
Uitgeverij Menuet 2014



Gerard Sonnemans
De geest van Beaumont

Vakantie! Eindeloos genieten van 
zwemmen in meertjes en rivieren, 
ijsjes eten in het park, spannende ver-
halen luisteren aan het kampvuur en 
hutten bouwen op de hooizolder bij 
de Franse boerderij. Wekenlang heeft  
Emma zich erop verheugd. 

Maar in hun heerlijke vakantiehuis 
sluimert een oeroud verdriet; een 
familiedrama waar Emma tegen wil 
en dank in meegezogen wordt. Een 
nachtmerrie die ze met niemand 
delen kan. Enger dan het engste ver-
haal van papa. Het is om gek van te 
worden.

Gebonden, 224 blz.
Formaat 152 x 221 mm
Prijs € 14,50
ISBN 978-94-91707-06-3
NUR 283, jeugdboek fi ctie 10-12 jr.

Ontdek de geheimen van Beaumont met de QR-codes

Achter elk hoofdstuk staat een foto met daarin een QR-code, die verwijst naar 
een verborgen pagina op het internet.
Ze geven allemaal een schat aan informatie prijs: weetjes over Emma en haar 
familie; over hun vakantiehuis en hun buren; over de streek waar ze op vakantie 
gaan en wat daar allemaal te beleven is; over oude foto’s en brieven die in het ver-
haal een rol spelen; en natuurlijk ook over de geest van Beaumont...

Je kunt de QR-codes met je tablet of smartphone scannen.
Kijk op www.degeestvanbeaumont.nl voor meer informatie.



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 
helemaal alles.
Zelfs naar een feestje.

Gebonden, 28 blz.
Formaat 220 x 291 mm
Prijs: € 14,50
ISBN 978-94-91707-07-0
NUR 273, prentenboek

Past bij het thema van de Kinderboekenweek

Alles tegelijk misschien? 

Nee, dat lijkt nergens op.
Niet eens op hemzelf. 

Nu met gratis 8 uitnodigingskaarten
bij rechtstreekse bestelling (zie p. 4 van de brochure). 



Bestelinformatie

Rechtstreeks bij de uitgeverij
– bij tenminste vijf exemplaren, vrij te kiezen uit het gehele fonds
– voordeliger voor u, want geen verzendkosten (die betalen wij), geen kosten van het CB en een 

oplopende boekhandelskorting: 
 >  vanaf 5 ex.: 40% 
 >  vanaf 10 ex.: 42% 
 >  vanaf 15 ex.: 45 %  
– nu extra: een set van 8 uitnodigingskaarten bij elk exemplaar van Kom je op mijn feestje? 

Via het CB 
– kan altijd en is handig bij kleine aantallen.

Wij streven naar hoge kwaliteit en korte lijnen, ook naar de boekhandel. 
Neem voor bestellingen en bij vragen dus gerust contact met ons op. 
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978 94 91707 06 3 Gerard Sonnemans, De geest van Beaumont geb. 224 blz. € 14,50
978 94 91707 07 0 Wilma Degeling & Helen van Vliet, Kom je op mijn feestje? geb. 28 blz. € 14,50
978 94 91707 00 1 Gerard Sonnemans & Mikiyas Sewnet, Miny zoekt een thuis geb. 32 blz. € 13,50
978 94 91707 01 8 Gerard Sonnemans & Mike Monaghan, Jelle en de leeuw geb. 28 blz. € 13,50
978 94 91707 05 6 Wilma Degeling, Piepende remmen en klimmende apen geb. 208 blz. € 14,50
978 94 91707 04 9 Th eo Engelen, Schimmen uit het verleden geb. 144 blz. € 14,50

‘Het ogenschijnlijk een-
voudige verhaal heeft  een 
belangrijk thema: jezelf 
mogen zijn.’ (kinderboeken-
praatjes.nl).

‘Complimenten aan zowel 
auteur als illustrator voor dit 
mooie staaltje werk!’
(boekenbijlage.nl).

Nieuw: uitdagende digibord-
les bij dit boek (gratis via 
wilmadegeling.nl).

‘Een goed gecomponeerd, 
psychologisch uitstekend 
in elkaar zittend, spannend 
verhaal.’ (NBD-Biblion).


