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Arnhem, 
een verlaten stad

Willem Looijs

‘Rauw, niet geromantiseerd, soms zelfs gruwelijk, 
maar zo realistisch zoals het was.’

Met voorwoord van 
burgemeester Marcouch 
van Arnhem

In dit boek lees je 
de persoonlijke, 
erbarmelijke verhalen 
van de evacués die met 
kinderen op arm en 
een zak eten over de 
schouder een onbekend 
doel tegemoet gingen.

Productcatalogus

€ 29,95
Luxe hardcover editie

Alle producten van 18.02 publishing zijn online te bestellen op 1802publishing.nl.

https://1802publishing.nl/product/arnhem-een-verlaten-stad-willem-looijs/


Boeken

Verhalenbundels

Vredebreuk
Miranda van der Steen

Buren maken elkaar het 
leven zuur. Er valt zelfs een 
dode.
Een over de top geschreven 
verhaal vol sarcasme en humor

€ 14,95

Broer
Miranda van der Steen

Christien onderzoekt de 
ware toedracht van de dood 
van haar pleegbroer.
Een meeslepende thriller

€ 12,50

Missie Lijn 52
Hoe zijn de passagiers 
in de metrolijn 
terecht gekomen en 
wat hebben ze met 
de staatsgeheimen te 
maken?

Stroomstootjes
Zeer uiteenlopende 
en korte verhalen.

Voor de duvel 
niet bang
Sages en legendes 
spelen door tot in het 
heden in elk verhaal 
in deze bundel.

€ 12,50 € 12,50 € 12,50

Boven de € 35,- is verzending gratis.

Verwacht

Bezoekuur en 100 andere 
verhalen

Stef Smulders

Korte verhalen over vaak grappige en 
soms serieuze situaties.
Van de auteur van Italiaanse Toestanden.

Verhalenbundel

Verwacht in juni!

Eerste uit de Myrtle Clover serie
Elizabeth Spann Craig

Detectives die heerlijk weglezen van 
deze beroemde Amerikaanse auteur. 
De Myrtle Clover Cozy Mysteries en 
The Village Library Mysteries komen 
nu naar Nederland!

Cozy detective

Vertaling!

Verwacht in het najaar!

Kleurplaten met Griekse 
mythologie

Natalia Meizer

Mooie kleurplaten met informatie over 
bekende en onbekende figuren uit de 
Griekse mythologie.

Kleurboek

Verwacht in het najaar!

Voor 
jong 
en 

oud!

Op 1802publishing.nl vind je interviews met o.a. de auteurs.

https://1802publishing.nl/product/voorverkoop-vredebreuk-miranda-van-der-steen/
https://1802publishing.nl/product/__trashed/
https://1802publishing.nl/product/missie-lijn-52/
https://1802publishing.nl/product/stroomstootjes/
https://1802publishing.nl/product/voor-de-duvel-niet-bang/


Kaarten

18.02 publishing geeft naast boeken ook kaarten, spellen en andere producten uit.

De aquarel illustraties van Herlie Boezewinkel 
ofwel Herlief zijn puur en innemend. De 
wenskaarten en ansichtkaarten zijn voor 
verschillende gelegenheden geschikt.

Later in 2021 verwachten we nog meer producten met 
illustraties van Herlief zoals een kleurboek, boekenleggers en tasjes.

WenskaartenAnsichtkaarten
 

 

Kaarten met een kinderverhaal
Een zeer kort kinderverhaaltje met een illustratie van Herlief

Overige kaarten
Zeer korte verhalenSteden

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50 € 2,95

De tasjes van Pamela Hoeks en Miranda van der Steen zijn nu 
verkrijgbaar bij 18.02 publishing.

Kussensloop
De kussensloop met een heel kort verhaal!

€ 7,49

€ 9,50
Groot

€ 8,00
Klein

Heb jij een leuk idee? Leg het aan ons voor. Wie weet geven we dan jouw idee uit!

https://1802publishing.nl/product-categorie/herlief-2/herlief/
https://1802publishing.nl/product-categorie/herlief-2/ansichtkaarten-van-herlief/
https://1802publishing.nl/product/kaart-met-het-zeer-korte-verhaal-de-vlinderdas-van-margot-cassiers/
https://1802publishing.nl/product/kaart-met-het-zeer-korte-verhaal-confused-van-linde-blauw/
https://1802publishing.nl/product/kaart-met-het-zeer-korte-verhaal-kinga-is-jarig-van-janneke-de-leeuw-van-weenen/
https://1802publishing.nl/product/kaart-met-het-zeer-korte-verhaal-hippo-van-frans-van-der-eem/
https://1802publishing.nl/product-categorie/ansichtkaarten/ansichtkaarten-van-mvds/
https://1802publishing.nl/product-categorie/ansichtkaarten/ansichtkaarten-met-zeer-kort-verhaal/
https://1802publishing.nl/product-categorie/bookz-bagz/bagz-by-mcm/
https://1802publishing.nl/product-categorie/bookz-bagz/bagz-by-ph/
https://1802publishing.nl/product-categorie/bookz-bagz/bagz-by-mcm/
https://1802publishing.nl/product-categorie/bookz-bagz/bagz-by-mcm/
https://1802publishing.nl/product-categorie/kussenslopen-met-tekst/
https://1802publishing.nl/product-categorie/kussenslopen-met-tekst/


Alle producten van 18.02 publishing zijn online te bestellen op 1802publishing.nl.

Kaartspel 36

Doel
De kaarten liggen vanaf links van laag 
naar hoog, waarbij ze niet opeenvolgend 
hoeven te zijn.

Spel uitleg
De tien kaarten die je in een willekeurige 
volgorde ontvangt bij de start, wissel je 
in de loop van het spel om. Dit doe je totdat je als eerste een reeks 
kaarten hebt, waarbij oplopend links het laagste getal en rechts het 
hoogste getal ligt. De kaarten van je tegenstander zijn zichtbaar 
voor je, waardoor je strategisch kunt spelen. Maar je tegenstander 
ook. Zeker omdat dit niet de enige manier is om punten te behalen.

Inhoud
• Speluitleg
• 2 decks van ieder 36 kaarten

 Info spelers/tijdsduur
• Aantal spelers: 2 tot 5
• Leeftijd: vanaf 7 jaar
• Duur: 10 tot 20 minuten

Het kaartspel 36 is exclusief 
verkrijgbaar bij 18.02 publishing. 

€ 9,95

Over 18.02 publishing

Uitgeverij 18.02 publishing is ontstaan in 2018. We geven mooi ideeën uit. 
Dit houdt in dat iedereen ideeën en concepten kan aandragen voor boeken, 
kaarten, spellen en andere producten, het liefst in combinatie met taal of spel. 
Al onze producten zijn in onze webshop verkrijgbaar. Sommige producten 
vindt u ook in winkels. 

Neem contact met ons op als u mogelijkheden ziet voor een samenwerking of 
als u een verkooopunt heeft waar onze producten tot hun recht komen.

Postadres
Golden Delicious 53
6922 AP Duiven

Bezoekadres
Nieuwe Plein 1B
6811 KN Arnhem

Bereikbaar op

Miranda van der Steen
06-15225809

Wessel Blei
06-21400744

info@1802publishing.nl
www.1802publishing.nl
www.schrijfns.nl

Volg ons op... 18.02 publishing

Prijswijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. Bij het verschijnen van deze 
folder kan het zijn dat een product nog niet of niet meer verkrijgbaar is. Heeft u 
vragen? Mail dan naar info@1802publishing.nl.

Gedrukt op gerecycled papier

©18.02 publishing  - 2021
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gege-
vensbestanden of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

https://1802publishing.nl/product/voorverkoop-36-het-kaartspel/


Schrijf ‘ns is onderdeel van 18.02 publishing.

Schrijf je graag of ben je een leerkracht? Lees dan hieronder verder. 

Lespakketten

Producten

Schrijf ‘ns is het educatieve onderdeel van 18.02 publishing. We helpen graag 
zowel volwassenen als kinderen en jongeren verder op weg met schrijven. 

De lespakketten van 18.02 publishing zijn geschikt voor 
zowel de basisscholen als de middelbare scholen. 

Binnen het grote lespakket schrijven de leerlingen verhalen 
die gebundeld worden tot een boek. Het werkboek is 
onderdeel van dit pakket.

Het kleinere lespakket betreft de geschiedenis van 
schrijven en is vooral geschikt voor kinderen van de 
basisschool.

Een schrijfworkshop, zo vaak als je wilt.
• Oefen je fantasie
• Verbeter je schrijfvaardigheden
• Laat je inspireren tot nieuwe verhalen
Met deze inspiratie- en opdrachtkaartenset van Schrijf ‘ns.

Verkrijgbaar als basisset en als aanvulset in de edities ‘algemeen’ en ‘intrige’.
Inhoud:
• bewaardoosje
• boekje met uitleg
• 24 inspiratiekaarten
• 22 opdrachtkaarten

Prijs, zie 
website

€ 19,95
Basisset

€ 8,95
Aanvulset

https://1802publishing.nl/product/schrijf-ns-kaartenset/
https://1802publishing.nl/product/schrijf-ns-kaartenset/
http://schrijfns.nl/

