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In 1955 tekent Dick Bruna nijntje voor het eerst. Inmiddels is ze wereldwijd bekend en verschijnen er nog altijd eigentijdse nieuwe boeken en producten.
Het laatste nijntje nieuws vind je hier.

het Sikkelcelfonds

Wist je dat nijntje ambassadeur is van het Sikkelcelfonds? Je leest er hier meer over.

Little Dutch

Mercis Publishing, de uitgeverij van de nijntje-boeken, geeft sinds 2022 ook boeken van Little Dutch uit. Bekijk de boeken hier.

Nieuwsarchief

Blader door al ons nieuws

In het nieuws

Bekijk wat anderen over ons schreven

Neem contact op

Vind de juiste contactpersoon

thema's
nijntje
het Sikkelcelfonds
Little Dutch

over
perskits
in het nieuws
contact

Doorzoek de newsroom
Abonneer
Doorzoek de newsroom
nijntje.nl
Maandag 14 november 2022, 12:05 CET

https://www.nieuws-nijntje.nl/
https://www.nieuws-nijntje.nl/archive/press_releases/
https://www.nieuws-nijntje.nl/tags/nijntje/
https://www.nieuws-nijntje.nl/tags/het-sikkelcelfonds/
https://www.nieuws-nijntje.nl/tags/little-dutch/
https://www.nieuws-nijntje.nl/archive/press_releases/
https://www.nieuws-nijntje.nl/clippings/
https://www.nieuws-nijntje.nl/contact/
https://www.nieuws-nijntje.nl/tags/nijntje/
https://www.nieuws-nijntje.nl/tags/het-sikkelcelfonds/
https://www.nieuws-nijntje.nl/tags/little-dutch/
https://www.nieuws-nijntje.nl/about/
https://www.nieuws-nijntje.nl/media_kits/
https://www.nieuws-nijntje.nl/clippings/
https://www.nieuws-nijntje.nl/contact/
http://www.nijntje.nl/


jpg

pop-up boek dieren
laat dieren tot leven komen in je boek

Hou jij ook zo van dieren? In het nieuwe kartonnen pop-up boek dieren spelen ze de hoofdrol. Op elke bladzijde komt een ander dier tot leven door middel van een
stevige pop-up. Er is een varken met een krulstaart en een leeuw met prachtige gele manen. Welk dier loopt in de wei en heeft een zachte vacht?

Dit vrolijke boek met de herkenbare dierenillustraties van Dick Bruna is een mooi cadeau voor de feestdagen. Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel.

pop-up boek dieren

ISBN 978-90-5647-912-1

12,95 euro

links
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cover_pop_up_boek_dieren_CMYK_DRUKWERK.pdf
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Kopieer link
Kopieer tekst
Download

over mercis

Over Mercis en Mercis Publishing 

De auteursrechten en filosofie van Dick Bruna worden wereldwijd bewaakt door Mercis bv. Mercis Publishing bv geeft sinds 1995 de boeken van Dick Bruna uit. De
basis van het werk van Dick Bruna is ook de basis van het werk van Mercis: respect voor de wereld van het kind. Sinds 2022 geeft Mercis Publishing bv ook boeken
van Little Dutch uit.

contactgegevens

Marja Kerkhof
Mercis bv | Mercis Publishing bv  
Directeur
marjakerkhof@mercis.nl
020 675 80 36

Download vCard
Karin van Zwieten
Mercis bv | Mercis Publishing bv  
Uitgever
karinvanzwieten@mercis.nl
020 675 80 36

Download vCard
Kim van Zon
Mercis bv | Mercis Publishing bv  
Marketing en Publiciteit
kimvanzon@mercis.nl
020 675 80 36

Download vCard

deel nieuwsbericht
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neem contact op

Marja Kerkhof
Mercis bv | Mercis Publishing bv  
Directeur
marjakerkhof@mercis.nl
020 675 80 36

Karin van Zwieten
Mercis bv | Mercis Publishing bv  
Uitgever
karinvanzwieten@mercis.nl
020 675 80 36

Kim van Zon
Mercis bv | Mercis Publishing bv  
Marketing en Publiciteit
kimvanzon@mercis.nl
020 675 80 36

deel dit bericht

gerelateerd nieuws

7 november 2022
nijntje

nieuw tabjesboek: nijntje en sinterklaas

Aankomend weekend is het zo ver: Sinterklaas komt aan in Nederland. Ga jij ook je schoen zetten? Het nieuwe boekje nijntje en sinterklaas is een prachtig
schoencadeautje!

24 oktober 2022
nijntje

nieuwe nijntje-boeken over vormen en tellen

Er zijn twee nieuwe boeken van nijntje! In het doorkijkboek welke vorm zie je, nijntje? zijn verschillende vormen te ontdekken en in het tabboek tel je mee met nijntje?
maak je kennis met tellen. L...

3 oktober 2022
nijntje

de tuin van nijntje, xl editie

Dit jaar staat de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) in het teken van de natuur met als thema ‘Gi-ga-groen’. Speciaal voor deze gelegenheid is de klassieker de
tuin van nijntje tijdelijk verkrijg...

19 juli 2022
nijntje

strandpret met nijntje

De zon schijnt en nijntje gaat naar het strand! In het nieuwe badboek strandpret met nijntje ontdek je wat daar allemaal te zien is.

ontvang het laatste nieuws van mercis

Abonneer op onze newsroom en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.
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ontvang het laatste mercis nieuws per email.

Emailadres *
Frequentie * Real-time updates

voor welke thema's wil je updates ontvangen? *
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 Little Dutch

Error message

 Ik ga ermee akkoord dat mercis mijn data opslaat om mij nieuws te verzenden *

Je contactinformatie wordt gebruikt om je emails te versturen met nieuws. Je persoonlijke data wordt verwerkt in overeenstemming met mercis's Privacybeleid.
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bevestig je emailadres

Bedankt voor je inschrijving—we zijn er bijna. We hebben alleen nog een verificatie van je emailadres nodig zodat we zeker weten dat we met de juiste persoon
spreken.

De bevestigingsemail kan nu ieder moment je mailbox bereiken.

Je kunt dit scherm sluiten.
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