
BESTEL NU! 

VERSCHIJNT 10 FEBRUARI 2023 

“Dolfje zit diep in mijn hart. Twintig jaar 
geleden was hij de enige die mijn jongste 
aan het lezen kreeg, dus ik ga zeker wat 
kinderen verblijden met een Dolfje!” 

Levina van Teunenbroek – Schrijver –  
De ridder zonder billen 

“Oh zo leuk! Hier zal ik heel veel kindjes 
blij mee kunnen maken!     ” 

@juf.veronique (instagram)

“Zo lekker toegankelijk. Wat een topkeuze!” 

Marlies Verhelst – Schoolschrijver 

AAN WIE GEEF JIJ DOLFJE WEERWOLFJE CADEAU?



@geefnboekcadeau             geefeenboekcadeau             geefeenboekcadeau www.geefeenboekcadeau.nl         

Dolfje Weerwolfje hoeven we natuurlijk niet  
aan u voor te stellen. De hoofdpersoon van de inmiddels 
25-delige serie heeft talloze kinderen in binnen- en buiten-
land aan het lezen gekregen. Heb je Dolfje eenmaal in je 
hart gesloten, dan blijf je lezen! Fans van het eerste uur 
zijn inmiddels volwassen en kunnen niet wachten om dit 
boek voor te lezen aan hun eigen kinderen. Zo blijft  
Dolfje steeds een vaste boekenvriend in het leven van 
jonge lezers. 

Bestelinformatie 
De inkoopkorting voor de boekhandel: 20% DIO 
(voor België 17,8%). Boeken kunnen alleen per 
doos worden besteld, zonder recht van retour.  
De uiterste besteldatum is 13 januari 2023. 
Bestel snel want OP = OP. De boeken worden 
in de week vóór de actie geleverd. ISBN: (doos 
30 ex. ) 978-90-832221-3-4. Uitvoering: full color 
paperback Prijs: € 89,70

Promotie 
Alle deelnemende boekhandels ontvangen gratis 
een promotiepakket voor in de boekhandel.  
Scholen kunnen bij de boekhandel een apart  
promotie-pakket bestellen voor gebruik in de  
klas of mediatheek. Deze pakketten voor het 
onderwijs kunt u bestellen via:  
verkoop@geefeenboekcadeau.nl. 

Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt.  
De pakketten worden geleverd via het CB.  
Voor nadere informatie, lesbrieven en educatief 
materiaal zie www.geefeenboek.nl

Voor vragen 
Mail info@geefeenboekcadeau.nl voor algemene 
vragen over de campagne, mogelijke samen-
werkingen en persaanvragen. 

Mail verkoop@geefeenboekcadeau.nl of bel  
+31 (010) 206 2929 voor informatie over  
bestellingen en distributie.

Geef een boek cadeau is een initiatief van  
stichting Geef mij maar een boek 

Dolfje Weerwolfje Week 
De jaarlijkse feestweek rondom de boekenserie is dit jaar naar voren gehaald en valt nu samen met de 
start van de campagne Geef een boek cadeau op 10 februari. Daarnaast viert Paul van Loon in 2023 zijn 
40-jarig schrijverschap. Dat wordt feest! 

Wees er snel bij! 
‘Eindelijk een boek voor de middenbouw!’, was een veelgehoorde reactie uit het onderwijs op de  
aankondiging van Dolfje Weerwolfje. De titel wordt gezien als hét boek dat kinderen aan het lezen 
krijgt. We verwachten dan ook dat er dit jaar een recordaantal scholen aan de campagne meedoet. 
Bestel daarom voor vrijdag 13 januari, want op = op!


