Breaking
Tovertuin
nieuws!
Beste partner,
Het blijven – ondanks alle prachtige lokale initiatieven die we zien –
tijden met uitdagingen. Zowel voor retail als voor publishing.
We willen jullie dan ook via deze weg laten weten dat we jullie graag
steunen, door mee te denken over gezamenlijke campagnes, unieke
samenwerkingen of door ‘simpelweg’ de mooiste boeken te maken,
in de hoop dat jong en oud naar jullie (online) winkel rent.
We zijn dan ook trots op alle titels die we – ook het afgelopen jaar via jullie naar buiten hebben mogen brengen. Dat geeft ons ruimte om
nieuwe, avontuurlijke titels als Sloddervos te creëren, maar ook ons
bestaande portfolio Woezel & Pip titels te vernieuwen en te verdiepen.
In een tijd waarin scholen niet altijd open zijn, zijn we ook dankbaar dat
we met onze collectie van Zwijsen een steentje bij kunnen dragen aan
het ‘groter groeien’ thuis. Maar ook met educatieve titels als ‘Allemaal
vormen’ en ‘Het grote ontdekboek’ bieden we graag die educatieve
helpende hand. Natuurlijk blijft fun en plezier maken altijd hoog in het
vaandel staan, zeker in de Tovertuin, want de behoefte aan lieve en
vermakelijke content blijft onverminderd groot.

Woezel en Pip bestempelen hun status op de Nederlandse
markt met een exclusieve deal met Videoland.
De beste vriendjes uit de Tovertuin claimen met ‘Woezel & Pip
Vriendjesclub’ hun positie op de groeiende on demand-markt. Een
interactief en educatief format voor kinderen, samen met kinderen
gemaakt. Dankzij de exclusieve samenwerking met Videoland hosten
zij – vanuit hun eigen boomhutstudio – hun eigen ‘Original’. Het
eerste seizoen met 8 afleveringen is sinds 26 februari te zien
bij Videoland.
Elke aflevering draait om het samen leren en ontdekken van thema’s die ook
een rol spelen in het dagelijks leven van de allerkleinsten. Of het nu gaat om
leren tellen, het alfabet leren, het ontdekken van nieuwe dieren, gerechten,
muziek of bestemmingen; Woezel en Pip, Buurpoes, Charlie, Tante Perenboom,
de Wijze Varen en Molletje nemen de allerkleinsten elke aflevering mee op een
ontdekkingsreis die de belevingswereld van kinderen uitdaagt en voedt. Vanuit
hun omgetoverde boomhut videobellen ze met vriendjes uit het hele land en
schakelen ze met hun live reporters op locatie bij de kindjes thuis. Dat resulteert
in een speelse, dynamische aflevering waar kindjes niet alleen wijzer, maar
ook blijer van worden.

Graag vertellen we je in deze prospectus alles over de titels waar we de
afgelopen periode aan gewerkt hebben en stellen we diegenen die haar
nog niet ontmoet hebben heel graag voor aan Rhona, de heldin uit ons
nieuwste avonturenboek ‘Sloddervos’.

Het Guusje Nederhorst Fonds is geboren uit de grenzeloze liefde die Guusje voor kind en dier had. Het
Fonds kiest hiertoe jaarlijks twee goede doelen aan wie zij financiële steun biedt. De baten van het GNF
bestaan uit donaties en een afdracht van een deel van de verkoopopbrengst van Woezel & Pip-producten.
Zo kunnen we nóg meer kinderen en dieren die onze aandacht, hulp en steun hard nodig hebben, helpen.

Tot slot: nogmaals dank voor jullie inzet voor het boekenvak. Het zijn
partners als jullie die voor ons hét verschil maken.
Dinand en Lucy Woesthoff en Dromenjager Publishing team

Dromenjager Publishing BV
Willem Fenengastraat 9
1096 BL Amsterdam
T 020 – 75 23 990
E publishing@dromenjager.com
www.dromenjager.com

Publiciteit, aanvragen recensieexemplaren & beeldmateriaal
Leïla de Jager
T 020 – 75 23 990
E leila@thedreamchaserstudios.com

Marketing & Sales
Eva Derksen
T 020 – 75 23 990
E publishing@dromenjager.com

Merchandise
Rianne Gerritsen
T 020 – 75 23 990
E rianne@dromenjager.com

Ga voor ons complete aanbod naar www.dromenjager.com/publishing

Word lid van onze vriendjesclub voor leuke knutsels, prijsvragen en al het
laatste nieuws. Meld je aan via www.vriendjesclub.nl.

www.woezelenpip.nl
woezelenpip
@woezelenpipofficial

De verhalen over Woezel & Pip zijn gebaseerd op de oorspronkelijke verhalen van Guusje Nederhorst.
©2021 Dromenjager. Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

woezelenpip

‘Hoi!
Hoi! Ik zwaai naar je, maar dat kun je niet zien, want mijn
Rhona. Rhona van der Bijl.
plaatje staat stil. Mijn naam is Rhona
Ik ben tien jaar en zit in groep zes. Waarschijnlijk heb je
online of op tv iets gezien over die aardbeving en de blikseminslag bij het beursgebouw. Maar dan ken je maar het
halve verhaal.
Daarom ga ik je nu het hele verhaal vertellen, zoals het echt
is gebeurd. Dus luister naar me, alsjeblieft. Om de wereld te
redden heb ik je hulp nodig. En het kan nog, maar dan moet
ook
je me geloven: ik ben de Sloddervos… En jij ook.’
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Gebonden leesboek Prijs € 15,99
Formaat 15 x 22 cm Geïllustreerd zwart met steunkleur
Omvang 224 bladzijden NUR 282/283
ISBN 978 94 932 1621 1 Verschijnt 25 mei 2021

Sloddervos in de spotlight in jouw winkel?
PR
Grootse lancering ondersteund door

Dinand Woesthoff,

Bij een bestelling van drie stuks of meer ontvang je altijd bijbehorend
POS-materiaal bestaande uit een poster, raamsticker, backcard en wobbler.

exclusieve influencers campagne, socials en overige online media en tv

In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze
werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van
wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. En er is er maar een die
SLODDERVOS
beide werelden kan redden: RHONA, DE SLODDERVOS.
Raamstic

Sloddervos is hét avonturenboek van nu over durven te leren geloven in jezelf en in
alles wat je ziet en niet ziet. In alles wat je weet en niet weet. Omdat niet alles verklaarbaar
hoeft te zijn om waar te zijn. Want er is nog zoveel meer. En alles is verbonden.
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deel van dé nieuwe spannende kinderboekenreeks
* Eerste
(8-11 jaar)
* Geschreven door Dinand Woesthoff & Dore van Montfoort
* S
 luit aan bij de avontuurlijke belevingswereld van kinderen van nu
* Modern, magisch-realisme
* N
 ieuw merk door creators en illustratoren van Woezel & Pip
* Gratis sticker achterin het boek

Meer informatie over deze focustitel van het jaar?
Samen sparren over een samenwerking, aanvragen voor signeersessies en/
of interviews, tailormade marketingactivaties of ondersteunende merchandise?
Neem contact met ons op via publishing@dromenjager.com

Met
geluid
en twee
figuren

Buitenspeeldag
Vandaag is de leukste dag van de Tovertuinweek. Nog leuker
dan knutseldag, opblijfdag, verkleeddag en samen-koken-dag
bij elkaar. Want vandaag is het... buitenspeeldag.
Breng je kindje in beweging en klim, glij, graaf, zwem en dans
samen met de liefste vriendjes van de Tovertuin. Zo wordt het
voorleesmoment gelijk ook het speelmoment. Want wie wil er nu
niet meespelen met de twee leukste vriendjes van de wereld?

Groot speurboek
De Tovertuinvriendjes reizen de hele wereld rond. En wat is daar veel te zien! Zie jij wie zich
verstopt tussen het koraal? Of welke Afrikaanse dierenvriendjes op de Savanne aan het verhuizen
zijn? Wie heeft zich verstopt in het sneeuwfort van de pinguïns? En welke aap is er met Charlies
gitaar vandoor? Met het Groot speurboek ontdekken kindjes elke keer als ze het kartonboek
openslaan weer iets nieuws.

* Met 7 extra grote
zoekplaten
* Interactief en
spelenderwijs zoeken
en woorden leren
* Goed voor uren
zoekplezier
* Op ontdekkingsreis
rond de wereld

DRUK

*
*
*
*
Kartonboek full colour Prijs € 12,99
Formaat 26 x 29 cm
Omvang 16 bladzijden NUR 272
ISBN 978 90 797 3879 3
Verschijnt 6 juli 2021

Interactief speelboek
Uniek boekformat: mét uitneembare figuurtjes en geluid
Stimuleert kindjes te bewegen met Woezel & Pip
Leuk voor thuis, maar ook op kinderdagverblijven en BSO’s
Kartonboek met 2 uitneembare figuurtjes en geluiden
Prijs €14,99 Formaat 20 x 20 cm
Omvang 10 bladzijden NUR 272
ISBN 978 94 932 1625 9 Verschijnt 27 juli 2021

Uitneembare figuurtjes

Mét geluid
en
uitneemba
re
figuurtjes

Kleurpret

Feest met Woezel & Pip

Kleurkriebels? Met ons nieuwste, vrolijke kleurboek doen we een zomerse
toevoeging aan onze succesvolle reeks kleurboeken. Hét perfecte cadeautje voor
alle kleine kunstenaars in de dop en goed voor een zomer vol kleur, kras en krijtplezier!

*
*
*
*

Vol nieuwe zomerse kleurplaten
Ideaal voor op reis of onderweg!
Geschikt voor alle leeftijden
Draagt bij aan de ontwikkeling
van de fijne motoriek

Uitdeelboekjes

BESTSELLE

R!

Met de Woezel & Pip uitdeelboekjes geef je al je vriendjes een glimlach mee naar huis.
Een glimlach die blijft. Want wat is er nou leuker om te trakteren dan Woezel & Pip?
Met het hartverwarmende boekje Allerleukste vriendje kun je al je vriendjes vertellen
hoe lief je ze vindt. En met Hoera, het is feest! is de feestpret nooit voorbij.

*
*
*

n 10.000
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V
 rolijke BESTSELLER in een nieuw jasje
Ideaal als traktatie of als klein cadeautje
Twee nieuwe titels

2 x 5 feestelijke kartonnen uitdeelboekjes full colour Prijs €10,Formaat 9 x 9 cm, 10 stuks in doosje Omvang 12 bladzijden
NUR 271 ISBN 978 94 932 1623 5
Verschijnt 6 mei 2021
Kleurboek Prijs €3,99
Formaat A4
Omvang 24 bladzijden NUR 023
ISBN 978 90 797 3878 6 Verschijnt 17 juni 2021
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Krijg je geen genoeg
van Kleurpret?
Deze titels hebben zich
bewezen als hardlopers
en vormen een vast
onderdeel in ons kleur
assortiment.
Aan de keukentafel of
juist op pad: met onze
kleur bestsellers wordt
het in ieder geval een
zomer vol creativiteit.
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BESTSELLER
2020!

Hieperdepiep!

Blaas
zelf de
lampjes
uit!

Hieperdepiep... hoera! Charlie is jarig en daarom is er
taart. En kaarsjes natuurlijk! Maar wie gaat Charlie helpen
om alle kaarsjes uit te blazen en een wens te doen? Kan de
lezer misschien helpen?

*H
 et kindje blaast zelf de kaarsjes (lampjes) uit
* F EEST in boekvorm
* Het perfecte cadeau

Kleurboek
ISBN 978 90 797 3888 5 | Prijs € 3,99

Gigagroot kleurboek
ISBN 978 90 797 3871 7 | Prijs € 8,99

Kartonboek met lampjes
Prijs €11,99 Formaat 20 x 20 cm
Omvang 10 bladzijden NUR 272
ISBN 978 94 932 1620 4 Verschijnt 24 april 2021

Met échte
lampjes

Maatschappelijke titels
Woezel en Pip vinden het belangrijk om moeilijke maar o-zo belangrijke onderwerpen bespreekbaar
te maken. Met deze serie proberen wij thema’s als de dood, pesten en dankbaarheid tastbaarder te
maken zodat kinderen al op jonge leeftijd handvaten krijgen om hiermee om te gaan in hun eigen leven.
Deze boeken zijn niet alleen geschikt als gespreksstarters voor ouders, verzorgers en leraren, maar ook
als troost en herkenning voor kindjes in hun ontwikkeling. Een helpende hand, voor jong en oud.

Op vakantie met Woezel & Pip

Samen
moeilijke
onderwerpen
bespreekbaa
r
maken

Verlies

Woezel en Pip gaan weer op vakantie! Ga je mee? Pak je koffer dan maar snel in en ga mee op avontuur!
Met dit reiskoffertje in boekvorm wordt elke vakantie een feestje! Teken wat jij het liefst doet op vakantie,
lees een spannend avontuur en schrijf je eigen vakantiekaart! Het beste boek om op vakantie mee te nemen
vol doe- en leesplezier!
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* Ideaal voor onderweg en op vakantie
*M
 et uitwisbare stift voor eindeloos
speel- en leesplezier

Woezel en Pip rennen door het bos. Ze zoeken kastanjes. Woezels rugzak zit al bijna helemaal vol.
‘O, daar ligt nog wat, Pip,’ roept hij en hij wijst vooruit. Daar ligt iets in de schaduw van een oude
eik. Het is Muisje. Hij ligt heel stil. Zelfs zijn snorharen bewegen niet…
Gevoelig en toegankelijk prentenboek over het verliezen van een dierbare en afscheid nemen
binnen de veilige en vertrouwde belevingswereld van de Tovertuin

* Geschreven in samenwerking met Stichting Achter de Regenboog
*

www.achterderegenboog.nl

Woezel en Pip gaan op vakantie! | ISBN 978 90 797 3875 5 | Prijs € 10,99

B
evat een flyer met adviezen over hoe je met een kindje kunt praten over verlies,
de dood en afscheid nemen

BABY

Titel Dag lief muisje
ISBN 978 90 797 3873 1 | Prijs € 13,99

Pesten
Woezel en Pip spelen met hun vriendjes in de Tovertuin. Dan valt Charlie in een modderplas.
Buurpoes maakt grapjes over hem en Woezel lacht hem uit. En Pip? Die staat erbij en kijkt ernaar.
Verdrietig loopt Charlie weg.

* De mooiste en liefste boekjes voor de allerkleinsten
* Ideaal als kraamcadeau
* Sluit aan op de pure belevingswereld van
kleintjes tot 18 maanden
* Merchandise in deze babylijn verkrijgbaar.

Leerzaam en toegankelijk prentenboek over pestgedrag en hoe daarmee om te gaan binnen de
veilige, vertrouwde belevingswereld van de Tovertuin.

NIEUW!

* Geschreven in samenwerking met Stichting Stop Pesten Nu! – www.stoppestennu.nl
* Bevat een flyer met adviezen voor ouders, verzorgers en leraren over hoe je met
pestgedrag om kunt gaan

Titel Stop hou op!
ISBN 978 90 797 3877 9 | Prijs € 13,99

Dankbaarheid
Het is een heerlijke dag in de Tovertuin. De vriendjes spelen regenspelletjes, schilderen alle mooie
dingen die ze zien, plukken zelf graan, delen pannenkoeken met al hun vriendjes, dromen weg bij
kampvuurverhalen en beleven echte in-het-donkeravonturen. Wat is er toch veel om blij mee te zijn!
Dit verhaal draait om het belang van dankbaarheid. Het inspireert kinderen én ouders om al het
moois in hun leven te benoemen en te vieren.

Kiekeboe!
Kartonboek met flapjes en spiegeltje
ISBN 978 90 797 3867 0
Prijs € 7,99 Verschijnt 22 juni 2021

Baby’s eerste boekjes
4 kartonboekjes in doos
ISBN 978 94 932 1614 3
Prijs € 11,50

M
		
*
 ooie gespreksstarter om kindjes te laten stil staan

*
Titel Zoveel te vieren
ISBN 978 90 797 3872 4 | Prijs € 13,99

bij alles waar ze dankbaar voor zijn
Geluk zit in de kleinste dingen!

Baby’s eerste puzzelboek
ISBN 978 90 258 7740 8
Kartonboek Prijs € 10,99

Ik vind jou zo lief!
ISBN 978 90 797 3869 4
Prijs € 9,99

In bad!
ISBN 978 90 797 3887 8
Prijs € 7,99

Ga voor een overzicht van ons volledige Woezel & Pip Baby assortiment naar woezelenpipbaby.nl

Boekjes voor elk moment om samen te delen

De top titels van dit voorjaar

Onze vriendjes zijn gek op samen lezen. Het is niet alleen goed voor de taalontwikkeling maar zorgt ook
voor een knus moment tussen kindjes en hun verzorgers waarin alle ruimte is om dingen voor het eerst te
ontdekken. Om zowel die kleine kinderen als die innerlijke kindjes van het fijnste leesvoer te voorzien, zetten we hier onze mooiste en handigste samenleesboeken op een rijtje.

Dit jaar zijn er reeds mooie nieuwe titels uitgebracht die wij graag nogmaals onder de aandacht willen brengen.

Of het nu gaat om het creëren van een slaapritueel of een eerste bezoek aan de dokter: in de Tovertuin
bieden we voor elke gelegenheid graag een helpende hand.
Hét basis
boek
om spele
nderwijs
te leren
met
Woezel &
Pip

Leukste voorleesavonturen
Slaap ritueel

Nieuwste
titel in d
e
educatie
ve
reeks

Samen spelen

0!
LER 202
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De mooiste verhalen |ISBN 978 90 797 3898 4 |Prijs € 10,50
Guusjes eerste verhalen |ISBN 978 90 797 3896 0 |Prijs € 14,99
5 minuten verhaaltjes |ISBN 978 90 797 3868 7 |Prijs € 10,50

Liefste klassieker

Slaap lekker
ISBN 978 90 797 3882 3
Prijs € 11,99

Alle seizoenen puzzelboek
ISBN 978 90 797 3892 2
Prijs € 13,99

Het grote ontdekboek

Allemaal vormen

Het grote ontdekboek | ISBN 978 90 797 3897 7 | Prijs € 8,99

Allemaal vormen | ISBN 978 94 932 1615 0 | Prijs € 5,99

In dit boek hebben we de populairste thema’s uit onze educatieve
kartonreeks samengebracht. Zo wordt samen lezen, samen leren!

In de Tovertuin zijn heel veel vormen te vinden. Zoek jij met de
vriendjes mee?

Helpende hand - De eerste keer reeks

Kartonnen
uitgave

De beste
voorbereiding op ee
doktersbe n
zoek
Ik vind jou zo lief XS |ISBN 978 90 797 3880 9 |Prijs € 5,Ik vind jou zo lief |ISBN 978 94 932 1616 7 |Prijs € 6,99

Dé cadeau
klassieker
in
kartonnen
uitvoering

Naar school | ISBN 978 90 797 3884 7
Naar de tandarts | ISBN 978 90 258 7538 1
Naar de dokter | ISBN 978 94 932 1618 1 | Allen € 7,50

Educatief

Naar de dokter

Allemaal vormen | ISBN 978 94 932 1615 0 Zoveel kleuren | ISBN 978 90 797 3883 0
Eerste woordjes | ISBN 978 94 932 1600 6 Samen tellen | ISBN 978 94 932 1601 3
Allemaal dieren | ISBN 978 90 797 3886 1 Wat doe jij vandaag? | ISBN 978 90 797 3885 4
Allen € 5,99

Met ‘De eerste keer’ reeks helpen wij kindjes bepaalde dingen
voor het eerst in een vertrouwde omgeving te beleven voordat zij
het zelf proberen. In tijden waarin een doktersbezoek relevanter
is dan ooit bereiden ze zich in deze nieuwste titel samen met
Woezel & Pip op een speelse en laagdrempelige manier voor op
een bezoek aan de dokter
Naar de dokter | ISBN 978 94 932 1618 1 | Prijs € 7,50

Ik vind jou zo lief

Woezel wil al zijn vriendjes vertellen hoe lief hij ze vindt. Maar
één vriendje vindt hij de allerliefste.Met dit boekje zeg je op de
origineelste manier “ik vind jou zo lief”. Bij het cadeaugeven en
natuurlijk elke keer bij het voorlezen.
Ik vind jou zo lief
ISBN 978 94 932 1616 7
Prijs € 6,99

Zwijsen is bekend van de lesmethoden voor de basisschool. Maar wist je dat Zwijsen ook een complete lijn met educatieve Woezel & Pip spellen
en doeboeken voor thuis biedt? Met deze producten van Woezel & Pip wordt thuis oefenen een feest!
Kinderen doen met de spellen van Woezel & Pip ongemerkt allerlei ontdekkingen die later van belang zijn voor hun ontwikkeling op het gebied van lezen,
rekenen en schrijven. Spelenderwijs maken ze kennis met letters, getallen, kleuren en vormen. En dit alles op een manier waarbij het plezier voorop staat!
Peuters en kleuters oefenen tevens hun fijne motoriek. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen leren schrijven. De spellen en doeboeken
vormen zo een perfecte voorbereiding op school.
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Woezel & Pip wat maak je, pip?
Formaat 15 x 16 cm | Prijs € 6,99
ISBN 978 90 487 4118 2 | NUR 272/287
Verschijnt augustus 2021

b
Woezel & Pip ik leer abc & ik leer 123
Formaat 21 x 29,7 cm | Prijs € 6,99 per stuk
Ik leer abc ISBN 978 90 487 3925 7
Ik leer 123 ISBN 978 90 487 3926 4 | NUR 228

3-5 jaar

d

bambino

8

spelen met abc

Sluit

100% aan
bij school

Loco bambino Woezel & Pip
pakket letters en cijfers
Formaat 16,6 x 26,2 cm | Prijs € 27,50
ISBN 978 90 487 4155 7 | NUR 228
Verschijnt augustus 2021

3

Woezel & Pip het grote abc
Formaat 23,5 x 30 cm | Prijs € 12,50
ISBN 978 90 487 3762 8
NUR 228/287

Woezel & Pip abc schrijfkoffer
Formaat 21 x 24 x 3 cm | Prijs € 14,99
ISBN 978 90 487 3827 4 | NUR 023

c
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Woezel & Pip yogaspel
Formaat 27 x 27 x 4 cm | Prijs € 19,99
ISBN 978 90 487 3422 1 | NUR 023

b

Woezel & Pip abc memo
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm | Prijs € 12,99
ISBN 978 90 487 3752 9 | NUR 023/287

Woezel & Pip letterlegger & getallenlegger
Formaat 20,6 x 16,5 cm | Prijs € 14,50 per stuk
Letterlegger ISBN 978 90 487 3674 4 | NUR 287
Getallenlegger ISBN 978 90 487 4011 6 | NUR 023

USP’s edutainment
• Draagt bij aan de leerprestaties voorschools of op school
• Door spelenderwijs oefenen groeit het zelfvertrouwen
• Aanbevolen door leerkrachten
• Sluit 100% aan bij school
• Leuk, leerzaam en even offline
Sales Zwijsen Rebekka van Schelven M 06 41 32 97 26 | r.vanschelven@zwijsen.nl | www.zwijsen.nl/woezel-pip

