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Leesplein 6-12 jaar: Geheim- serie boeken voor lezers van Het geheim 

van de gifmengers - Hans Kuyper 

Wie houdt er niet van geheimen? Wil jij het geheim weten van het maken van 

chocolade? Lees dan het boek ‘Het geheim van de gifmengers’.  Het verhaal 

speelt in 1839, dat is al heel lang geleden, maar chocolademelk drinken we nog 

steeds. Lees het spannende verhaal van Hendrik en Aagje.  
 

 Het geheim van de gifmengers – Hans Kuyper 

 

Hou jij van chocolade en wil je weten waar het vandaan komt? 

Lees dan dit boek en stap in de geschiedenis van de chocolade. 

Hier een stukje uit het verhaal: 

Meteen na het drinken van zijn eerste slok chocoladedrank is 

Hendrik verslaafd. In 1839 reist hij samen met zijn zus Aagje 

stiekem met een schip mee naar Amsterdam, op zoek naar het 

geheim van de chocolademaker. Lees de eerste bladzijdes van het 

boek en kijk of jij het ook zo spannend vindt!  
 
Kijkje in het boek. 
 
 

 

Doorleestips: 

Heb je nog meer zin in geheimen? Kijk hier naar meer doorleestips vol geheimen en als 

je in onderwerp geheim zoekt, kun je nog veel meer spannende boeken vinden!) 

 

 

 

Het geheim van de bevroren boerderij - Hans Kuyper 

 

Kims oma heeft dementie en gaat naar een verzorgingstehuis. 

Vlakbij ontdekt Kim een oud en vervallen boerderijtje. Spannend! 

Maar Kim is daar niet alleen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geheim van de dj – Wieke van Oordt 

 

Bill wil dj worden. Hij kan meedoen aan een wedstrijd, maar 

daarvoor moet je dertien zijn. Bill is tien. Hij verzint een plan, want 

hij móet meedoen met die wedstrijd. Alleen zijn vader heeft heel 

andere toekomstplannen voor hem: profvoetballer worden. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=geheim+van+de+gifmengers&submit=
http://beeld.boekboek.nl/LELP/p/9789025873806/rea9789025873806.pdf
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=geheim&submit=
https://www.mediamasters.nl/club/onlineprivacy/https:/www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=het+geheim+van+de+bevroren+&submit=
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=het+geheim+van+de+dj&submit=
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Poptropica: het geheime genootschap – Mitch Krpata 

 

Mya, Boyan en Jordy willen voorkomen dat Octavius de 

geschiedenis verandert. Ze achtervolgen hem naar het oude 

Egypte en naar Pompeï. Stripboek. Lees ook de andere delen van 

Poptropica. 

 

 

 

 

 

 

Het Ministerie van Oplossingen en de verdwenen Van Gogh – 

Sanne Rooseboom 

 

Nina, Alfa, Ruben en de blinde buurvrouw Vis vormen samen een 

afdeling van het Ministerie van Oplossingen. Hun afdeling van dit 

geheime hulpgenootschap is net opgericht en er wordt een grote 

computer bezorgd. Ze kunnen aan de slag! Alleen moeten ze wel 

even de laatste openstaande zaak oplossen. Uit 1953. (lees ook 

andere deel van Ministerie van Oplossingen) 

  

 

 

 

 

 

 

Geheim agent oma – Manon Sikkel 

 

Max wordt op vrijdag altijd door oma uit school gehaald. Oma zingt 

graag, breit truien en maakt puzzels van heel veel stukjes. Als oma 

in het ziekenhuis belandt, blijkt hij nóg een oma te hebben. Die 

heeft heel andere hobby´s: hard scheuren op de snelweg, stoere 

taal uitslaan en bommen ontmantelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Sjoerd Verhallen van de Bibliotheek Schiedam.  
 

 

 

 

https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=poptropica+het+geheime+genootschap&submit=
https://www.mediamasters.nl/club/onlineprivacy/https:/www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=1&sm=2&id=6546
https://www.mediamasters.nl/club/onlineprivacy/https:/www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&id=20049
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=3&sm=1&leefcat=6-9&id=6831

