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Vond je dit boek leuk om te lezen?  

 

Ik reis de wereld rond  Auteur: Annemarie Dragt 

Vliegtuigen, treinen en auto's kent iedereen wel, maar er 

zijn nog zo veel meer manieren om te reizen. Hoe bereik je 

bijvoorbeeld het topje van een hoge berg? Waarmee sjees je  

supersnel over het water? En wat heb je nodig voor een reis 

naar de maan? 

Van een hobbelig ritje op een kameel tot een buitenaardse 

vlucht met een jetpack – in dit boek komen 80 voertuigen 

langs van over de hele wereld. De teksten zijn op rijm 

geschreven en lezen daarom heerlijk voor. 

 

Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou….. 
 

 Niemand houdt Don Carlo tegen Auteur: Oliver Scherz 

 

Vijf maanden, twee weken en zes dagen. Zo lang wacht Carlo al op 

zijn Italiaanse vader. Zijn moeder heeft Carlo's vader de deur 

uitgezet en wil hem niet meer terug. Carlo mist zijn vader enorm en 

gaat op weg naar Sicilië om hem terug te halen. Helemaal alleen, in 

de internationale nachttrein, met de taxi en op de veerboot. Zonder 

ticket en zonder precies te weten hoe hij moet reizen. Op zijn tocht 

ontmoet hij bijzondere mensen en zo weet hij zijn weg te vinden, 

dwars door het Italiaanse platteland. Tot hij eindelijk voor zijn 

vaders deur staat... 

 

 

Groot weetjesboek over voertuigen Auteur: Camille Babeau 

 

Waarom was de uitvinding van het wiel zo belangrijk? Wat 

betekenen al die verkeersborden? Hoe zullen voertuigen er in de 

toekomst uitzien? Hoe kan een duiboot duiken? Het antwoord op 

deze en vele andere vragen ontdek je in dit aantrekkelijke boek vol 

voertuigen te land, ter zee en in de lucht. 

 

 

 

1001 voertuigen Auteur: Rachel Wilkie 

 

Een kustwachthelikopter, een sneeuwschuiver, een reuzentractor, 

een raketonderzeeboot, een magneetzweeftrein... Ontdek deze 

en nog een heleboel andere bijzondere voertuigen: van grappige 

fietsen tot oude stoomlocomotieven en gigantische 

graafmachines en schepen! Laat je verrassen door de enorme 

verscheidenheid aan dingen die zweven, vliegen, drijven, varen 

en vooruitgaan. Voor jonge en minder jonge liefhebbers van 

machines en voertuigen! 

 

 

 

Dit doorleeslijstje is gemaakt door Lineke Mariman van Bibliotheek Breda (2019). 


