
Worden 
wat je 
wil
Kinderboekenweek 
2021

Worden 
wat je 
wil

Suzan Beynon, redactie / productie
Lisa Darko, bureauredacteur

Kristel Dumoulin, publiciteit / uitgever
Michiel ten Raa, uitgever

Pleun Wielinga, uitgever / verkoop

Nieuwezijds Voorburgwal 130-h
1012 sh Amsterdam

020-623 47 44
post@nieuwezijds.nl
www.nieuwezijds.nl

    @Nieuwezijds
    @uitgeverijnieuwezijds       

    www.facebook.com/uitgeverijnieuwezijds

vertegenwoordiging in nederland
Ef & Ef Media

Paul Impens en Ronald Rhebergen
06-29108294 (Paul) | 06-22424790 (Ronald)

info@efenefmedia.nl
www.efenefmedia.nl 

vertegenwoordiging in belgië
Uitgeverij ePo

03-239 68 74
uitgeverij@epo.be

www.epo.be

Roza 
Rozeurs 
grote werk- en 
knutselboek 
voor jonge 
ingenieurs

Ada 
Dappers 
grote werk- en 
knutselboek 
voor top-
wetenschappers

Roza Rozeur, 
ingenieur

Andrea Beaty met illustraties van David Roberts
Vertaald door Edward van de Vendel

‘Schitterend prentenboek (...) Het 
verhaal van Roza komt volop tot leven 
door de schitterende tekeningen van 
David Roberts. (...) Zeker zo mooi 
zijn de teksten van Andrea Beaty, die 
ook in de vertaling levendig zijn. Het 
rijm is soepel en de woordspelingen 
vindingrijk.’ – NRC Handelsblad

‘Mooi vormgegeven knutselboek (...) Met 
duidelijke stap-voor-stap-uitleg leren 
kinderen bijvoorbeeld om een katapult te 
maken met lint en een lege klos. (...) Het kind 
wordt zo uitgedaagd om te brainstormen en 
zelf iets te bedenken.’ – Nederlands Dagblad

‘Wetenschappelijke begrippen worden 
helder uitgelegd, er staan spelletjes 
en puzzels in (...) Een fijn tegendraads 
boek dat een aanhoudende oproep is 
tot onafhankelijk, kritisch nadenken en 
onderzoeken.’ – de Volkskrant
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Ada Dapper, 
wetenschapper

Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen 
mag vervangen door rekenlessen die met 

hun eigen leven te maken hebben?

EDWARD VAN DE VENDEL & IONICA SMEETS
met tekeningen van FLOOR DE GOEDE

Groep zeven van de Rover Hoepsika-school komt in  
opstand tegen hun saaie rekenboek. De klas sluit een contract met  

hun juf en meester: dit jaar gaan ze rekenen met vragen die belangrijk 
zijn voor hun leven. Iedereen één vraag. Elke week één vraag.  

Die nieuwe rekenlessen zullen alles veranderen.

Kun je in bad gaan in alle tranen die je in je leven huilt?  

Hoe word je rijk? Hoe win je bij alle spelletjes? Bestaat tijdreizen?  

Wat is de perfecte manier van lootjes trekken?

Rekenen voor 
je leven
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EDWARD VAN DE VENDEL 
schrijft romans voor kinderen en 
jongeren, poëzie, non-fictie en 
prentenboeken. Hij kreeg 
meerdere belangrijke prijzen en 
de vertaalrechten werden verkocht 
aan meer dan twintig landen.

IONICA SMEETS is hoogleraar 
wetenschapscommunicatie aan 
de Universiteit Leiden. Ze 
promoveerde in de wiskunde 
en schrijft columns over 
getallen voor de Volkskrant.

FLOOR DE GOEDE is 
stripmaker van onder andere de 
autobiografische strip Flo. Sinds 
2008 werkt hij samen met Edward 
van de Vendel aan talloze 
bekroonde boeken.
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Het hoofd van Ada Dapper zit vol 
met vragen. Ada is haar hele leven al 
nieuwsgierig naar van alles. Maar wanneer 
haar onderzoekstochten en uitgebreide 
wetenschappelijke experimenten iets te ver 
gaan, sturen haar vermoeide ouders haar naar 
de Denkstoel. Misschien dat ze daardoor op 
andere gedachten komt?

ʻEen vlot geschreven verhaal voor jonge 
kinderen, met leuke illustraties en ook nog 
leerzaam voor ouders. (...) En ook de vertaling 
van de rijmende teksten is goed gedaan door 
Edward van de Vendel.ʼ – NEMO Kennislink 

‘Geweldig, bruikbaar, roldoorbrekend!’ 
– Juf Sanne

Andrea Beaty met illustraties van David Roberts
Vertaald door Edward van de Vendel

ANDREA BEATY woont in de buurt van 
Chicago en is auteur van vele prijswinnende 
kinderboeken. De personages in haar humoristische 
prentenboeken zijn slim, grappig en doeners. 

DAVID ROBERTS illustreerde vele kinderboeken. 
Hij woont in Londen.

THEMATITEL 
KINDER-

BOEKENWEEK 
2021

VERWACHT 
IN 2021: 

NETFLIX-SERIE 
MET 40 

AFLEVERINGEN


