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Thea Dubelaar
& Liënne ten Kate
Prulletje vindt een zijden ei

Prulletje vindt een heel vreemd ei.
Wit en zacht en zonder dop.
Kleine Prul tikt er zachtjes op 
en luistert met de kop vlak bij 
het draderige ei.
Er zit vast een verrassing in. 
Een slangetje of babyspin!
Een schildpadje misschien?

Het babyeendje Prul ontmoet een 
lieve, maar lelijke zijdevlinder en haar 
rupsjes die cocons van zijde spinnen.
De andere vlinders vinden de zijde-
vlinder 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.

Gebonden, 28 blz.
Formaat 210 x 210 mm

Prijs € 14,95
ISBN 978-94-91707-15-5

NUR 273, prentenboek

Presentaties:
- Zijdar Natural Silk, Heemskerk
- Zijde-symposium 2018
Advertenties in het blad ‘Textiel Plus’



Wilma Degeling 
& Hans Flier
Van kapers tot ketters 
LEGO®-verhalen uit de 
Gevangenpoort

Gebonden, 88 blz.
Met circa 100 foto’s

Formaat 216 x 302 mm (oblong)
Prijs: € 18,95

ISBN 978-94-91707-12-4
NUR 212, 218, 242, 248, 688, 824

Eeuwenlang werden er men-
sen opgesloten in de Gevan-
genpoort. Wie zaten er vast 
en waarom? Hoe gingen de 
verhoren? Welke straffen 
deelden de rechters uit? En 
wist er wel eens iemand te 
ontsnappen? 

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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Het LEGO®-model van de Gevangenpoort 
reist rond en wordt geëxposeerd in musea 
en op LEGO-beurzen. 
Recensies en publiciteit op diverse sociale 
media, o.a. in LEGO®-verband. 

Dit eerste oorspronkelijk Nederlandse boek dat geheel in LEGO®-steentjes en -figuren is geïllus-
treerd, biedt tien spannende, waargebeurde verhalen. Verhalen over bijvoorbeeld valsemunters 
en dieven. Over de bekende gebroeders De Witt, maar ook over een dienstmeisje en gestrande 
kapers.

‘In deze uitgebreide, rijk geïllustreerde uitgave 
in oblong formaat wordt de geschiedenis van de 
Gevangenpoort op een heel bijzondere manier 
uitgebeeld. Alle gebouwen, mensen en voorwer-
pen bestaan uit Legosteentjes. Van het gebouw 
is een dwarsdoorsnede gemaakt, waardoor je 
alle gebeurtenissen heel goed kunt bekijken. Een 
tijdbalk voorin geeft een goed overzicht van de 
geschiedenis. (...) Doordat alle gruwelijkheden 
in Lego zijn uitgevoerd, zijn ze eerder leuk dan 
angstwekkend om meerdere malen te bekijken.’
(NBD-recensie) 

Inkijkexemplaar beschikbaar via: 
www.wilmadegeling.nl/kapers.html



Gerard Sonnemans
& Jasper de Ruiter
Handboek voor bijenfans

Waar zouden we zijn zonder de bij?
Bijen spelen een sleutelrol in de bi-
odiversiteit. Ze brengen kleur, geur 
en smaak in ons leven. Niet alleen de 
honingbij, maar ook de honderden 
soorten wilde bijen. We hebben alle 
reden om die nijvere beestjes te koes-
teren. Zeker nu hun voortbestaan in 
gevaar is.

Dit boek slaat op toegankelijke wijze 
een brug tussen de brede kennis die in 
de loop der jaren over bijen verzameld 
is en de nieuwsgierige, jonge lezer. 

Met honderden prachtige kleurente-
keningen van natuurillustrator Jasper 
de Ruiter.

Het ‘Handboek voor bijenfans’ laat de grote ver-
scheidenheid aan solitaire en sociale bijensoorten 
zien. Ruim aandacht krijgt de boeiende jaarcyclus 
van de honingbijen. De vliegkunsten van bijen, hun 
zintuigen en talloze andere details komen aan bod. 
Uiteraard ontbreken de verleidingstechnieken van de 
bloemen en hoe de bijen daarop reageren niet. 
Tot slot gaat het boek in op de relatie tussen mens en 
bij; van imkers en bestuiving in de landbouw tot de 
aantasting van de wereld door menselijk handelen die 
de bijen ernstig in gevaar brengt.

Gebonden, 174 blz.
Formaat 260 x 200 mm

Prijs € 24,95
ISBN 978-94-91707-14-8

NUR 210, 223, 240, 253, 410, 432

- Reeds duizenden likes op vooraankondigingen in de 
sociale media.
- Voorjaar 2018: recensies in o.a. de periodieken van 
Bijenstichting, Vlinderstichting, Nederlandse Bijen-
houdersVereniging NBV, IVN en Greenpeace.



Gerard Sonnemans
Groene stoom
Avonturen langs het Duitse lijntje

Eindelijk weer verkrijgbaar, 
in een nieuw jasje.

Acht jaar na het verschijnen van de 
eerste druk is Groene stoom nog altijd 
actueel. De belangstelling voor stoom-
treinen, het Duitse lijntje en de natuur 
is onverminderd groot.

De tweede druk is in een compleet 
nieuw jasje gestoken: een prachtig 
ander omslag, de teksten zijn opge-
poetst en er staan veel meer foto’s in. 
Met een gloednieuw verhaal over de 
moord op de Veghelse stationschef in 
1904. Waargebeurd, zoals de meeste 
verhalen in Groene stoom.

Tweede, herziene druk
Gelijmd, 174 blz.
Meer dan 50 foto’s
Formaat 215 x 147 mm
Prijs: € 14,95
ISBN 978-94-91707-13-1
NUR 212, 223, 231, 283

Over het Duitse lijntje reden vroeger treinen tussen 
Nederland en Duitsland. Tegenwoordig verplaatsen 
planten en dieren zich over de oude spoorlijn van 
het ene natuurgebied naar het andere. De stoom van 
de laatste trein is allang met de wind weggewaaid; de 
natuur stoomt nu op over het Duitse lijntje: groene 
stoom!
De verhalen brengen de lezer terug naar de tijd dat de 
spoorlijn werd aangelegd, ze laten zien hoe de trein 
mensen met elkaar verbond, maar ook hoe rampen, 
oorlog en een roofoverval de mensen op en rond het 
spoor in gevaar brachten. 

In de informatieve teksten staan allerlei wetenswaar-
digheden over stoomtreinen, de oude spoorlijn en 
zijn nieuwe natuurbestemming.



Theo Engelen
Marathon

Het is oktober. Een Nederlandse man 
van middelbare leeftijd loopt zijn 
eerste marathon in het koude en re-
genachtige Dublin. Het gevecht tegen 
vermoeidheid, pijn en de elementen
maakt van de wedstrijd een helletocht. 
Bovendien spelen twee andere proble-
men onophoudelijk door zijn hoofd. 
De drie verhaallijnen meanderen 
ruim 42 kilometer door elkaar en
werken toe naar een onverwachte 
climax.

Theo Engelen is historicus en als 
hoogleraar verbonden aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen. Hij 
schreef een veertiental jeugdboeken. 
Dit is zijn eerste roman voor volwas-
senen. 
En ja, Theo Engelen is een fervente 
hardloper. Hij liep meerdere mara-
thons en vele kortere wedstrijden.

Gebonden, 208 blz.
Formaat 200 x 125 mm

Prijs: € 18,95
ISBN 978-94-91707-16-2

NUR 301, roman

Na de brug begon het moeilijkste stuk. De weg liep daar 
acht kilometer lang omhoog, soms iets minder steil, 
maar altijd omhoog. Tegen de tijd dat ze het Phoenix 
Park naderden vielen de eerste slachtoffers al. Mensen 
die zich verstapt hadden of kramp hadden gekregen. 
Nu al. En er waren er die last kregen van een oude 
blessure. Toch te snel weer gaan lopen, het advies van 
de fysiotherapeut niet opgevolgd. Maar er waren ook 
altijd lopers die eigenlijk geen lopers waren. (...) In de 
praktijk was het een stuk moeilijker dan het in de pub 
leek. Ach, ze hadden het geprobeerd. Vanavond bij een 
pint was hier een mooi verhaal van te maken. Toch had 
het iets triests, mensen die tegen de stroom in over het 
trottoir terug liepen naar de stad. En ze keken op zijn 
minst beschaamd, maar vaak ronduit ongelukkig. Geen 
teleurstelling erger dan teleurstelling in jezelf.

Presentaties:
- Books by Roelants, RU Nijmegen
- Runners Café, Arnhem

Publiciteit  via  bladen en sociale me-
dia van de hardloopgemeenschap

3+



De geest van Beaumont
Gerard Sonnemans
‘Vandaag de dag lijkt de defi-
nitie van ‘een spannend boek” 
samen te hangen met een 
grote dosis gruwelijkheden, 
moord en doodslag maar dit 
boek bewijst dat dat gelukkig 
niet nodig is voor een mooi 
en spannend kinderboek.’ 
(boekenbijlage.nl)

Miny zoekt een thuis 
Gerard Sonnemans 
& Mikyas Sewnet
‘Het ogenschijnlijk eenvoudi-
ge verhaal heeft een belangrijk 
thema: jezelf mogen zijn.’ 
(kinderboekenpraatjes.nl).

Jelle en de leeuw
Gerard Sonnemans 
& Mike Monaghan
‘Complimenten aan zowel 
auteur als illustrator voor dit 
mooie staaltje werk!’
(boekenbijlage.nl).

Piepende remmen en 
klimmende apen
Wilma Degeling & 
Roelof van der Schans 
Het boek speelt zich vijftig jaar 
geleden af. (...) Goed uitge-
werkt door Wilma Degeling, 
die als toegift een heel leuk 
stukje over ‘naar het ziekenhuis 
gaan’ heeft geschreven. Met de 
verschillen tussen toen en nu. 
(...) Een mooi themaboek  
dus... (Boekenbijlage.nl) 

Schimmen uit het verleden
Theo Engelen
‘Een goed gecomponeerd, psy-
chologisch uitstekend in elkaar 
zittend, spannend verhaal.’ 
(NBD-Biblion).

Kom je op mijn feestje?
Wilma Degeling 
& Helen van Vliet
Een boek dat ‘uitnodigt tot 
samen lezen, voorlezen, filo-
soferen en praten over (eigen) 
gevoelens.’ (NBD-Biblion)

Kinderen van het Hoge Huys
Schrijvers van de Ronde Tafel
& Jan Lieffering
Iedereen die van plan is het 
Muiderslot te bezoeken of er 
net is geweest, zou dit boek 
moeten (voor)lezen. Het geeft 
een bezoek aan het kasteel 
zoveel meer verdieping. (ver-
haalkabaal.nl)

7+

10+

Ook verkrijgbaar

3+

8+



Menuet is een uitgeverscollectief van gerenommeerde makers van 
(kinder)boeken: vijf schrijvers en een illustrator. 
Zij hebben hun krachten gebundeld om aantrekkelijke en kwalitatief hoog-
waardige boeken te maken, niet gehinderd door de beperkingen die de grote uitgeverijen opleg-
gen in hun krampachtige zoektocht naar bestsellers. 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 gele-
zen te worden. 
Boeken die u dus niet mag missen! 

De leden van Menuet
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

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

Anneriek van Heugten schrijft over spannende avonturen die ze zelf als kind graag had willen beleven. Daar-
naast 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  

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

Koop rechtstreeks uit onze webshop
Kopen uit onze webshop is gunstig voor jou (en onszelf):
> Dezelfde prijs als bij andere winkels 
> Verzendkosten binnen Nederland slechts € 1,95
> Gratis verzending bij bestellingen vanaf € 15,- 
> Mogelijkheid de boeken door de auteur te laten signeren
> Verzonden in cadeauverpakking (meerprijs € 1,-)

Coöperatieve Uitgeverij Menuet
Rembrandt van Rijnstraat 9
5831 BA Boxmeer
06 40 888 382
info@uitgeverijmenuet.nl
www.uitgeverijmenuet.nl
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