
1 
Narrata vzw - 2022 
 

 
BOEKENTIPS  

 

 

Bedtijdverhalen voor rebelse meiden 

AUTEUR: Elena Favilli ILLUSTRATOR: Francesca Cavallo 

Van Jane Austen en Cleopatra tot Michelle Obama en Serena Williams: Bedtijdverhalen voor 
rebelse meisjes zet sprookjes in een geheel nieuw daglicht met 100 voorleesverhalen over 
inspirerende vrouwen, die op hun eigen rebelse manier de wereld hebben veranderd - als 
schrijfster, piraat of wiskundige. Met illustraties van 60 vrouwelijke kunstenaars van over de 
hele wereld. 

THEMA: vanaf 10 jaar LEEFTIJD: vrouwen, succes 

  

Blauwe planeet. Blue Planet II 

AUTEUR: Leisa Stewart-Sharpe ILLUSTRATOR: Emily Dove 

In de zee leven meer verschillende soorten planten en dieren dan waar ook op aarde. Toch 
hebben we betere landkaarten van Mars dan van de oceaanbodem. Er valt nog zoveel te 
ontdekken! 

THEMA: vanaf 8 jaar  LEEFTIJD: zee, oceaan, natuur, 
dieren, vissen 

  

Bob Popcorn 

AUTEUR: Maranke Rinck ILLUSTRATOR: Martijn van der Linden 

Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van 
de maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee 
armpjes tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft 
waarmee hij woedend terugkijkt… Het maïsmannetje heet Bob, en is geen gemakkelijk type. 
Hij slaapt niet, eet onvoorstelbaar veel en is nogal humeurig. Na een tijdje krijgt Ellis er 
genoeg van. Bob moet weg, maar waar laat je een reusachtige levende popcorn met 
driftbuien? 
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THEMA: vanaf 7 jaar 

  

LEEFTIJD: vriendschap, popcorn 

          

Brobot 

AUTEUR: James Foley  James Foley 

Soesja Tinker is ’s werelds eerste uitvinder jonger dan twaalf. Haar babybroer heeft heel wat 
gebreken. Soesja besluit dan maar zelf een betere broer te bouwen: Brobot. Brobot heeft alle 
gadgets en functies om de perfecte broer te zijn. Maar dan gaat de Bro-afstandsbediening 
stuk. Misschien is haar kleine broer toch meer dan een lastpost? 

THEMA: vanaf 7 jaar  LEEFTIJD: broer-zus relatie, robot 

  

De baron von Münchhausen 

AUTEUR: Wouter Deprez ILLUSTRATOR: Randall Casaer 

In dit boek vind je de geweldige belevenissen van de Baron von Münchhausen. Die dappere 
man werd driehonderd jaar geleden geboren. De Baron beleefde aan de lopende band 
spannende avonturen. Toen hij met pensioen ging, vertelde hij al zijn lotgevallen gul verder. 
Soms met de nodige dramatische overdrijving ... 

THEMA: vanaf 10 jaar LEEFTIJD: overdrijven, reis, 
avontuur, jacht, spektakel 

  

De dag dat oma het internet kapot maakte 

AUTEUR: Marc-Uwe Kling ILLUSTRATOR: Astrid Henn 

Wat een pech! Het is de allereerste keer dat kleine Tiffany op oma past. En uitgerekend 
vandaag maakt oma het internet kapot. Het hele internet. Van de hele wereld... 

THEMA: vanaf 8 jaar   LEEFTIJD: internet, oma 

  

De griezels  

AUTEUR: Roald Dahl ILLUSTRATOR: Quentin Blake 

Meneer en mevrouw Griezel zijn vreselijk. Ze zien er vreselijk uit en ze gedragen zich vreselijk. 
Ze bedenken allerlei trucs om elkaar het leven zuur te maken. Zo laat mevrouw Griezel haar 
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man levende wormen eten, hij dacht dat het spaghetti was. En meneer Griezel maakt zijn 
vrouw wijs dat ze krimpt. Dus moet ze uitgerokken worden. De Griezels zijn niet alleen 
gemeen tegen elkaar maar ook tegen de dieren. De dieren hebben er genoeg van. Ze 
bedenken een plan. Een heel slim plan dat begint met een Lijmpartij. Een Lijmpartij? 
Inderdaad. 

THEMA: griezelen, dieren, vies zijn, humor LEEFTIJD: vanaf 7 jaar 

   

De krijtjes staken  

AUTEUR: Drew Daywalt ILLUSTRATOR: Oliver Jeffers 

Teun heeft een probleem. Hij wil een tekening maken, maar als hij zijn kleurdoos opendoet 
vindt hij daarin alleen een stapel brieven. 

THEMA: kleuren, protest, assertiviteit, 
rolpatronen, discriminatie 

 LEEFTIJD:  

  

De ridder zonder billen 

AUTEUR: Levina van Teunenbroek ILLUSTRATOR: Charlotte Bruijn 

Er was eens een ridder zonder billen. 

Die was verdrietig, want het liefst zou hij willen dat hij een prins werd en niet voor heel 
even,maar voor een lang en gelukkig leven. 

Een sprookjesachtige oplossing ligt voor de hand,waardoor hij bij zijn droomprinses belandt. 

THEMA: ridders, billen, prinses LEEFTIJD:  

  

De ronde van varken 

AUTEUR: Brigitte Minne ILLUSTRATOR: Joris Thys 

Elk jaar kijken de dieren van de boerderij naar de Ronde van Vlaanderen. Wat zouden ze ook 
graag deelnemen! ‘Willen is kunnen,’ zegt Paard op een dag. ‘Laten we onze eigen Ronde 
organiseren.’ Schaap, Geitenbok, Haan en Konijn bereiden zich voor. Koe zal het startschot 
geven, de zusjes Kip zullen de bloemenmeisjes zijn. Alleen Varken houdt zich buiten de drukte, 
en luiert zoals gewoonlijk. Tot voor de renners zowat alles misloopt … 

THEMA: wielrennen, boerderij, de beste 
willen zijn, samenwerken 

 LEEFTIJD:  
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De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen  

AUTEUR: Andy Griffiths  Terry Denton 

Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit gezien! Er is een bowlingbaan, een 
zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je overal 
volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. Andy en Terry beleven er de dolste 
avonturen, want in hun boomhut is ALLES mogelijk! Waar wacht je nog op? Kom snel langs! 

THEMA: boomhut, vrienden, avontuur LEEFTIJD:  

  

De wonderlijke wereld van bomen   

AUTEUR: Jen Green ILLUSTRATOR: Claire McElfatrick 

Ga mee naar het bos en ontdek de wonderlijke wereld van bomen. 

Wist je dat bomen ondergrondse boodschappen versturen? Of dat bomen voor hun familie 
zorgen? Een boom is veel meer dan je zou denken… 

THEMA: bomen, natuur, seizoenen, 
biologie 

 LEEFTIJD:  

  

De zolderkinderen  

AUTEUR: Janneke Schotveld ILLUSTRATOR: Annet Schaap 

De zolderkinderen gaat over 5 kinderen die met hun ouders in een groot huis wonen. Tot er 
plots iemand komt opduiken die er alles aan doet om hen uit het huis te krijgen. Een spannend 
verhaal over de zotte fratsen van de zolderkinderen. 

THEMA: vriendschap, avontuur, verhuizen  LEEFTIJD: vanaf 8 jaar 

  

Dolfje Weerwolfje  

AUTEUR: Paul van Loon ILLUSTRATOR: Hugo van Look 

Dolfje Weerwolfje ontdekt dat hij bij volle maan in een weerwolf verandert. 

THEMA: weerwolf, school  LEEFTIJD: vanaf 8 jaar 
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Dracula (Heerlijk Hoorspel 16) 

AUTEUR: Paul Wauters ILLUSTRATOR: Mark Borgions 

Jonathan Harker, een keurige notaris uit Londen, zag een snoepreisje naar Transsylvanië wel 
zitten: Even wat documenten laten tekenen, beetje van de plaatselijke keuken genieten en 
klaar. Maar zijn gastheer, Graaf Dracula, maakt een duidelijk onderscheid tussen gast en 
vrijheid. 

THEMA: vampier, griezelen  LEEFTIJD: vanaf 9 jaar 

  

Een jaar met Wifi 

AUTEUR: Brenda Froyen ILLUSTRATOR: Marloes de Vries 

25 grappige verhaaltjes over Wifi. In een jaar waarin de hele wereld op slot ging, werd pas 
echt duidelijk hoe onmisbaar Wifi is. 

THEMA: vanaf 8 jaar  LEEFTIJD: hond, huisdier, België, 
Nederland, lockdown 

  

Er was (misschien) eens…     

AUTEUR: Kamiel De Bruyne ILLUSTRATOR: Yarne 
Daeren 

Er was (misschien) eens is een boek met twintig verhalen die misschien ooit echt gebeurd zijn, 
maar misschien ook helemaal niet. Het is een spel dat je doet raden: is het verhaal 
waargebeurd of compleet verzonnen? Sla de pagina om en ontdek de waarheid! 

THEMA: vanaf 8 jaar LEEFTIJD: weetjes, 
filosofie 

  

Game over   

AUTEUR: Frank Geleyn ILLUSTRATOR:  

Matteo is een topgamer. Hij gamet tot diep in de nacht en spijbelt 
vaak om zijn skills te verbeteren. Hij droomt van een professionele 
carrière. Maar op een dag wordt hij ontvoerd. Matteo belandt in een 
verbeteringsinstelling waar tieners met gedragsproblemen 
‘heropgevoed’ worden. Computers zijn er verboden. Ontsnappen is 
onmogelijk. Leven zonder zijn geliefkoosde game, dat is de hel voor 
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Matteo. Maar op een dag ontdekt hij wat de werkelijke bedoeling van 
de instelling is … 

THEMA: gamen, League of Legends, ontvoering LEEFTIJD: vanaf 13 
jaar 

  

Game over - Attack of the blorks     

AUTEUR: Midam ILLUSTRATOR: Eric 
Adam 

Kleine Barbaar is de held in zijn eigen computerspel. Barbaar is op zoek 
naar de prinses. Dat een horde groteske monsters hem in de weg 
staat, mag geen probleem zijn. Die kan hij wel aan. Of niet? Want hier 
is er geen gamer die Barbaar kan helpen. 

 

THEMA: vanaf 10 jaar LEEFTIJD: computer, 
games, griezelen, 

monsters 

  

Groot weetjesboek over voetbal   

AUTEUR: Aurélie Sarrazin ILLUSTRATOR: Tiago 
Americo, Benjamin 

Bécue, Ilaria Falorsi, 
Cristian Turdera 

Met dit boek word je een expert in voetbal, van de onderdelen van een 
voetbaltenue to teen overzicht van de meest legendarische spelers. 

 

THEMA: vanaf 8 jaar LEEFTIJD: voetbal, 
sport 

  

Haaien tanden    

AUTEUR: Anna Woltz ILLUSTRATOR: 
Maartje Kuiper 

tlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze gaat in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. Haar 
ouders weten van niks, die zitten thuis te wachten: haar moeder is al zeven maanden ziek en 
morgen krijgt ze de uitslag van een belangrijke scan. Maar Atlanta wil niet langer wachten, ze 
wil iets dóén. Zo kan ze laten zien dat ze er alles voor overheeft dat haar moeder beter wordt. 
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En ze heeft haar plan tot in de puntjes voorbereid. Maar ze is pas net aan de tocht begonnen 
als ze keihard tegen de fiets van Finley knalt. Hij is weggelopen van huis en heeft alleen twee 
haaientanden in zijn zak. 

Heeft Atlanta pech dat ze hem ontmoet, of juist geluk? 

THEMA: fietstocht, weglopen LEEFTIJD: vanaf 9 
jaar 

  

Harry Potter en de steen der wijzen    

AUTEUR: J.K. Rowling ILLUSTRATOR:  

Harry Potter is een doodgewone, maar ongelukkige jongen die sinds de dood van zijn ouders 
bij zijn saaie en hardvochtige oom en tante woont, in de bezemkast onder de trap. 

Op een dag arriveert er een geheimzinnige brief voor hem. En daarna nog een, en nog een. De 
brieven veranderen Harry’s hele leven: hij wordt gered door een woest figuur op een 
vliegende motorfiets en hij komt erachter wie zijn ouders werkelijk waren. 

Met een speciale trein die vertrekt van Perron 9¾ belandt hij op Zweinsteins Hogeschool voor 
Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. 

En uiteindelijk moet Harry het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een 
levensgevaarlijke tovenaar. 

THEMA: vanaf 10 jaar LEEFTIJD: magie, 
tovenaar, school, 

vriendschap 

  

Hartenstorm    

AUTEUR: Annette Herzog ILLUSTRATOR: 
Annette Herzog 

Hartverwarmende en humoristische graphic novel over de liefde; met bijzondere vorm: een 
omkeerboek. 

THEMA: vanaf 10 jaar LEEFTIJD: strip, 
liefde, verliefd zijn 

  

Heerlijk Hoorspel 2: De Wilde Zwanen    
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AUTEUR: Philip Maes, Paul Wauters ILLUSTRATOR: Mark 
Borgions 

Prinses Elisa is helemaal de kluts kwijt wanneer haar 11 broers worden omgetoverd in 
zwanen. Alleen door 11 hemden te vlechten van brandnetels kan ze de betovering van haar 
stoute stiefmoeder doorbreken. Ze sluit vriendschap met een bende vrolijke spoken, wordt 
bespied door een bazige bisschop en verliest haar hart aan de verlegen koning Boris. 

THEMA: vanaf 7 jaar LEEFTIJD: sprookje, 
prinses, broers, 

zwaan 

  

Heksenweek     

AUTEUR: Kaye Umanski ILLUSTRATOR: 
Ashley King 

Elsie Pekel woont in een saai dorpje. Op een dag komt Magneta Spits 
de rode heks uit het bos binnen in haar winkel. Ze zoekt iemand die 
een week op haar toren wilt passen. Dat laat Elsie zich geen twee keer 
zeggen. 

 

THEMA: vanaf 8 jaar LEEFTIJD: heksen, 
magie 

  

Het geheim van de bevroren boerderij     

AUTEUR: Hans Kuyper ILLUSTRATOR:  

De boerderij waar de oma van Kim vroeger altijd speelde bestaat nog. 
Maar het is lang geleden dat er iemand in woonde. Het lijkt of de tijd 
daarbinnen heeft stilgestaan, ziet Kim als ze er stiekem in rondloopt. 
Dan hoort ze dat de gemeente de oude boerderij wil slopen. Dat mag 
niet gebeuren! Want oma kan niets meer onthouden, maar juist over 
die boerderij weet ze nog van alles te vertellen. 

Hoe moet Kim de slopers tegenhouden? En kan oma haar helpen? 

 

THEMA: dementie, oma, grootouders LEEFTIJD: vanaf 8 
jaar 
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Het geheime dagboek van Klein Duimpje    

AUTEUR: Philippe Lechermeier ILLUSTRATOR: 
Rebecca Dautremer 

In Het geheime dagboek van Klein Duimpje ontdek je alles wat het 
klassieke sprookje verzwijgt. Over knorrende magen, slechte 
stiefmoeders, hongerige leraars, broodkruimels, en zevenmijlslaarzen 
natuurlijk. Grappig, dromerig, poëtisch en gedetailleerd beschrijft de 
kleine, maar dappere sprookjesheld zijn dagdagelijkse belevenissen en 
fantastische avonturen. 

 

THEMA: vanaf 12 jaar LEEFTIJD: sprookje, 
dagboek 

  

Het leven van een loser       

AUTEUR: Jeff Kiney ILLUSTRATOR: Jeff 
Kiney 

Bram vindt het leven een hel. Op de middelbare school moet hij zich 
staande houden tussen kleine brugpiepers en volgroeid gespuis dat 
zich al scheert. Op een dag krijgt hij van zijn moeder een leeg dagboek. 

 

THEMA: vanaf 8 jaar LEEFTIJD: school, 
dagboek, familie, 
gevoelens, ruzie 

  

Het ministerie van oplossingen       

AUTEUR: Sanne Rooseboom ILLUSTRATOR: Mark 
Janssen 

Nina is een avontuurlijk meisje van 11 jaar dat niet van stilzitten 
houdt. Haar vader is postbode en als hij op een dag een brief aan het 
mysterieuze Ministerie van Oplossingen mee naar huis neemt, 
schreeuwt die er natuurlijk om gelezen te worden. De brief is van de 9-
jarige Ruben die op school gepest wordt door de gemene Sophia en 
haar vriendinnen. Hij hoopt dat het ministerie hem kan helpen dit op 
te lossen. Nina besluit dan om samen met haar beste vriendin, Alfa, 
Ruben te gaan helpen, aangezien zo’n ministerie natuurlijk niet echt 
bestaat. Maar dankzij Ruben en zijn stokoude buurvrouw ontdekken ze 
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Historische verhalen 

 
Grappige verhalen 

 
Waargebeurde verhalen 

 
Fantasie verhalen 

 
Weetjesboeken 

 
Verhalen over magie 

 
Verhalen over normen en waarden 

 
Griezelige verhalen 

 
Avontuurlijke verhalen 

 
Strips en graphic novels 

 Audioverhaal, luisterverhaal   

 

dat ze zich daarin vergissen: er heeft wel degelijk een Ministerie van 
Oplossingen bestaan. Ze kunnen zelfs meehelpen aan het opnieuw 
oprichten ervan, als Sophia hun geheim tenminste niet ontdekt… 

THEMA: zoektochten, detective, goede daad, helpen, geheim LEEFTIJD: vanaf 10 
jaar 

  


