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Leesplein 6-12 jaar: 4 vieze boeken voor lezers van Heel heel heel vies boek van Edward 
van de Vendel 

Hou jij van vies? Van snot en van slijm? Van hondjes die van alles opeten bijvoorbeeld. En 
spugende katjes. Lees dan heel heel heel vies boek van Edward van de Vendel . 

Heel heel heel vies boek – Edward van de Vendel 
 
Dit is echt een vies boek. Een heel erg vies boek. Het gaat namelijk over 
snot en over slijm. En over nog veel meer vieze dingen. Hondjes die 
vanalles opeten bijvoorbeeld en spugende katjes. De teksten zijn kort en 
krachtig geschreven en er staan ook vieze stripjes in. 
 
Dit boek hoort tot de serie Tijgerlezen en  heeft veel gekleurde illustraties. 
 
 

Doorleestips: 
Vond jij heel heel heel vies boek een van de allersmerigste boeken ooit? Lees dan ook eens 
deze verhalen:   

 

De grootste ettertjes van de wereld – David Walliams 

 

Tien grappige verhalen over bizarre kinderen als Peter de Peuteraar 
(raar maar waar), Berta de Blèhrtrien en Ernstige Ernest.  
Boordevol humor, kleurentekeningen en gekkigheden met 
lettertypes.  
 
 

 

 

 

 

Vieze Rik – Alan MacDonald 

 

 

Maak kennis met Vieze Rik: een slordige, ongewassen en 
neuspeuterende deugniet die dol is 
op kattenkwaad. Zin in grappige toestanden of smerige plannen? 
Bij deze snotneus ben je 
aan het juiste adres! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=heel+heel+vies+boek&submit=
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=de+grootste+ettertjes&submit=
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=1&query=vieze+rik&submit=
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Van wie is die poep- Stephan Frattini 

 

Wat voor kleur heeft walvispoep? En hoe ziet poep van een olifant eruit? 

Als je dat wil weten, moet je dit boek lezen! Je kan van alles leren in dit 

boek over bekende en onbekende dieren als de giet, de beer en de 

kasuaris (weet jij.wat dat is?). 

 

 

 

 

 

 

Kwallenpap en slakkenvla – Marianne Busser 

 

Hou je vast want dit boek zit boordevol viezigheid! Griezeltje 

krijgt namelijk als ze jarig is een soepkom vol kwallenpap 

cadeau. Is dat nog niet vies genoeg? Lees dan door over 

gebraden ratten in pissenbeddenjus en slakkenvla. 

 

 

 

 

 

 

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Brenda, Wouter en Sandra  


