
WELKOM IN DE WERELD VAN
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Marc werd in mei 2013
in Brussel door Jane
Goodall geridderd
in de Orde van de
Eikenboom als Ridder
voor jeugd, dieren en
natuur.

Kit Wortel of Kit Kapoen, zoals
Opa Peen de spring-in-’t-veld
noemt, is in tegenstelling tot haar
welopgevoede broers en zussen,
een echte wildebras, een vat vol
kwik en deugnieterij, die met haar
boezemvriend, Wiete Splinter, de
meest gekke fratsen uithaalt. Het
tweetal trekt af en toe ook stiekem
op avontuur naar het nabije Nevel-
bos en de Boekweithoeve. Al is
dat niet zonder gevaar. Zeker niet
wanneer Slodder Vos in de buurt is
gesignaleerd…

VOORKLEUTERSENEERSTE LEZERTJES:

VANAF7JAAR:

Kleine Pan is niet zo groot en sterk als Strong, zijn oudere broer. Hij is ook niet zo’n speelvogel en wildebras
als zijn nichtjes, Bles en Sproet. Liever zit hij rustig in zijn eentje op de Grote Steen, luisterend naar het gezang van de
wevervogel. Of op de Hoge Rots, genietend van de zon, die elke avond weer de lucht vol schitterende kleuren schildert,
en de sterren, die daarna een voor een voor een de hemel laten glinsteren. Maar op een dag strijken er vreemde bleke
kwieten neer in het woud… KleinePaniseen spannend verhaal over moed en zelfvertrouwen en over hoe groot klein
kan zijn.

Kit Wortel en Wiete Splinter, de twee Ridders van de Konijnenberg, vullen
na hun avontuur met Slodder Vos in DeRiddersvandeKonĳnenberg

hun dagen met luieren en ravotten. Ze trekken echter ook af en toe
stiekem alleen met hun tweetjes op avontuur. De bessen en ander lekkers

in de moestuin van de Boekweithoeve smaken nu eenmaal té heerlijk!
Maar dan worden de zussen van Wiete opeens ziek. Ze zijn besmet met

het Snotneusvirus, een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, waar-
tegen geen kruid gewassen is. Tenzij Ursus Das een medicijn heeft. Maar

die stokoude kluizenaar woont helemaal aan de andere kant van de
Konijnenberg en de weg daarnaartoe is lang en gevaarlijk…



In HetBagBag-juweelzijnBlinker
en Nelle een jaartje ouder. Blinker
werkt met Mats en Jonas aan een
raket, raakt bevriend met pastoor
Boeck, die nogal een vreemde hobby
heeft, en krijgt het helaas weer aan de
stok met de twee Vampiers. Blinkers
vakantiedagen zijn dus aardig gevuld.
Maar een vakantie zonder Nelle is
geen echte vakantie. Tot er een brief
in de bus valt die de vakantie een
supersonische vaart geeft.

Blinker geniet met zijn vrienden
Jonas, Steef, Mats en zijn hond Sadee
van een zalige vakantie. Ze trekken
vaak naar het Kasteelpark, waar ze
feestjes bouwen in het boswach-
tershuisje. Ze hebben het druk,
want het dorpsfeest is in aantocht,
de toneelrepetities zijn volop bezig
en Blinker broedt op een idee voor
een uitvinderswedstrijd. Een aantal
geheimzinnige gebeurtenissen en
de motorbende The Red Vampires
brengen de rustige
vakantie aardig
in versnelling…

Papa en mama gaan een weekendje naar Rome. Mona vindt
dat helemaal niet erg, want zij mag gaan logeren bij oma
en opa. Die wonen met hun honden Frikandel en Satee op
een boerderij op de buiten, maar ze hebben ook een frituur:
Frituur Sunshine. Die wordt al generaties lang uitgebaat van
vader op zoon of dochter en met veel plezier en liefde voor de
friet. De schatrijke bouwondernemer Rupert Vrominck wil de
frituur echter graag kopen, zodat hij ze kan slopen om er een
gigantisch appartementsgebouw neer te poten. Maar opa en
oma weigeren elk bod, hoe hoog ook. Tot oma en Vrominck een
gewaagde weddenschap aangaan en de poppen, of liever: de
frieten, aan het dansen gaan… (S)ToverĳMetFrieteniseen
magisch, knotsgek, maar ook ontroerend verhaal dat je nooit
gelooft als je het niet zelf hebt gelezen. En een liefdevolle ode
aan onze Belgische frietcultuur!

Blinker en Nelle nemen deel aan de
jaarlijkse dropping van de Kruisemse
Heemkundige Kring. Die lijkt letterlijk
en figuurlijk in het water te vallen, ze-
ker wanneer onze twee helden ook nog
eens verdwalen. Tot ze, net zoals in een
sprookje, in het donkere bos een lichtje
zien en ze ‘toevallig’ op een Wiccafeest
belanden. Maar... Toeval bestaat niet.
Het Lot geeft je vaak een duwtje in
de rug. Dit duwtje valt hier wel erg
letterlijk te nemen, want Nelle belandt
niet in een sprookje met lieve heksen,
maar in de handen van een stel geflipte
Swami Wami Sjalami’s. Gelukkig is ze
geen katje om zonder handschoenen
aan te pakken, zelfs zonder Blinker. Al
hangt haar Lot deze keer wel aan een
heel dun zijden draadje…

VOORIETSSTOERDEREJONGENSENMEISJES, VANAF9 JAAR:



Ooktijdens decorona PANDEMIE
bleef Marcvolopschrĳven!

L anggeleden,inhetmiddenvanvorigeeeuw,landdeik
luid rinkelend opaardeenwerdmeteenMarcdeBel

gedoopt.Christelijk, metalleseropeneraan:water,zouten
olijfolie (eerstepersing).Vandatzouthebiknogaltijd dorst
endieolieheeft eengladdejongenvanmij gemaakt.Deufo
diemijachterdeseringenstruikin detuin vanmijnouders
dropte,hebikdaarnanogéénkeerteruggezien.Ik schrokme
rot. Ik dachtdathijmeweerkwamophalen.Maar datwas
gelukkigniet hetgeval.Ik wil hierimmersbestnogwatblijven,
samenmetmijnvrouw,mijnvier kinderenendebijnatwaalf
kleinkoters.En uiteraardookomdievierentwintig boeken,
diemomenteelinmijnhoofdzitten, teschrijven.

Wil jenogmeerweten
overMarc? Surf danalsde
bliksemseweerlicht naar

www.belirium.be

Wil jegraagdatMarcop
schoolkomtvertellen over
zijn boeken,zijn rarehobby̓s,
kleinkinderenenandere
huisdieren?

Vraagdanaanjejufof
meesteromtebellennaar zijn
vrouw Mie, 0476525189

www.houtekiet.be
info@houtekiet.be

www.facebook.com/
uitgeverijhoutekiet
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