdesverdriet, de volgende dag vindt ze een
oplossing voor de saaie spreekbeurt van Hazem. Ze zoekt een job voor een zwerfster
en zorgt ervoor dat de boekhandel weer héél veel klanten over de vloer krijgt. De
dappere ridster helpt elke dag andere mensen. Opkomen voor de zwakkeren, dat is
haar levensdoel.
Dit is een bundel met heerlijke voorleesverhalen, altijd spannend, altijd vol goesting
om mensen te helpen.

Misjka
Edward Van de Vendel, Anoush Elman, Querido
ISBN: 9789045127903

Roya wil een huisdier. Pas dan is hun huis echt een thuis, vindt ze. Konijn Misjka
wordt het middelpunt van de familie en maakt iedereen gelukkig. Nu Misjka er is,
beginnen Roya en haar broers te vertellen aan het konijn. Over hun tocht van
Afghanistan naar Nederland en over de vele jaren wachten op papieren.
Een ongelooflijk mooi geschreven verhaal over een liefdevol gezin dat eindelijk rust
vindt.

Nelsson
Nellerike De Voogd, Volt
ISBN: 9789021461991

Het is niet altijd makkelijk om Nelsson te zijn. Zijn goede bedoelingen en zijn
geweldige fantasie irriteren zijn familie, zijn vrienden en de andere passagiers in de
trein. Ook op school moet Nelsson zijn weg zoeken. Gelukkig vindt de invalmeester
Nelssons verhaal over een dyslectisch stukje salami heel erg goed.
Een vlot en hilarisch boek over een jongen met veel energie die brokken maakt en
telkens verder door het leven huppelt. Dankzij de vele illustraties en de verschillende
lettertypes ook ideaal voor wie minder goed leest.

Noedel de Doedel
Jonathan Meres, Veltman
ISBN: 9789048319329

Wat als de nieuwe leerling in de klas een hond is? Meester Rik brengt hond Doedel
mee naar school. Voorlezen wordt nog gezelliger en tijdens de tekenles steekt hij zijn
pootjes in de verf. Zelfs de meest verlegen leerling krijgt een goede band met de
hond. Doedel maakt een boeltje van de grote klasuitstap en wordt tegelijkertijd de
held.
Dun, aaibaar en gezellig (voorlees)boek over een hond die een hele klas tot een
hechte groep smeedt.

Papa is een ijsbeer
Edward Van de Vendel, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915589

De ouders van Danko en Mare zijn gescheiden. Soms logeren ze bij papa in het
nieuwe appartement. Op een avond zegt Danko opeens dat papa een ijsbeer is.
Grote zus Mare begrijpt niet wat hij bedoelt. Tot ze samen een film zien waarin de
mannetjes-ijsberen dolen over de vlakte.
Een tedere en korte graphic novel op kindermaat, over de worsteling na een scheiding.

Paradijseiland
Jef Nys, Ballon
ISBN: 9789462101159

Niemand strandt graag op een onbewoond eiland. De zon zal er schijnen en wellicht is er
een kokosnoot, maar al bij al is het er best eenzaam. Maar niet als je Jommeke heet! De held
en zijn vrienden weten hoe ze van een akelig verlaten plaats een waar paradijs kunnen maken.
Een van de plezierigste Jommekes-albums, over hoe je overal je eigen geluk creëert.

Rotkat is jarig
Janneke Schotveld, Querido
ISBN: 9789045126937

Rotkat baalt. Is echt iedereen vergeten dat hij vandaag jarig is? Waar zijn al zijn
vrienden? Het duurt heel lang tot Rotkat doorheeft dat zijn vrienden hem willen
verrassen. Wat begint als een ongelukkige dag wordt toch een verjaardag die niet
meer stuk kan: herkenbaar voor vele kinderen.
Een boek voor startende lezers met eenvoudige maar rijke taal, over het geluk om je
verjaardag te vieren met je vrienden.

Schildpad en ik
Marit Törnqvist, Querido
ISBN: 9789045125244

Als een jongen vijf jaar wordt, vertelt zijn opa hem een bijzonder verhaal. Over de
schildpad die opa kreeg toen hij klein was en die met hem meegroeide. De schildpad
was niet welkom bij de vrienden van opa, maar opa werd pas echt gelukkig toen de
schildpad voor eens en altijd een deel van zijn leven mocht zijn.
Een sereen prentenboek over de levenslange reis naar wie je bent en naar jouw
levensgeluk.

Van tintelvlinders en pantoffelhelden
Joke Van Leeuwen, Pim Lammers, e.a., Querido
ISBN: 9789045126418

Blij en bang, boos en verdrietig: in deze bundel met gedichten over de Grote
Gevoelens lees je pareltjes. De gedichten gaan bijvoorbeeld over jarig zijn en de
voorpret als je nog in bed ligt. Of over zo hyper zijn dat je knieën en je tenen vanzelf
beginnen te huppelen. De prenten geven de dynamiek van al die dwarrelende
emoties goed weer.
Een heleboel bekende dichters schreven voor deze bundel nieuw werk over de
verschillende emoties die we maar al te goed kennen.

Victorine
Jet Van Overeem, Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 9789089673619

De leerlingen uit de klas van Victorine vinden het heerlijk om haar te pesten. Ze is te
dun, haar haardos te wild en haar naam is stom. Ofdat doen de andere leerlingen
haar toch geloven. Tijdens de zomervakantie kan Victorine weer ademen. Ze maakt
zelfs een vriend en voelt zich voor het eerst echt goed in haar vel.
Ontdekken dat je blij bent met wie je bent, daar heb je ruimte - en een zomervakantie voor nodig.

Waar geluk begint
Eva Eland, Leopold
ISBN: 9789025878153

Klopt het dat iedereen op zoek gaat naar geluk? Soms is het er gewoon en soms ziet
er het anders uit dan gedacht. Geluk kan de vorm hebben van een spookje, een
eekhoorn of een papieren bootje. Soms is geluk dichtbij, soms holt het personage
erachteraan. Want je kunt niet altijd gelukkig zijn.
Dit prentenboek met eenvoudige tekeningen en beeldende taal toont dat we allemaal
gelukzoekers zijn.

Weirdo: uit het leven van een buitenbeentje
Zadie Smith, Nick Laird, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274718

Ruby is een cavia in een judopak. Ze is het verjaardagscadeau voor Rosa. De andere
huisdieren van Rosa ontvangen haar niet meteen met open armen. Want wat een raar
buitenbeentje is die cavia, zeg! Gelukkig ontmoet judo-cavia-Ruby een buurvrouw, die
haar vertelt dat het helemaal oké is om anders te zijn.
Soms heb je iemand nodig die jou voordoet hoe je jezelf mag zijn. Zeker als je wat
‘apart’ bent.

Welkom op de koninklijke academie!
Alexandre Arlène, Silvester
ISBN: 9789463068857

Iedereen heeft een eigen plekje, daar waar je echt blij bent. Voor Migali is dat de
school. Want daar kan ze haar vriendjes zien, zoals Lucille, de scarabee-prinses, en
Patje, de kikkerprins. Bovendien kan ze er op eenhoorns rijden! De ideale plaats dus
voor een spinnenprinses als Migali.
Een vlotte en guitige strip vol ondeugende grapjes.

Wie springt op en neer? : over het onzichtbare leven van
gevoelens
Tina Oziewicz, Lannoo
ISBN: 9789401483001

Wat doet Gastvrijheid tijdens rustige uurtjes? En Verwondering, waar is die als wij
hem even niet nodig hebben? Dit boek nodigt uit om woorden te geven aan gevoelens
vanuit een originele invalshoek: wat doet een gevoel in zijn vrije tijd? En dan ontdek je
dat Moed uitrust in het bos en dat Vreugde op de trampoline springt.
Een heerlijk boek om samen te praten over gevoelens en hoe elk van ons die beleeft.

