
 

 

 

PERSBERICHT (september 2016) 

Begin oktober in de winkel: Sanne steelt de show en Sanne op zomerkamp 

Op maandag 15 augustus 2016 schreef Sanne Wevers Olympische geschiedenis: ze behaalde voor 

Nederland een gouden medaille op het onderdeel balk. Schrijfster Paula van Manen had duidelijk een 

vooruitziende blik: zij schreef een turnboekenserie over Sanne, een meisje dat alles op alles zet om 

de turntop te bereiken. Omdat turnen op dit moment populairder is dan ooit, verschijnen dit najaar 

twee nieuwe delen in de serie ‘Sanne’. Perfect voor jonge turnfans (vanaf 9 jaar) en precies op tijd 

voor de Kinderboekenweek 2016!  

Sanne steelt de show 

Sanne bezoekt met haar turnvriendinnen Patty en Jennifer het jaarlijkse 

turngala. Marieke voelt zich buitengesloten, want zij is niet 

meegevraagd. Tot Sannes verdriet trekt Marieke steeds meer met Jessie 

op. Ook Milan bezorgt haar slapeloze nachten. Ze is al tijden verliefd op 

hem, maar is hij ook op haar? Nu ze zoveel traint, heeft ze minder tijd 

om samen leuke dingen te doen. En wat doet Evelien steeds in zijn 

buurt? Sanne stort zich intussen met haar turnvriendinnen op de 

organisatie van een jubileumfeest. Hun turnjuf is 25 jaar bij de 

vereniging! Maar wie had gedacht dat het uitzoeken van een cadeau 

zoveel problemen zou opleveren?  

ISBN: 978 90 483 1401*  - Prijs €12,50 

Sanne op zomerkamp 

Samen met haar vriendinnen gaat Sanne op zomerkamp. In de bossen 

van Vierdalen slapen (nou ja, kletsen en keten) ze in tenten en doen ze 

allerlei spelletjes. Ook bezoeken ze een prachtige turnzaal. Maar de 

vrolijke sfeer wordt ruw verstoord als blijkt dat er 's nachts ongewenste 

bezoekers rondsluipen. Op het kampterrein worden prullenbakken 

leeggegooid en tenten beklad. Sanne en haar vriendinnen trekken zich 

daar weinig van aan. Marieke is hevig verliefd en ook Sanne vindt een van 

de jongens leuk. Maar dan slaan de nachtelijke bezoekers opnieuw toe. 

Wie heeft het op hun kamp gemunt?  

ISBN:  978 90 483 1402 7* - Prijs €12,50 

 

* Beide titels zijn heruitgaves en zijn eerder verschenen bij De Fontein 

Voor meer info over de boeken en de schrijfster: www.paulavanmanen.nl 

http://www.paulavanmanen.nl/

