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ISBN  978-94-91707-16-2
Prijs: € 19,95

ISBN  978-94-91707-21-6
Prijs: € 22,-

Volwassenen

Enno en Roelof 
van der Schans

Toch nog Kerstmis

In dit boek nu eens 
geen geflatteerd beeld 
van de kerstperiode 
als een aaneenschake-
ling van harmonieuze 
feestdagen. In dertien 
verhalen, ieder voor-
zien van een sfeervol-
le illustratie, 

worden de dagen voor Kerstmis overschaduwd 
door pech en narigheid. Maar de komst van het 
kerstfeest, steevast vergezeld van sneeuw, leidt in 
alle verhalen tot een verandering van de rampza-
lige toestanden met piano’s, kalkoenen, financiële 
ellende en mislukte vakanties. Met aan het eind 
steeds een verrassende en soms hilarische ont- 
knoping.

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-17-9
Prijs: € 18,95

Theo Engelen

Zevenheuvelen

ISBN  978-94-91707-30-8
NUR  305 

Prijs: € 22,-

eerdere romans van Theo Engelen
In oktober 1962 woedt er binnen 
het lerarenkorps van dit ouderwet-
se gymnasium een richtingenstrijd 
tussen generaties. De opvolging 
van rector Ariëns drijft de strijd op 
de spits. En is het echt zo dat een 
van de leraren te vriendschappelij-
ke relaties onderhoudt met enkele 
leerlingen? 

Een Nederlandse man van mid-
delbare leeftijd loopt zijn eerste 
marathon in het koude en regen-
achtige Dublin. Het gevecht tegen 
vermoeidheid, pijn en elementen 
maakt van de wegstrijd een hel-
letocht. Bovendien spelen twee 
andere problemen voordurend 
door zijn hoofd. De drie verhaallij-
nen meanderen ruim 42 kilometer 
door elkaar en werken toe naar een 
onverwachte climax.

Een van de deelnemers aan de Zevenheuvelenloop is het 
beoogde doelwit van een moordaanslag. Leden van een grote 
cocaïnebende azen op de hoofdofficier van justitie die hun 
baas achter slot en grendel heeft gekregen. 
Vijftien kilometer lang spelen politie en misdadigers een 
schaakspel op leven en dood. Onverwachte ontwikkelingen 
vergen het uiterste van het improvisatievermogen van beide 
partijen en houden de lezers vanaf de eerste pagina in hun 
greep.



Wilma Degeling & Hans Flier

Van kapers tot ketters
LEGO®-verhalen uit de Gevangenpoort

Dit geheel in LEGO®-steentjes en -figuren geïllustreer-
de boek, biedt tien spannende, waargebeurde verha-
len. Over valsemunters en dieven. Over de bekende 
gebroeders De Witt, maar ook over een dienstmeisje 
en gestrande kapers.

VAN KAPERS TOT KETTERS
LEGO®-verhalen uit de Gevangenpoort

Wilma Degeling
Hans Flier

Eeuwenlang werden er mensen opgesloten
in de Gevangenpoort in Den Haag. 
Wie zaten er vast en waarom?
Hoe gingen de verhoren? Werd er echt gemarteld om 
mensen tot een bekentenis te dwingen?
Welke stra� en deelden de rechters uit?
En wist er wel eens iemand te ontsnappen? 

In dit boek zijn tien verhalen over ‘bewoners’ van 
de Gevangenpoort verzameld en in LEGO-� guren 
en -steentjes uitgebeeld. Verhalen over valsemunters 
en dieven. Verhalen over de bekende gebroeders De 
Witt, maar ook over een dienstmeisje en gestrande 
kapers. 

Nog nooit waren rechtspraak en geschiedenis zo leuk! 

LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep. Dit boek is 
gemaakt zonder steun, goedkeuring of autorisatie van de LEGO Groep, die dan 
ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud. 

De Gevangenpoort is nu een 
museum en je kunt je laten 

rondleiden langs de Gajolen 
(de cellen) en de Pijnkelder. 9 789491 707124
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Met circa 100 foto’s
ISBN   978-94-91707-12-4

NUR  212 & 218, 242 & 248, 688 & 824
Prijs: € 19,95

Jeugd: zelf lezen

9+

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-25-4

NUR  212, 283
Prijs: € 9,95

9+

9+

Buang, Boetje en Semmy moeten op reis. Samen met hun families 
komen ze terecht in een Limburgs barakkenkamp. ‘Het is maar voor 
even,’ krijgen ze te horen van de Nederlandse regering. ‘Over een 
paar maanden mag je terug naar huis. Naar de Molukken.’
De jongens besluiten er tot die terugreis het beste van te maken. Ze 
zijn onafscheidelijk. Samen ontdekken ze hun nieuwe omgeving. Ze 
vinden het best gezellig in het kamp, waar de bewoners één grote 
familie zijn. Ze spelen, halen kattenkwaad uit en leren Nederlandse 
leeftijdsgenoten kennen. 
Maar het duurt wel erg lang voordat ze hun reis kunnen voltooien. 
Zo lang, dat je haast zou denken dat het er niet meer van komt…

Voor het eerst verschijnt het schrijnende verhaal van de Nederlandse 
Molukkers in romanvorm voor de jeugd. 
Een verhaal over identiteit en anders zijn. 
En over vriendschap en levensvreugde!

Gerard Sonnemans 
& Karline Linsen

Gerard Sonnemans 
& Karline Linsen

De onvoltooide  reis

Sterrenkind

Juf Clara noemde hen 
sterrenkinderen, vertelt 
Selly. Maria kijkt naar de 
gele ster op Selly’s jurk. 
‘Daarom?’ Ze herinnert 
zich nog goed hoe boos 
Selly was toen ze dat 
ding voor het eerst op 
moest. 
‘Jazeker. En weet je waarom? Volgens juf Clara denken 
de Duitsers dat ze ons met die ster als slechte mensen 
kunnen bestempelen. Een gemene pesterij. Maar wij 
weten wel beter. Wij zijn niet slecht…’

Als er iemand een sterrenkind was, dan Selly Andries-
se wel: altijd vrolijk, vol met leven, een echte vriendin. 
Selly is niet stuk te krijgen. Toch?

Geïllustreerd
ISBN 978-94-91707-29-2

NUR 212, 283
Prijs € 12,50



Jeugd: zelf lezen
Gerard Sonnemans
& Jasper de Ruiter 

Handboek voor 
bijenfans

Waar zouden we zijn 
zonder de bij?
Bijen spelen een sleu-
telrol in de biodiversi-
teit. Ze brengen kleur, 
geur en smaak in ons

Gerard Sonnemans

Groene stoom

De verhalen in dit boek 
koppelen het verleden, 
het heden en de toe-
komst aan elkaar. Ze 
brengen je terug naar de 
tijd dat de spoorlijn met 
de bijnaam het Duitse 
lijntje werd aangelegd, ze 
laten zien hoe de trein

mensen met elkaar verbond (zowel gewone mensen 
als keizers, koningen en tsaren), maar ook hoe ram-
pen, oorlog en een roofoverval de mensen op en rond 
het spoor in gevaar brachten. 
En tot slot kun je lezen hoe mens en natuur het Duit-
se lijntje tegenwoordig gebruiken.

9+

9+

leven. Niet alleen de honingbij, maar ook de honder-
den soorten wilde bijen. We hebben alle reden om 
die nijvere beestjes te koesteren. Zeker nu hun voort-
bestaan in gevaar is.
Dit boek slaat op toegankelijke wijze een brug tussen 
de brede kennis die over bijen verzameld is en de 
nieuwsgierige, jonge lezer. 

9+

Als Sander naar Dijkzicht 
verhuist hoort hij al snel 
dat hun nieuwe woning in 
de Tweede Wereldoorlog 
getuige is geweest van 
dramatische gebeurtenis-
sen. Stukje bij beetje komt 

ISBN  978-94-91707-04-9
NUR  284
Prijs: € 14,95

10+

Meer dan 50 foto’s
ISBN  978-94-91707-13-1
NUR  212, 223, 231, 283
Prijs: € 15,95

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-14-8
NUR  210
Prijs € 24,95

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-26-1
NUR  227, 283
Prijs: € 16,-

hij erachter wat zich precies heeft afgespeeld en leert 
hij de hoofdpersonen uit die tijd kennen. Het komt zo 
dichtbij dat het hem de adem beneemt…

Simone Arts & 
                  Tante Beun

Straks, als het donker is 
5 decemberverhalen voor 
bovenbouwers

Het is weer bijna sinter-
klaas, een spannende en 
gezellige tijd voor boven-
bouwers. Als alles goed 
gaat, tenminste! 
Ties en Kerim horen 

tijdens het skateboarden toevallig dat een stel jongens 
een naar geintje willen uithalen tijdens de sinter-
klaasintocht. Kunnen ze dat voorkomen?

In dit boek staan dit en nog vier andere verhalen over 
vriendschap in de sinterklaastijd. Ze zijn grappig, 
ontroerend en spannend. Om zelf te lezen, of om voor 
te lezen natuurlijk.

Theo Engelen 

Schimmen uit het 
verleden



Jeugd: zelf lezen

6+

7+

Aby Hartog en Herma Starreveld

Miro & Tesla kiezen een beroep

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-27-8
NUR  282
Prijs: € 16,-

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-22-3

NUR  282, 283
Prijs: € 16,-

Aby Hartog en 
       Herma Starreveld
 
De problemen van 
Boris & Berber

Vrolijk, ondeugend, fan-
tasierijk en vrij, zo gaan 
Boris en Berber door het 
leven. 
Wat ze ook doen, of ze nu 
zoet zijn of stout, fanta-
sierijk of verveeld, aardig 
of gemeen, ze komen steeds weer in de problemen. 
Ouders, brandweerlieden, politieagenten, school-
meesters, buren en zelfs de kerstman, ze hebben wat 
te stellen met Boris en Berber.

Vlot  geschreven en met prachtige tekeningen van 
Herma Starreveld. 

Wilma Degeling & 
Roelof van der Schans 

Piepende remmen en 
klimmende apen

met de zusters en al helemaal niet spelen met de 
andere kinderen in haar zaal. Ze wil naar huis! De 
regels zijn ook heel streng (het verhaal speelt ruim 50 
jaar geleden) en Marjan heeft bovendien afschuwelij-
ke hoofdpijn. Maar het ergst is misschien nog wel dat 
haar moeder zo vreemd doet en alle vragen ontwijkt. 
Waarom is dat?

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-05-6

NUR  282
Prijs: € 14,50

7+

Marjan haat logeren en 
toch moet ze in het zie-
kenhuis blijven. Plat in 
bed, zonder ook maar het 
dunste kussen onder haar 
hoofd. Ze wil niet praten

‘Wat willen jullie later worden?’ vraagt papa. 
Dat weten Miro en Tesla nog niet. 
‘Misschien moeten jullie er wel al over nadenken,’ zegt 
mama. 
‘Mogen we dan alles worden?’ vraagt Tesla. 
‘Mogen we alles verzinnen?’
‘Ja hoor,’ zegt mama. ‘Wat je ook maar wilt worden.’
Papa en mama weten niet waar ze aan beginnen... 

De zoektocht van Miro en Tesla wordt beschreven in 
26 uitbundige en vrolijk geïllustreerde voorleesverhalen 
voor 6+’rs. 



Jeugd: prentenboeken

Wilma Degeling 
& Helen van Vliet

Logeren in een buik

Hij ging al logeren toen hij nog niet eens geboren was!

Een bijzonder prentenboek over een vrolijke logeer-
partij en over de tijd dat Jonas voor zijn geboorte 
logeerde in de buik van draagmoeder Tosca.

3+

3+

3+

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-07-0

NUR  273
Prijs € 14,50

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-18-6

NUR  273
Prijs € 17,95

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-28-5

NUR  273 en 281
Prijs € 16,95

Wilma Degeling 
& Helen van Vliet

Kom je op mijn 
feestje? 
  
Joes heeft een vrolijke 
uitnodiging gekregen. 
Van Ireen nog wel! En 
dus komt het heel slecht 
uit dat hij feestjes een 
beetje eng vindt. 

Wat kan hij daar nu eens op verzinnen…
Was hij maar een leeuw. Of een goochelaar. Of een 
stoere cowboy. Dan zou hij alles durven, echt hele-
maal alles. Zelfs naar een feestje.

Jonas stuitert van 
plezier: Noortje komt 
logeren! Jonas gaat heel 
goed voor Noortje zor-
gen, omdat zij logeren 
een beetje eng vindt. 
Jonas niet, hoor. 

Wilma Degeling  
&  Hanneke de Jager

De beste

Menno kan veel dingen een 
beetje, maar hij is nergens super 
goed in. Zijn vrienden zijn dat 
wel. Menno juicht altijd heel 
hard als zij winnen, maar hij wil 
zelf ook wel eens de beste zijn. 

Gaat het hem lukken? Of is het 
misschien helemaal niet nodig 
om de beste te zijn? 



Thea Dubelaar & 
Liënne ten Kate

Prulletje vindt een 
zijden ei

Het babyeendje Prul 
ontmoet een lieve, 
maar lelijke zijdevlin 
der en haar rupsjes 

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-24-7
NUR  281,282
Prijs € 14,95

Jeugd: prentenboeken

3+ 4+

Gerard Sonnemans 
Kayleigh Schaafsma 

De letterdief

Heerlijk, voorlezen.
Natuurlijk uit je lieve-
lingsboek.
Maar dan leest pap: ‘Er 
was een een prin esje 
met de mooie naam 
A alia.’
Flauw hoor! Zo staat 
het niet in het boek en 
dat weet hij best.
Maar hij kan er niets 
aan doen. Eerlijk waar.
Er gebeurt iets heel 
vreemds met de letters.

4+

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-19-3
NUR  273
Prijs € 15,95

die cocons van zijde spinnen.
De andere vlinders vinden de zijdevlinder mislukt en 
niks waard. Zelf zijn ze veel mooier!
Maar Prulletje vindt haar juist heel bijzonder. En de 
zijde van haar cocon? Dat is het mooiste draad dat er 
bestaat om een lieve knuffel van te maken.

Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-15-5
NUR  273
Prijs € 15,50

Ga voor meer 
leesplezier naar 

www.deletterdief.nl

Gerard Sonnemans 
& Mike Monaghan

Jelle en de leeuw

Jelle krijgt een euro van 
opa. Dat is te weinig 
voor de dierentuin,
maar genoeg voor een 
broodje knakworst.
Ondertussen is de 
leeuw uit de dierentuin 
ontsnapt. Hij heeft

Tweede druk
Geïllustreerd
ISBN  978-94-91707-01-8
NUR  273
Prijs € 15,95

3+

honger en ruikt de worst in Jelles broodje.
Jelle gaat ervandoor, maar de leeuw zet de achtervol-
ging in.
In de speeltuin krijgt hij het worstje bijna te pak-
ken…

Thea Dubelaar & 
Melanie Erhardy

Dappere Chris in 
het enge bos

Chris wil graag naar 
het grote, enge bos, 
maar niemand wil 
met hem mee. Daar-
om gaat hij alleen. In 
het begin lijkt het bos 
niet eng. Er zijn lieve 
konijntjes, die hem 

mee lokken naar een donker pad. Daar staat opeens 
de gemene wolf van Roodkapje. Gelukkig is Chris 
heel dapper en slim en sterk, want er wachten hem 
nog een heleboel andere gevaren.
Deze klassieke topper van Thea Dubelaar is eindelijk 
weer verkrijgbaar. Ook leverbaar als e-boek.



Menuet is een uitgeverscollectief van gerenommeerde makers van bijzondere boeken. 
Zij hebben hun krachten gebundeld om aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige boeken te maken. Zij doen 
dit zonder forse kantoorkosten, waardoor zij normale prijzen en reële oplages kunnen hanteren. Op die manier 
biedt Menuet ruimte aan de specifieke creativiteit van elke auteur en illustrator.
De Menuet-leden stimuleren elkaar en waken met hun schat aan ervaring over de kwaliteit van elkaars boeken. 
Zo bouwen zij aan een fonds van verrassende titels die het waard zijn om gelezen te worden. 
Boeken die u dus niet mag missen! 

De leden van Menuet
Simone Arts werd eerst lerares, toen schrijfster en nu is ze het allebei. Ze schrijft zowel fictie als non-fictie en geeft les in 
lees-, schrijf- en taalplezier aan kleine en grote mensen.     www.simonearts.nl

De prentenboeken en leesboeken van Wilma Degeling zijn altijd geïnspireerd op de (historische) werkelijkheid en soms 
zelfs op haar vroegere werk als advocaat en rechter.     www.wilmadegeling.nl

Thea Dubelaar kreeg een zilveren griffel voor Sjanetje, haar eerste boek. Sindsdien schrijft ze voor alle leeftijden, van peuters 
tot bijna volwassenen, fantasy en realistische verhalen, in het Nederlands en Frans.     www.theadubelaar.nl

Bies van Ede publiceerde meer dan 150 boeken voor de meest uiteenlopende lezersgroepen.     www.biesvanede.nl

Theo Engelen publiceert bij Menuet zowel jeugdromans als romans voor volwassenen. Dat hij historicus is, blijkt vaak uit 
zijn onderwerpkeuze.

Duizendpoot Aby Hartog schrijft en illustreert niet alleen, maar is ook een bevlogen verteller en performer.    
www.abyhartog.nl

Anneriek van Heugten schrijft over spannende avonturen die ze zelf als kind graag had willen beleven. Daarnaast schrijft 
en vertaalt ze informatieve boeken voor beginnende lezers.     www.anneriekvanheugten.com

Jan Lieffering werkt sinds 2000 als zelfstandig illustrator voor kinder- en schoolboeken in Nederland, België, Duitsland en 
de USA. Boeken met zijn illustraties zijn vertaald in het Spaans, Catalaans, Deens en Chinees.     www.janlieffering.nl  

Joke Reijnders schrijft kinderboeken en boeken voor volwassenen. Daarnaast werkt ze freelance als journalist, redacteur en 
ghostwriter.     www.jokereijnders.nl

Enno van der Schans heeft zijn leven lang als advocaat gewerkt. Hij heeft het schrijven van juridische teksten verruild voor 
het schrijven van verhalen en het spelen van jazzmuziek op de piano.

Met elk nieuw boek opent Gerard Sonnemans weer een ander venster op de wereld. Hij schrijft voor peuters tot pubers - in 
fictie en non-fictie.     www.gerardsonnemans.nl

Lezers: 
>  Onze boeken zijn te koop/te bestellen in 
elke (internet)boekhandel. 
>  Via onze webshop bestaat de mogelijkheid om de 
boeken door de auteur te laten signeren. 

Boekhandelaren:
>  Onze boeken zijn via het CB en rechtstreeks bij de 
uitgeverij te bestellen. 

Coöperatieve Uitgeverij Menuet

Coöperatieve Uitgeverij Menuet
Rembrandt van Rijnstraat 9

5831 BA Boxmeer
06 40 88 83 82

info@uitgeverijmenuet.nl
www.uitgeverijmenuet.nl


