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f 1 7,9 0 
Avril Rowlands 
Verhalen uit de ark 
	

1 

06699 
vanaf jaar, gebonden, 136 blz. 
omslagtekening van Ursula Nolte en tekeningen van Rosslyn 
Moran 
vertaling: Vrouwke Klapwijk 
Noach kon niet slapen. Hij lag in bed, luisterend naar 
het gehuil van de wind rond de ark en het gesnuif en 
gebrom van de dieren in de ark, en hij sprak met God. 

`Luister God', zei hij. IJ kunt nog terug. U hebt een 
leeuwentemmer nodig voor dit werk of een veedrijver, 
of misschien een oppasser uit de dierentuin. Ik voel me 
natuurlijk zeer vereerd dat u mij en mijn familie wilt 
redden, maar echt, ik ben niet geschikt voor dit werk.' 
`En er is nog iets, God', ging Noach verder. 'Ik ben 
doodsbang voor spinnen en we hebben er twee aan 
boord!' 

Spinnen zijn niet Noach's enige probleem. De leeuw 
wil de baas spelen, één van de schapen wordt vermist 
en de dieren dreigen in opstand te komen vanwege dc 
geur van de stinkdieren. Maar het ergste van alles is, 
dat de ark begint te lekken. 

Veertien originele en vaak vrolijke verhalen in dit J--,ek 
vertellen ons, wat aan boord van de ark gebeurd z 
kunnen zijn. 



Unieke Bijbel voor 
jonge kinderen 

NIEUW 

 

Anja de Fluiter, 

110a  Bara van Pelt, 
Joke Bouman 	2 
Om te beginnen 
Bijbel voor jonge kinderen en hun begeleiders 
oor; 8 
wkij tot7 jaar, gebonden, 240 blz.,ƒ39,90 
met kleurenillustraties van Erica Cotteleer 

`Om te beginnen' is een kinderbijbel voor jonge kinde-
ren van 4 tot 7 jaar, hun ouders en andere opvoeders. 

Een geheel nieuwe editie van de unieke kleuterbijbel 
Om te beginnen. De opbouw is onveranderd gebleven. 
Iedere vertelling wordt voorafgegaan door een toelich-
ting op de bijbeltekst voor de volwassene. Achterin 
deze bijbel staan suggesties voor de verwerkingen bij 
een aantal verhalen: gedichtjes, liedjes, gespreksideeën, 
spelletjes. 

De belangrijkste verhalen uit de Bijbel komen in deze 
kinderbijbel aan de orde. Uit het Oude Testament zijn 
er verhalen opgenomen uit Genesis, Exodus, Jozua, 
Ruth, Samuël en Koningen. Voor het Nieuwe 
Testament baseert de auteur zich op het evangelie van 
1V -us. 

Alle verhalen zijn op een 
verrassende en kleurige 
manier geïllustreerd. 



f 4,95 Voordelige aani;fe 
W.G. van de Hulst 

WG von 

  

Akkie k a van de Hakt il  

 

  

en haar Kerstlantaarn 

  

v ani-  7,95 voorf4,95 
W.G. van de Hulst 
Het wegje in het koren 
42474 - AVI-5, 21e druk 
van 6tot 8 jaar, gebonden, 52 blz. 
geïllustreerd door W.G. van de HulstJr. 
Een klassieker uit de serie Voor onze kleinen. 

vanf 5,95 voorf 4,95 
W.G. van de Hulst 
Gedroogde appeltjes 
0385 1 
van 6 tot 8 jaar, 16 blz. 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 6e druk 
Grootmoe vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit de 
tijd dat zij zelf nog op de zondagsschool ging. Een 
beetje verdrietig maar met een prachtig einde. 

vanf7,95 voorf 4,95 
W.G. van de Hulst Jr. 
Akkie en haar Kerstlantaarn 
0410 6 
van 6tot 8 jaar, gebonden, 48 blz. 
met tekeningen van de schrijver 
Akkie komt terecht op het zwaneneiland waar konin- 
gin-zwaan Vera bepaald niet aardig tegen haar is. 
Angstig steekt ze dan haar op school gemaakte 
Kerstlantaarntje op. Hierdoor wordt ze gevonden. 

van f 5,95 voorf4,95 
W.G. van de Hulst 
Van een klein meisje en een grote klok 

4391  8  
van 6 tot 8 jaar, 32 blz. 
met tekeningen van Sierk Schriider, 18e druk 
Een juweeltje van vertelkunst. Ria en Jaapje beleven 
spannende avonturen in de kosterswoning. 

van' 7,95 v oor f4,95 
W.G. van de Hulst Jr. 
Tom en van een jongen die jaloers was 
0411 4 
van7 tot9 jaar, gebonden, 48 blz. 
met tekeningen van de schrijver 
Er is feest op de school van Eric en Henk. Eric gaat in 
zijn indianenpak met Tom, zijn pony. Henk is daar 
jaloers op en bedenkt een heel lelijk plan. Bijna zou 
voor Eric het feest in duigen vallen. 

4 UITGEVERIJ 
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f 4,95 Voordelige aanbieding 

Vrouwke Klopwil 
Nita Veeren 

De 
beer 
van 
Paul 

.S. 

V  Ir,7,95 V001'14,95 

Vrouwke Klapwijk 
Bas breekt zijn been 
0429 7 - AVI-2 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 4o blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Bas is al laat. Hij moet naar school. De band van zijn 
fiets is lek. Hij moet bij zijn zus Ank op de fiets. Ank 
fietst hard. Maar dan gebeurt er iets. 
vanf7,95 voorf 4,95 

Coby Bos 
Maud, Rik en Tim 
o639 7 - AVI-2 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 4o blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Wie kent Maud en Rik niet? 
Die twee zijn nu een week vrij van school. 
Mauds neef Tim komt. 
Dat vindt Rik eerst niet zo leuk. 
Maar een pret, dat het stel heeft! 
Rik heeft er nu een vriend bij. 

CALLEN5ACH 

vanf 7,95 v oor }- 4,95 
Nita Veeren 
De beer van Paul 
	

10 

0458 o AVI-i 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 4z blz. 
met tekeningen van de schrijf-ster 
Met zijn beer en met zijn hond gaat Paul vaak op stap 
en samen maken ze veel mee. 

vanf9,95 voorf 4,95 
Corry Blei-Strijbos 
Pim krijgt een fiets 	11 
04513 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van Nita Veeren 
Pim is jarig. Hij wordt al zes jaar. Het cadeau dat hij 
van zijn ouders krijgt, staat in de schuur. Pim weet 
nog nergens van. 



f 6,95 

vanf9,95  VOOrf6,95 

W.G. van de Hulst 

Rozemarijntje 

Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot de 
meest gelezen verhalen door meisjes van 8 tot io jaar. 
En nog steeds staan ze op talloze verlanglijstjes. De 
hoofdfiguur uit deze vijf kostelijke boeken is toegerust 
met een aanstekelijke levenslust en een zonnige onbe-
vangen blijheid, die ze steeds op haar omgeving weet 
over te dragen. AVI-7 

Rozemarijntje 	 12.; 
4309 8, 26e druk, gebonden, 90 blz. 

Rozemarijntje naar school 	13 
4310 1, 25e druk, gebonden, 93 blz. 

Rozemarijntje en rooie Pier 	14 
4311 x, 17e druk, gebonden, 107 blz. 

Rozemarijntje en de zwarte jongen 	15 
4312 8,14e druk, gebonden, 1o9 blz. 

Rozemarijntje en de oude juffrouw 	16 
4313 6, 13e druk, gebonden, 93 blz. 

De Rozemarijntje-serie is ook als omnibus 
verkrijgbaar: zie pagina 25 (nummer93)• 



vanf9,95 voorf 6,95 

E van de Hulst 
ens  in de wijde wereld 	19 

4444 2 AVI-6 
van io tot iz jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., lie druk 
Ergens in de wijde wereld schijnt de maan door een 
zolderraampje. De kleine jongen op de zolder kan 
alleen maar de van zilver tintelende lucht bekijken. 

f 6,95 Voordelige aanbieding 

v anf 12,95 voorf 6,95 
Henriëtte Kan-Hemmink 
t3rand op bestelling 	17 
0362 2 
Vatt7 tot9 jaar, gebonden, 152 blz. 
met tekeningen Ria Groen 
Ti-g(kien is pas met haar ouders van de stad naar het 

eland verhuisd. Ze mist haar vriendinnen en 
vraagt zich af of er ooit wel iets gebeurt in het dorp. 
Maar dan is ze getuige van een mysterieus voorval. 
Samen met haar nieuwe vriendin Fleur probeert 
Tjakkien het raadsel op te lossen. 

vanf9,95 voorf 6,95 
Hesba Stretton 
Jessica's eerste gebed 	15 
4428 o 
vanaf 8 jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van J.H. Isings, 28e druk 
Dit beroemde verhaal over het weesmeisje Jessica 
speelt zich af in Londen aan het eind van de vorige 
eeuw. Jessica komt in aanraking met een venter, die 
tevens koster is in een kerk in een deftige wijk. 
Samen met de dominee vertelt de koster van de bijbel-
se boodschap. 

varif9,95 voorf 6,95 
W.G. van de Hulst 
Wout, de scheepsjongen 	2d. 
4505 8 - AVI-9 
vanaf io jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., lie druk 
Wout past niet al te best op. Het is zijn ideaal om naar 
zee te gaan, maar slechts na lange aarzeling krijgt hij 
toestemming. Maar wat valt dat tegen. Deze reis wordt 
een goede leertijd voor hem. 

vanf9,95 voorf 6,95 
jan Niemeijer 
Donkere stad 
0403 3 
vanaf 12jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van Jouke Nijman 
In dit bijzondere boek beschrijft de auteur zijn herin- 
neringen aan de periode 1940-1945. Hij was zelf school- 
kind en woonde en speelde in het hart van de stad 
Groningen, die letterlijk en figuurlijk een 'donkere 
stad' werd. 



f 7,95 Voordelige aanbieding 

Vanf 14,95 voorf 7,95 
Margreet Bruijn 
De zilveren schaatsen 22 
0454 8  
vanal9 jaar, gebonden, 120 blz. 
met tekeningen van M. Oortwijn 
Dit spannende verhaal speelt zich af omstreeks 1840, in 
Broek in Waterland. Als vader Brinker tijdens een 
stormnacht met gevaar voor dijkbreuk in het water 
geslagen wordt, raakt hij buiten bewustzijn. Maar dat 
is niet alles! Tijdens dezelfde stormnacht is ook het 
spaargeld spoorloos verdwenen. En dan is er nog het 
raadsel rond het zilveren horloge dat in moeders la 
ligt. 

Vanf 14,95 voarf7,95 
Anne de Vries 
Evert in turfland 
0402 5 
vanaf io jaar, gebonden, 166blz. 
met tekeningen van Tjeerd Bottema, omslag van Jouke 
Nijman 
Velen zullen de avonturen van 'Evert in turfland' nog 
kennen uit hun eigen schooltijd. Voor kinderen van nu 
zullen de lotgevallen van Evert net zo aantrekkelijk 
zijn als voor vorige generaties. 

Vanf 12,95 voorf7,95 
W.G. van de Hulst 
Ouwe Bram 
4322 5 - AVI-9 
vanaf9 jaar, gebonden, 112 blz. 
met tekeningen van W.G. van de Hulser., 26e druk 
Iedereen in het dorp kende Ouwe Bram, men vertelde 
allerlei wonderlijke dingen van hem en zijn huisje. De 
jongens sarde Ouwe Bram graag en dan dreigde hij 
woest met zijn stok. Niemand weet waardoor hij zo 
grimmig is geworden. Wanneer drie jongens bijna ver-
drinken, weet hij zijn haat te overwinnen en redt hen, 
waardoor hij eindelijk zelf vrede vindt. • 

Vanf 11,95 voorf7,95 
W.G. van de Hulst 
Willem Wijcherts 	25 
43268 - AVI-9 
vanaf sojaar, gebonden, 144 blz. 
met tekeningen vanJ.H. Isings, zie druk 
In de roerige Spaanse tijd beleeft de dappere 
Alkmaarder jongen Willem Wijcherts adembenem 
avonturen als hij zich bij de watergeuzen heeft aange-
sloten. Hij weet zijn vader en andere gevangenen te 
bevrijden en beleeft de victorie van Alkmaar. 

Vanf 14,95 voor17,9 5 
W.G. van de Hulst 
Van Hollandse jongens in de Franse tijd 26 
44965 - A VI-8 
vanaf 12 jaar, gebonden, 176 blz. 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 19e druk 
Het verhaal speelt in de Napoleontische tijd toen 
Franse troepen in alle grote steden gelegerd waren en 
er soms een ware terreur uitoefenden. Zo ook in 
Utrecht. Met spanning volgen we de belevenissen van 
de hoofdpersonen en ontdekken al spoedig dat barse 
soldaten aardiger kunnen zijn dan ze zich voordoen. 

DE uvER, 
SCH 



Een nieuwe 
Bas! 

Bnieuw 
avontuur in 
de populaire 
serie met 
Bas in de 
hoofdroL 

Vrouwke Klapwijk 
Bas bij de brandweer 	7 
0684 2 - AVI-z 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 49 blz. 
Met tekeningen van Tiny van Asselt Vrouwke Klapwijk 

Bas haalt zijn A 30 
Bas krijgt een brief van de brandweer. 'Beste Bas, jij 
hebt vuurwerk gebracht dat niet afging. Nu mag je 
met ons mee. Kom je vrijdag? Dan ben je de hulp van 
de brandweer.' 
Bas kan haast niet wachten. Mee met de brandweer) 
Wie wil dat niet? 

V .e-L wke Klapwijk 
Bff wint een prijs 
06354 - AVI-2 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 4o blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt 

het is winter en op de sloot ligt ijs. 
bas krijgt schaatsen met schoenen. 
hij oefent veel met zijn vriend mark. 
en het gaat al heel goed. 
dan is er op school een wedstrijd, 
een schaats-wedstrijd. 
bas doet ook mee. 
hoe loopt dat af? 

Vrouwke Klapwijk 
Bas gaat naar zee 
0368 i - AVI-3 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 40 blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Bas gaat met zijn ouders en zijn zusjes kamperen in 
Zeeland. Ze gaan met de fiets naar het strand, zwem- 
men er in de zee en bouwen een groot zandkasteel. 

0279 o AVI-z 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 4o blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt, ze druk 
Het behalen van je eerste zwemdiploma is voor elk 
kind een grote belevenis. 'Bas haalt zijn A' is een 
van de weinige kinderboekjes over het behalen van 
het zwemdiploma. 

Lenze L Bouwers 
Ik zwem 
0640 o - AVI-z 
van 6 tot 8jaar, gebonden, 4o blz. 
met tekeningen van Ria Groen 
Een zwemdiploma halen is voor ieder kind een 
gebeurtenis die diep wordt doorleefd. 
De jonge lezers van dit boek kunnen zich heel goed 
identificeren met Marjo, die langzamerhand de 
watervrees overwint. Met als hoogtepunt het beha- 
len van het diploma. 

Piet Meineina 
Onno en Marleen en de onderduikers 
0329 0 - AVI-8 
van 8 tot ro jaar, gebonden, wo blz 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Tot hun grote verrassing ontdekken Onno en 
Marleen een schuilplaats uit de Tweede 
Wereldoorlog, waar joden verstopt waren. Ze willen 
nu ineens alles van het verzet van 
hun opa's weten. 

CALLENDACH 



Fik 	 33 
4241 5, zie druk 

Van Bob en Bep en Brammetje 
4251 2, 23e druk 

Van de boze koster 
42520, aze druk 

Het huisje in de sneeuw 
4243 r„ 24e druk 

Zo'n griezelig beest  37 

45244, 14e druk 

34 

35 

36 

s,N,G.9a0M'14'3151  

voor onze 
W.G. van de Hulst 

De boekjes in deze serie behoren al sinds enkele generaties tot de voorleesverhalen bij uitstek. Hoevelen van ons 
hebben ervan genoten! Vele miljoenen exemplaren zijn er in de loop der jaren uitgereikt en nog steeds behoren ze 
tot de stille bestsellers. 
Jongens en meisjes van 6 tot 8 jaar. VrolijkBealustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 
Ieder deel gebonden, 52 61z, AVI-5j7,95. 
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39 Hp.t plekje dat niemand wist 
zij 	171 druk 

Anneke en de sik 35 
42369, 17e druk 

Kareltje 	40 
4249 o, 16e druk 

Het zwarte poesje 41 
4248 2, 16e druk 

Het klompje dat op 't water dreef 
4245 8, 131 druk 

Voetstapjes in de sneeuw 43 
42547, 12.e druk 

42 

kleinen f 7,95 
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Gerda Bruijn 
Lin 	 44 

o868 3 - AVI-i 
van 5 tot7jaar, gebonden, 6o blz. 
niet tekeningen van de auteur 
Herkenbare belevenissen van een klein meisje en haar 

kat. 
Doorlopend verhaal, opgebouwd uit kleine op zichzelf 

staande stukjes. De korte zinnen, opgebouwd uit een-

lettergrepige woorden, zijn zorgvuldig gekozen. De 

tekst bestaat uitsluitend uit woorden van ten hoogste 

vier letters. Dubbelklanken worden vermeden. 

Kinderen die net beginnen te lezen, krijgen nu de kans 

om ook eens een echt boek te lezen. Bij toetsing op 

scholen is dit verhaal zeer goed ontvangen. Ook 

geschikt om voor te lezen aan kleuters. 

Piet Meinema 
Felix en Nina 
0643 5 - AVI-3 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Hans Ellens 
Felix verhuist met vader naar de Koestraat. Ze krijgen 

een huis met een tuin. Dat is veel leuker dan een flat. 

Het bevalt dan ook prima. Maar Felix moet naar een 

nieuwe school. En dat valt niet mee. 

Piet Meinema 
Onno en Marfeen op vakantie 
0387 8 
van7 tot9 jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
In de vakantie mogen Onno en Marleen logeren 

bij de oma en opa van Onno, die ver weg 

wonen, in een dorp. 

Vrouwke Klapwijk 
Sanne en Marjolein 
De kleurwedstrijd 
0439 4 - AVI-8 
van 8 tot io jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Annelies Vossen 
Sanne en Marjolein zitten vol plannen. Bij de opening 

van een nieuwe supermarkt wordt een kleurwedsti,„ 

gehouden. De hoofdprijs is een weekje vakantie in een 

prachtig bungalowpark. Maar... Sanne valt en ze heeft 

een fikse hersenschudding. Gelukkig kan ze haar 

kleurplaat nog net op tijd inleveren. Zal het haar luk-

ken de hoofdprijs te winnen? 

Eva Visser 
Een armvol beren  48 `  

0388 6- AVI-9 
vanaf-8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Anna Sjvetsjikova 
`Een beer in Zevenbergschenhoek 
bakte een reuzenpannekoek. 
Met spek van zeven zwijnen 
en tachtig pond rozijnen 
en van een hele zak met meel 
en veertig liter melk, wat veel!' 

Een boek vol bereverhalen en bereversjes voor jonge 

kinderen om zelf te lezen (vanaf 8 jaar) of om voorg ' --

zen te worden (vanaf 5 jaar). 
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f 5,95 

J.J. de Vries 
Elly en Marco 51 
0405 x - A VI-8 
vanaf 8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Ernst van Raaij 
De negenjarige Marco krijgt met zijn verjaardag een 
opblaasboot. Als hij samen met zijn zusje Elly aan het 
varen is, redden ze een hond van de verdrinkingsdood. 
Elly en Marco mogen de hond houden. Ze noemen 
hem Rakker. 
De kinderen zijn gek op de hond, maar wie is toch die 
Rinus die hen steeds zo pest en treitert. En waarom 
heeft hij zo'n hekel aan Rakker... 

Lenie van Riessen 
En dat allemaal door twee cavia's 52 
0404 1 - A VI-9 
vanaflo jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Betty Spanjaard 
Wanneer Petra op haar verjaardag vier leuke cavia's 
krijgt, is Hanneke jaloers. Zij wil ook cavia's en die 
krijgt ze dan ook. Twee prachtige cavia's! 
Een poos verzorgt ze de dieren goed, maar wanneer er 
op school een nieuw meisje in de groep komt, met een 
heuse pony, raken de cavia's steeds meer op de achter-
grond... 

Lenie van Riessen 
De avonturen van Ron en John 53 
0209 x - A VI>9 
vanaf 12 jaar, gebonden, wo blz. 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Beide jongens zijn aanwezig bij een bankoverval. De 
daders ontkomen. Tijdens hun vakantie wordt er inge- 
broken en Ron ontdekt dat een zogenaamde kennis een 
onjuiste naam heeft opgegeven. 

13 

Enid Blyton 
C. tlgrigens van het circus 	49 
0 7 
vanaf 8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Anna Sjvetsjikova 
vertaling: Jan Hamminga 
Weeskind Bas is reuzeblij met zijn baantje als honden-
verzorger in het circus van meneer Ravelini. 
Natuurlijk gaat er niets mis - waarom zou het? Maar 
de luie, hatelijke Harrie denkt er anders over. Al gauw 
zit de arme Bas volop in de moeilijkheden. 

Enid Blyton 
De avonturen van Rakker 50 
04629 
vanaf 8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Anna Sjvetsjikova 
vertaling: Jan Hamminga 
`Ja, moeder!' zei Floor en ze hield de puppie in haar 
armen omhoog. 'Deze hier! Hij is vreselijk ondeugend.' 
`Kies hem dan niet,' zei moeder geschrokken. 
Maar de kinderen kiezen Rakker toch en hoewel het 
ondeugende puppie zijn naam eer aandoet, zal hij ook 
een trouwe kameraad zijn. 



f 5,95 

Gerda Bruijn 
Lin 
o868 3 - AVI-1 
van 5 tot7jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van de auteur 
Herkenbare belevenissen van een klein meisje en haar 
kat. 
Doorlopend verhaal, opgebouwd uit kleine op zichzelf 
staande stukjes. De korte zinnen, opgebouwd uit een-
lettergrepige woorden, zijn zorgvuldig gekozen. De 
tekst bestaat uitsluitend uit woorden van ten hoogste 
vier letters. Dubbelklanken worden vermeden. 

Kinderen die net beginnen te lezen, krijgen nu de kans 
om ook eens een echt boek te lezen. Bij toetsing op 
scholen is dit verhaal zeer goed ontvangen. Ook 
geschikt om voor te lezen aan kleuters. 

Piet Meinema 
Felix en Nina 
	45 

0643 5 - A VI-3 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Hans Ellens 
Felix verhuist met vader naar de Koestraat. Ze krijgen 
een huis met een tuin. Dat is veel leuker dan een flat. 
Het bevalt dan ook prima. Maar Felix moet naar een 
nieuwe school. En dat valt niet mee. 

Piet Meinema 
Onno en Marleen op vakantie  46 
0387 8 
van7 tot9 jaar, gebonden, 8o blz. 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
In de vakantie mogen Onno en Marleen logeren 
bij de oma en opa van Onno, die ver weg 
wonen, in een dorp. 

Vrouwke Klapwijk 
Sanne en Marjolein 
De kleurwedstrijd 
0439 4 - AVI-8 
van 8 tot 10 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Annelies Vossen 
Sanne en Marjolein zitten vol plannen. Bij de openino-
van een nieuwe supermarkt wordt een kleurwedsti„ f, 
gehouden. De hoofdprijs is een weekje vakantie in een 
prachtig bungalowpark. Maar... Sanne valt en ze heeft 
een fikse hersenschudding. Gelukkig kan ze haar 
kleurplaat nog net op tijd inleveren. Zal het haar luk-
ken de hoofdprijs te winnen? 

Eva Visser 
Een armvol beren  45 
0388 6- A VI-9 
vanaf 8 jaar, gebonden, 6o blz. 
met tekeningen van Anna Sjvetsjikova 
`Een beer in Zevenbergschenhoek 
bakte een reuzenpannekoek. 
Met spek van zeven zwijnen 
en tachtig pond rozijnen 
en van een hele zak met meel 
en veertig liter melk, wat veel!' 

Een boek vol bereverhalen en bereversjes voor jonge 
kinderen om zelf te lezen (vanaf 8 jaar) of om voorg ' --
zen te worden (vanaf 5 jaar). 
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W.G. van de Hulst 
De rode vlek 

7 - AVI-5 
va af io jaar, gebonden, 176 blz. 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 
13e druk 
In en om een molen beleven Gert en zijn vriend 
Karel, samen met hun hond Hek, spannende 
avonturen. 

15 

f 11,95 

Joost Dijkhuis/Klaas Verhoef 
Knap en Knetter en de Afvalverelindere 58 
0460 2 
vanaf 8 jaar, gebonden, wo blz. 
met tekeningen van Dimme van der Houten 
Burgemeester Groen heeft zijn buik méér dan vol van 
17----\vuil dat overal maar op straat wordt neergegooid. 

eeft het uitvindersduo Knap en Knetter de 
opdracht om dit probleem aan te pakken. Knap en 
Knetter worden bij de bouw van hun milieuvriende-
lijke machines - de afvalverslinders - aan alle kanten 
tegengewerkt. Vooral de sluwe wethouder De Gier 
ziet veel liever dat alles bij het oude blijft. 

W.G. van de Hulst 
Thijs en Tor 	59 
04653 
vanaf S jaar, gebonden, 96 blz. 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 

oe druk 
De vrolijkheid en het geluk van de goedaardige Thijs 
en zijn trouwe trekhond Thor veranderen in verdriet. 
Maar gelukkig, vooral voor de hond, kunnen zij op 
het mededogen van Geert rekenen.  

W.G. van de Hulst 
Zo'n vreemde jongen 	61 
4543 o - AVI-5 
vanaf io jaar, gebonden, 112 blz. 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr. 
13e druk 
Het aangrijpende verhaal van Hans, de molenaarszoon, 
die op een middag voor Kerstmis met zijn roeiboot op 
een donkere plas verdwaalt. Hij roeit uren door en ziet 
op het laatst niets meer dan water, kou en mist. Totdat 
hij in een laatste krachtsinspanning afgaat op gezang 
in de verte, wat zijn redding betekent. 

C. Th. Jongejan-de Groot 
Greetje-Margriet 
4479 5 
vanaf 12jaar, gebonden, 208 blz., 7e druk 
Greetje-Margriet's prettige open karakter doet denken 
aan de witte bloem die dezelfde naam draagt en die 
haar altijd gouden hart naar de zon keert. 



Een nieuwe Bowie 

COHenriëtte Kan 
63 	 Bowie's zoektocht 

Henriëtte Kan 
Bowie gaat kamperen 
08829 
vanaf9 jaar, gebonden, 154 blz.,f 14,95 
illustraties van Maartje van den Broek 
Totaal onverwacht komt Kristel tijdens de zomerva-
kantie met verrassend nieuws op de proppen. `Pakje 
koffer maart' roept ze tegen Bowie. 'Over drie dagen 
gaan we kamperen op het landgoed De Gaudeburcht 
in Duitsland. Er zijn daar veel paarden en we mogen 
elke dag paardrijden!' 
Maar eenmaal op de camping verstoort 's nachts een 
afgrijselijke gil de nachtelijke stilte... 

Henriëtte Kan-Hemmink 
Bowie. Raadsels rond het meer 
0448 3 
vanaf9 jaar, gebonden, ioo blz.,f 12,95 
met tekeningen van Maartje van den Broek 
Bowie's ouders zijn pas begonnen met een watersport-
centrum aan de oevers van het prachtige Zuidermeer. 
In de oude, gerestaureerde melkfabriek is het hoofdge-
bouw gevestigd. 
Wanneer de elfjarige Bowie voor het eerst de enorme 
zolder van het gebouw betreedt, doet ze een vreemde 
ontdekking... 

Henriëtte Kan-Hemmink 
Bowie in de première 
0449 1 
vanaf9 jaar, gebonden, 96 blz.,f 12,95 
met tekeningen van Maartje van den Broek 
Ze hadden zich er zo op verheugd, Bowie en haar vijf 
klasgenootjes! Met hun zessen mogen ze meedoen als 
dansgroepje in een première-modeshow van de 
wereldberoemde ontwerpster Viviène Lecroix. Zo'n 
kans krijg je maar eenmaal in je leven, en dan wordt 
Kristel aangereden. 

in Engeland 
0492 o 
vanaf9 jaar, gebonden, wo blz.,ƒ12,95 
met tekeningen van Maartje van den Broek 
Over een paar dagen gaat Bowie met haar vriendinnen 
op reis naar Engeland. Ze mogen, op uitnodiging var- 
de de bekende ontwerpster Viviène Lecroix, meedoen 
een modeshow in Londen. Maar eerst brengen ze een 
bezoek aan Wales. 
Als Bowie ligt te luieren op de steiger van de jachtha-
ven, stapt een onbekend meisje de steiger op... 

Henriëtte Kan 
Bowie. Nacht op Monnikeneiland 	67,  
0493 9 
vanaf9 jaar, gebonden, ioo blz.,ƒ12,95 
met tekeningen van Maartje van den Broek 
Op het watersportcentrum heerst een drukte van 
belang. Een ouder echtpaar is nog steeds niet terugge-
keerd van een kanotocht. Voor hun leven wordt 
gevreesd. Bowie en Kristel starten een zoektocht. 

Vienngte 't<an 

Nacht opand 
Monnikeneil"  

v9, 
gaat 

,4entiatte 
rdochtln. 

0900 3,i,n 
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CALLENBACH CATALOGUS KINDERBOEKEN 1997/1998 

Bij alle titels in deze catalogus is informatie opgenomen over omvang, leeftijdscategorie, illustraties, druk-
vermelding en prijs. Bij een aantal titels is ook het AVI-gegeven opgenomen. AVI betekent Analyse Van 
Individualisering van leesonderwijs en geeft op een schaal, die loopt van i tot 9, de moeilijkheidsgraad aan. 

Opdat wij uw bestelling zo snel en zo goed mogelijk kunnen verwerken, verzoeken wij u onderstaande aan-
wijzingen op te volgen. 

Bestel bij voorkeur op dit formulier. 
e 	Uw bestelling kunt u zenden aan uw boekhandel of aan 

Bosch & Keuning Uitgeversgroep 
Antwoordnummer z 
374o VB Baarn 
(postzegel niet nodig) 

Telefonisch bestellen kan ook bij Bosch & Keuning Uitgeversgroep: 035-5482403, 
of per fax: 035-5422559. Wilt u daarbij wel de volgorde van de nummering van 1-149 van het bestel-
formulier aanhouden. 

I> 	Bestel zo tijdig mogelijk, dat wil zeggen: zend het formulier ten minste drie weken vóór de door u 
gewenste leverdatum in. 
Is een door u bestelde titel uitverkocht dan zenden wij u indien mogelijk een passende, gelijkwaar- 
dige vervanging. Geeft u op het bestelformulier aan wanneer u daar geen prijs op stelt. 
Extra bestelformulieren worden u op aanvraag toegezonden. 
Korting op aantallen is mogelijk en wel bij aanschaf van 10-29 exemplaren van één titel: 
5%; bij afname van 3o of meer exemplaren van één titel: 24. 

e 	Een* voor een titel betekent: nieuwe titel of herdruk. 

éfhl  
Atjt itgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel. Prijswijzigingen en veranderingen in de vermelde gegevens worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. 

Bestelling van: 	  

Naam: 	  

Straat: 	  

Postcode: 	  Plaats: 	  

Levering via boekhandel (invullen indien gewenst): 

Wanneer een titel niet meer leverbaar is wens ik wel/geen* passende vervanging. 
*) doorstrepen wat niet van toepassing is. 
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Bestelformulier  KINPERDOEKEN 1997/1998 

Aantal nr. ISBN titel 
90 266 

.... ex. 1 0669 9 " Verhalen uit de ark,f 17,90 
ex. 2 0907 8 ' Om te beginnen,f 39,90 

Voordelige aanbieding Van de Hulst 
Het wegje in het koren, 
varif7,95 voorf 4,95 
Gedroogde appeltjes, 
vanf 5,95 voorf4,95 
Akkie en haar Kerstlantaarn, 
voorf 7,95 voorf4,95 
Van een klein meisje en een grote 
klok, vanf 5,95 voorf 4,95 
Tom en van een jongen die jaloers 
was, vanf7,95 voorf 4,95 

Voordelige aanbieding 
.... ex. 8 0429 7 Bas breekt zijn been, 

vanf 7,95 voorf 4,95 
.... ex. 9 0639 7 Maud, Rik en Tim, 

vanf 7,95 voorƒ4,95 
.... ex. to 0458 o De beer van Paul, 

vanf 7,95 voorf 4,95 
.... ex. 11 0451 3 	Pim krijgt een fiets, 

Varlf9,95 voorf 4,95 

Voordelige aanbieding 
Rozemarijntje-serie vanf 9,95 voorf 6,95 

CX. 12 4309 8 Rozemarijntje 
.... ex. 13 4310 1 Rozemarijntje naar school 

ex. 14 4311 X Rozemarijntje en rooie Pier 
.... ex. 15 4312 8 Rozemarijntje en de zwarte jongen 
.... ex. 16 4313 6 Rozemarijntje en de oude juffrouw 

Voordelige aanbieding 
.... ex. 17 0362 2 Brand op bestelling, 

vanf 12,95 voorf 6,95 
.... ex. 18 4428 o Jessica's eerste gebed, 

vanf 9,95 voorf 6,95 
.... ex. 19 4/41 2 Ergens in de wijde wereld, 

vanf9,95 voorf 6,95 
ex. 20 4505 8 Wout, de scheepsjongen, 

vanf9,95 voorf 6,95 
ex. 21 0403 3 Donkere stad, vanf 9,95 voorf 6,95  

Aantal nr. ISBN 	titel 
90 266 

Voordelige aanbieding 
.... ex. 22 0454 8 De zilveren schaatsen, 

vanf 14,95 voorf 7,95 
.... ex. 23 0402 5 Evert in turfland, 

van f 14,95 voorf 7,95 

•••• ex. 24 4322  5 Ouwe Bram, vanf 12,95 voorf 7,95 
.... ex. 25 4326 8 Willem Wijcherts, 

van f 11,95 voorf7,95 
.... ex. z6 4496 5 Van Hollandse jongens in de Franse 

tijd, vanf 14,95 voorf7,95 

ƒ7,95 
.... ex. 27 0684 2 ''Bas bij de brandweer 
.... ex. 2.8 0635 4 Bas wint een prijs 
... ex. 29 03681 Bas gaat naar zee 
.... ex. 30 0279 0 Bas haalt zijn A 

31 	0640 0 Ik zwem 
.... ex. 32 0329 o Onno en Marleen 

en de onderduikers 

Serie Voor Onze Kleinen. á f 7,95 
.... ex. 33 4241  5 Fik 
.... ex. 34 4251 2  Van Bob en Bep en Brammetje 

ex. 35 4252 0 Van de boze koster 
.... ex. 36 4243 1  Het huisje in de sneeuw 
... ex. 37 4524 4 Zo'n griezelig beest 
.... ex. 38 42369 Anneke en de sik 
.... ex. 39 4246  6 Het plekje dat niemand wist 
.... ex. 40 4249 0  Kareitje 

•-• ex.  41 4248 2  Het zwarte poesje 

•••• ex. 42 4245 8  Het klompje dat in het water dreef 
CX. 43 4254 7 Voerstapjes in de sneeuw 

f 8,95 
.... ex. 44 0868 3 Lin 
.... ex. 45 0643 5 Felix en Nina 

•••• ex- 46  0387 8 Onno en Marleen op vakantie 
.... ex. 47 0339 4 De kleurwedstrijd 
.... ex. 48 0388 6 Een arm vol beren 
.... ex. 49 0463 7 De jongens van het circus 
.... ex. 50 0462 9 De avonturen van Rakker 
.... ex. 5/ 0405 x Elly en Marco 
.... ex. 5z 0404 1 En dat allemaal door twee cavia's 

ex. 53 0209 x De avonturen van Ron en John 

.... ex. 3 4247 4 

.... ex. 4 0385 1 

.... ex. 5 0410 6 

.... ex. 6 4391 8 

.... ex. 7 0411 4 
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Bestelformulier  KINDERBOEKEN 1997/1998 

Aantal nr. ISBN 	titel 
90 266 

9,95 
.... ex. 54 04610 *jan Joris en Annefloor 

.• 	55 0473 4 *José op drift 
56 	0633 8 Pieter en Josien op Terschelling 

.... ex. 57 0407 6 0-16 

f 11,95 
.... ex. 58 0460 2 Knap en Knetter en de 

Afvalverslinders 
.... ex. 59 0465 3 Thijs en TOT 
.... ex. 6o 450o 7 De rode vlek 
.... ex. 61 4543 o Zo'n vreemde jongen 
.... ex. 6z 4479 5 Greetje-Margriet 

Bowie 
.... ex. 63 0882 9 *Bowie gaat kamperenf 14,95 
.... ex. 64 o448 3 Bowie. Raadsels rond het meer 

f 12,95 
.... ex. 65 0449 1 Bowie in de premièref 12,95 
.... ex. 66 0492 o Bowie's zoektocht in Engeland 

f 12,95 
.... ex. 67 0493 9 Bowie. Nacht op Monnikeneiland 

f 12,95  

Aantal nr. ISBN 	titel 
90 z66 

W.G. van de Hulst 
Serie In de Soete Suikerbol áf 19,90 
.... ex. 83 3807 8 deel 1 
.... ex. 84 3808 6 deel 2 
.... ex. 85 3809 4 deel 3 
.... ex. 86 3810 8 deel 4 
.... ex. 87 3804 3 deel 5 
.... ex. 88 3805 1 deel 6 
.... ex. 89 38o6 x deel 7 

.... ex. 90 3537 o Omnibus Voor Onze Kleinen 
deel 1,f 29,90 

.... ex. 91 3538 9 Omnibus Voor Onze Kleinen 
deel 2,ƒ 29,90 

.... ex. 92 0133 6 Niek van de bovenmeester 
omnibus,f 19,95 

.... ex. 93 3534 6 Rozemarijntje omnibus, 
vanf 29,90 voorf 19,90 

.... ex. 94 0254 5 Het grote voorleesboek,f 29,90 

.... ex. 95 0282 o Het nieuwe voorleesboek,f 29,90 

.... ex. 96 0498 x Het gouden voorleesboek,f 29,90 

.... ex. 97 0433 5 Hans de Ponnie en nog eenentwin- 
tig andere verhalen,f 24,90 

1105 

.... ex. 68 

.... ex. 69 

.... ex. 7o 

.... ex. 71 

.... ex. 72 

.... ex. 73 

0657 5 
0681 8 
0883 7 
0870 5 

4328  4 
4344 6 

f 14,95 
''De vijf staan voor een raadsel 
*De dans van de wilde bij 
*Matthijs en Fleur 
De wonderketting 
Peerke en z'n kameraden 
Gerdientje 

Rond de bijbel 
Voordelige aanbieding 
Serie Zo teken je... vanf 8,95 voor slechtsf 4,95 
.... ex. 98 0409 2 Het Kerstverhaal 
.... ex. 99 0455 6 Vrienden van God 

ex.loo 0408 4 De ark van Noach 

Anne de Vries 
Extra voordelig voor slechts f 4,95 
.... ex. ioi 41141 	Het kerstverhaal 

.... ex. 74 3907 4 *Het boek van Dietje Jansen,f 24,90 .... ex. 102 4110 9 In het begin 

.... ex. 75 3381 5 Het boek van Jan Willem,f24,90 

.... ex. 76 0401 7 Jaap en Gerdienije,f 24,90 7,95 

.... ex. 77 0396 7 Anne de Vries vertelt. .... ex. 103 0892 6 *Kerst komt! 
Speciale aanbieding: vanf 24,90 voorf9,90 .... ex. 104 0335 5 Het scheppingsverhaal 
.... ex. 78 433o 6 De duisternis in,f 9,95 .... ex. 105 0337 1  Adam en Eva 
.... ex. 79 4331 4 De storm steekt op, f 9,95 .... ex. 106 0354 1  Vissers, ga je mee? 
.... ex. 8o 3533 8 Omnibus Reis door de nacht,f 29,90 .... ex. 107 0355 x Wat Noach bewaart 

.... ex. 81 0909 4 *Winterverhalen,f 29,90 

.... ex. 8z 0395 9 Zoeken naar de ziel. Leven en werk 
van W.G. van de Hulst, 

Speciale aanbieding: vanf 39,90 voorf 14,95 
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Bestelformulier  KINDERBOEKEN 1997/1998 

Aantal nr. ISBN 	titel 
90 z66 

Bijbelverhalen spelenderwijs áf 6,95 
.... ex. 108 0485 8 Verhaal van het begin 
.... ex. 109 0483 1 In de ark met Noach 
.... ex. no 0486 6 David en Goliath 
.... ex. 111 0484 x Kerst in de stal 

Uitklapboekjes áf 6,95 
ex. 112 0426 2 De verloren parel 

.... ex. 113 0424 6 De verloren munt 

.... ex. 114 0427 0 De verloren zoon 

Rond de bijbel 
.... ex. 115 0664 8 *Het nijlpaardje,f8,95 
.... ex. 116 0665 6 *Het lammetje,f8,95 
.... ex. 117 0871 3 Wie schildert de dag zo mooi? 

f 12,95 
.... ex. 118 0457 2 Noach,f9,95 

ex. 119 0456 4 Op reis door de Kerstnacht,f 22,50 

Bijbelverhalen met tekeningen om zelf in te 
kleuren al 8,95 
.... ex. 120 0879 9 Hou je vast 
.... ex. 121 0467 X Zie je wel 
.... ex. 122 0386 x Weet je wat 

Bijbelverhalen om zelf te lezen áf 12,95 
.... ex. 123 o644 3 David en Goliat 

ex. 124 0645 1 David in de leeuwenkuil 
.... ex. 125 o646 x Over het leven van Jezus 
.... ex. 126 0647 8 Verhalen die Jezus vertelde 

Rond de bijbel 
.... ex. 127 0247 2 Om door te vertellen, 
Unieke aanbieding vanf 34,90 voorf 14, 90 
.... ex. 128 	*Een wonderlijke kerst,f 14,90 

ISBN 90 259 4735 2 
ex. 129 0474 2 Meedoen met het verhaal van God, 

f 29,90  
.... ex. 130 0873 x *Bidden met het evangelie,f 14,95 
.... ex. 131 0290 	'k Vouw mijn handjes. 

Kindergebeden,f 14,95 
.... ex. 132 0089 5 *De doop. Een gesprek met 

doopou.ders,f 14,90 

Aantal nr. ISBN 
90 266 

Rond de bijbel 
.... ex. 133 	0430 o 
.... ex. 134 0202 2 

titel 

'Verhalen vertellen,f 29,90 
*Het vertellen,f 19,95 

.... ex. 135 0358 4 Alles wordt nieuw. 
Kleine verzamelbundel,f 2.4,90 

.... ex. 136 0359 2 Alles wordt nieuw. 
Grote verzamelbundel,f 46,5o 

.... ex. 137 0147 6 Met andere woorden,f 16,90 

.... ex. 138 0874 8 Bijbel voor kinderen,f 39,90 

.... ex. 139 0389 4 Mijn eigen boek met 
Bijbelverhalen,f 19,95 

.... ex. 140 0612 5 Bijbel in zicht,f 19,90 

.... ex. 14.1 0339 8 Geïllustreerde Bijbelatlas voor 
kinderen,f 16,90 

Voor de schoolbibliotheek 
.... ex. 142 06567 *De bijbel. Informatie over het 

christendom,f 24,90 
.... ex. 143 04467 *De Tora. Informatie over het 

jodendom,f 24,90 
.... ex. 144 0412 2 Wie is in de bijbel, 

vanf 49,50 voorf 19,90 

Romans 
ex. 14S 0872 1 'Een echo in de duisternis,f39›.  
ex. 146 0488 2 *Een stem in de wind,f 39,90 

.... ex. 147 0428 9 Quo vadis?, vanf 29,90 voorf 14,95 

Cornelis Jetses 
.... ex. 148 0672 9 *Kijk, Ot en Sien,f 34,90 
.... ex. 149 0392 4 *Leven op het platteland,f 49,90 
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Het Verdegtotbed 
vair teint, 

Enid Blyton 
De vijf staan voor een 
raadsel 
en andere verhalen 
0657 5 
vanaf 8 jaar, gebonden, 109 blz.,, 
illustraties van Maartje van den Broek 
vertaling: Hans van den Broek 
Acht avonturen van Julian, George, Dick, Anne en 
Timmy de hond. Lees hoe de Vijf de ontvoerders over- 
meesteren, hoe ze het mysterie ontdekken achter de 
geheimzinnige stemmen in het oude lege huis. 

Thea Witteveen 
De dans van de wilde bij 69 
0681 8 - A VI-9 
vanaf io jaar, gebonden, 15o blz., 
met illustraties van Martina Mohr 
Do Lertienjarige Saskia Groen emigreert-zeer tegen 
ha 	zin - met haar familie naar Australië. Ze moet erg 
wennen. 
Gelukkig ontmoet ze Roy, een zeventienjarige strand-
wachter. Hij is half blank, half aboriginal. Er ontstaat 
een hechte vriendschap. 
Op knappe wijze beschrijft de schrijfster de belevenis-
sen en de innerlijke groei van Saskia. Al lezend maak je 
kennis met de bijzonderheden van Australië en de 
zeden en gewoonten van de aboriginals. 

Henriëtte Kan 
Matthijs en Fleur 
Het verdwaalbed van tante Jet 
0883 7 
vanaf4 jaar, gebonden, 6o blz., grootformaat 
met illustraties van Henriëtte Middag 
Fleur mag logeren bij tante Jet. Haar driejarige broer-
tje Matthijs vindt het eng om in een ander bed te sla-
pen. Tenslotte durft Matthijs toch in het grote bed van 
tante Jet te slapen. Gelukkig verdwaalt hij niet onder 
de dekens. Maar er gebeuren wel een heleboel andere 
dingen... 

WG- 
VAN DE 
HULST 

Margreet Bruijn 
De wonderketting 	71 
0870 5 - A VI-8 
vanaf7 jaar, gebonden, 126 blz., 
met illustraties van Alie Evers 
Janneke en Rudolf gaan op zoek naar loo kralen voor 
de wonderketting, die Rudolfs zieke moeder beter 
moet maken. 
Met leeuwen en een zwaan van steen beleven ze fantas-
tische avonturen. Ook ontdekken ze dat moed en 
vriendschap nodig zijn om hun doel te bereiken. 

W.G. van de Hulst 
Peerke en z'n kameraden  72'  
4328 4 - AVI-9 
vanaf io jaar, gebonden, 144 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr., 22e druk 
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar 
gewond. Op de vlucht uit België wordt hij meegeno-
men naar Holland. Een ontroerend verhaal. 

W.G. van de Hulst 
Gerdientje 
4344 6  
vang tot uu jaar, gebonden, 184 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. zie druk 
Gerdientje woont met haar zusje en broertje in een 
boerenhuisje dat verhuurd wordt door een rijke boer. 
De boer heeft haar ouders voor de keus gesteld: of haar 
vader als boerenknecht op zijn bedrijf of de familie het 
huisje uit. Geld voor een ander huis is er niet. De nood 
dreigt, maar dankzij de dokter keert alles zich ten 
goede. 
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SPECIALE AANBIEDING 
VAN }-24,90 VOOR19,90 

Het boek van Pietje Jansen 

3907 4 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 124 blz.,ƒ24,90 
met illustraties van Tiny van Asselt 

Kijk, dit is Dietje. 
Ze woont op een bovenhuis. 
Beneden woont de buurvrouw. 
Die heet mevrouw Van der Schaaf. 
En die heeft altijd hoofdpijn. 
Daarom moet je heel zachtjes doen. 
Anders wordt de buurvrouw boos. 
Dan stoot ze met een stok tegen de vloer. 
Dan roept ze:,  `Hei, kan het niet wat zachter?' 

Dietje is een meisje van bijna zes dat in de grote stad 
woont. Het boek beschrijft haar kleine belevenissen in 
huis, bij de groenteboer, op straat, tijdens de verhui-
zing, en haar gesprekken met vriendinnetjes, haar klei-
ne zusje en haar grote broer. 

Het boek van Jan Willem 

338i 5 
van 6 tot 8 jaar, gebonden, 176 blz.,ƒ24,90 
met tekeningen Tiny van Asselt, se druk 
Een voorleesboek voor kleuters, een leesboek voor de 
jeugd van 6 tot 8 jaar. De verhalen kunnen afzonderlijk 
gelezen worden, maar vormen toch één geheel. 

Jaap en Gerdientje 
04017 
van7 tot9 jaar, gebonden, 192 blz.,ƒ24,90 
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema 
Jaap is een kleine boerenjongen en Gerdientje is het 
dochtertje van een zendeling. Als Gerdientjes vader 
voor drie jaar naar Suriname gaat, mag Gerdientje bij 
haar oma logeren en daar ontmoet ze Jaap. 

Anne de Vries 	77 
vertelt 
25 verhalen voor de kleintjes 
03967, gebonden, 236b12. 
met tekeningen van Corrie van der Baan, 
omslag van Ria Groen 
In dit boek zijn vijfentwintig kinderverhalen opgeno- 
men, die ouders graag zullen voorlezen en waarin kin- 
deren, die reeds kunnen lezen, graag zelf zullen gras- 
duinen. 
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Anne de Vries 
Reis door de nacht 
Op onnavolgbare wijze vertelt Anne de Vries over de 
lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het 
verzet. Eenvoudige mensen, die in de duistere jaren 
van de bezetting daden hebben verricht waar moed en 
heldhaftigheid voor nodig was. 

De duisternis in 
4330 6- AVI-9, 
vanaf io jaar, gebonden, 158 blz., J9,95 
illustraties van Tjeerd Bottema, 22e druk 

De storm steekt op 	79 

4331  4 - AVI-9, 
vanaf io jaar, gebonden, 154 blz.,ƒ9,95 
ill.taties van Tjeerd Bottema,i8e druk 

Omnibus Reis door de nacht 
3533 8 - AVI-9, 
vanaf io jaar, gebonden, met stof-omslag, 474 blz., 
ƒ29,90 illustraties van Jan Kruis, 24e druk 

W.G. van de Hulst 
Winterverhalen 
0909 4 
van 3 tot 8 jaar, gebonden, 288 blz.,ƒ29,90 
met illustraties van W.G. van de Hulst Jr. 
Buiten is het koud. Geen sneeuw is er nog te zien, 
alleen maar natte grauwigheid. Hét moment voor ver-
halen als 'Het verhaal van de wind', 'Klein Anneke en 
de winterkoning', 'Voetstapjes in de sneeuw' en nog 
vele andere verhalen. 
Winterverhalen is een zorgvuldige keuze uit de beste 
verhalen van vader en zoon Van de Hulst met de 
authentieke tekeningen van Willem van de Hulst jr. 
Het boek bevat verhalen die door verzamelaars van het 
werk van Van de Hulst werden voorgedragen als ábso-
lute gegadigde voor herdruk in deze unieke bloemle-
zing. 

Een boek om mee weg te kruipen in een stil hoekje of 
om 's avonds voor het slapen uit voor te lezen. 

Speciale prijs voor de Van de Hulst 
liefhebbers: van f 39,90  voor f 14,95 

Daan van der Kaaden 
Zoeken naar de ziel 	82 
Leven en werk van W.G. van de Hulst 
0395 9, 16o blz., gebonden 
met ruim 15o illustraties en foto's 
Voor bewonderaars, liefhebbers, lezers, leerlingen, ver- 
zamelaars en anderen: een boek over W.G. van de Hulst 
(1879-1963). 

Willem Gerrit van de Hulst is misschien wel de meest 
gelezen kinderboekenschrijver van Nederland. Hij 
heeft een enorm oeuvre op zijn naam staan. 
Zoeken naar de ziel laat een portret zien van Van de 
Hulst. Niet.alleen in woorden, maar vooral ook in 150 
illustraties en foto's. 
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deel 1 
3807 8, 37e druk 

deel 2 
3808 6, 34e druk 

deel 3 
3809 4„ 33e druk 

deel 4 
3810 8, 33e druk 

deel 5 
3804 3, 31e druk 

deel 6 
3805 1, 32e druk 

deel 7 
3806x, 3 ie druk 

831 

84 

85 

86 

87 

88) 

89 

won. t.£1,1• 	
1, G . '1„2„ 

Vgl \ Î'G ' mo 99,04- 

W.G. var de Hulst 

In de Soete Suikerbol 
per deel 128 blz., gebonden 
met de originele illustraties 
van W.G. van de Hulst Jr., 
per deelf 19,90 

DW-3 	G man -vi• vAN •G• 
1 - 

-rIDs~ 	a NV la 
G -,":".,AL,T 

9g9p.5.0." s's ‘4. 

Kinderen smullen van deze suikerbollenbakkersavon-
turen. 
Over de gezellige dikke bollenbakker, zijn nette vrouw 
die altijd zeurt, de ondeugende Louw, die later hun 
toegewijde knechtje wordt, en al die anderen. 

Omnibus Voor Onze Kleinen  90 
Deel 1 

3537 0, 5e druk, 382 blz.,f 29,90 

Deel 2 
35389, 4e druk, 346 blz.,f29,90 
Beide boeken zijn gebonden, met stofomslag, rijk enlus-
treerd. 
In deel i zijn elf titels opgenomen, verlucht met circa 
honderdnegentig tekeningen; in deel z de overige tien 
deeltjes met circa honderdtachtig tekeningen, alle van 
W.G. van de Hulst Jr.; elk verhaal begint met een 
prachtige kleurenprent. Voor de losse delen van deze 
serie: zie bladzijden io en 
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j"-1,770OrléeSbOek  Het grote voorleesboek 	921-) 
0254 5 
gebonden, met stofomslag, 320 blz.,ƒ29,90 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., ize druk 
Een groot aantal korte verhalen uit de fantasiewereld 
van prinsen en prinsessen, verhalen van en over dieren 
en - niet te vergeten - navertelde geschiedenissen uit 
het Oude en het Nieuwe Testament. 

Niek van de bovenmeester omnibus 
0133 6- AVI-8 
vanaf to jaar, gebonden, 215 blz,f 19,95 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., ze druk 
H. -u's niet altijd even plezierig de zoon te zijn van het 
h 	van de school. En vooral als je bij je vader in de 
klas zit lijkt het wel of je altijd als voorbeeld moet die-
nen. Niek kan het niet helpen, maar mischien juist 
omdat hij zo zijn best doet niet op te vallen, lopen 
allerlei onschuldige dingen ineens uit de hand. 

Rozemarijntje omnibus 
VAN f 29,90 VOOR ,f 19,90 
3534 6 
gebonden, met stofomslag, 384 blz.,ƒ19,90 
met tekeningen van W.G. van de Hulst jr., 6e druk 

De vijf delen die W.G. van de Hulst over Rozemarijntje 
schreef, zijn in één band bijeengebracht, rijk geillus-
treerd door W.G. van de Hulst Jr. 
Reeds enkele generaties heeft deze serie zich in grote 
belangstelling en populariteit mogen verheugen. 
De avonturen van het vrolijke meisje dat gaat logeren 
in het deftige doktersgezin, haar belevenissen op 
school en in het ziekenhuis, de vriendschappen die zij 
sluit, dit alles is nu samengebracht in deze omnibus. 
Voor de losse delen zie bladzijde 6. 

Het nieuwe voorleesboek 	95 
oz8z o 
gebonden, met stofomslag, 288 blz.,ƒ 29,90 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 5e druk 
Een schat aan verhalen over gewone dingen uit het 
dagelijks leven van onze kleuters, maar ook sprookjes 
en vertellingen over 'vroeger' zijn hier bijeengebracht. 

Het gouden voorleesboek 96 
0498 x, 
gebonden, 320 blz.,ƒ29,90 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 11e druk 
Het gouden voorleesboek van W.G. van de Hulst (1879-
1963) behoort tot de 'klassieken' van de Nederlandse 
kinderliteratuur. Het gouden voorleesboek kwam voor 
het eerst uit bij het vijftigjarig schrijversjubileum van 
Van de Hulst (in 1959) en werd verschillende malen in 
grote oplagen herdrukt. 

Hans de Ponnie 	 97 
en nog eenentwintig andere verhalen 
0433 5, 207 blz., gebonden, 
met tekeningen van W.G. van de HulsrJr.,ƒ24,90 
Een boek met verhalen over kinderen en hun avontu-
ren met allerlei dieren die in hun omgeving leven en 
waarmee ze al spelende vertrouwd raken. 
De verhalen zijn voor een deel gekozen uit het beste 
van W.G. van de Hulst Sr. 
Door de eenvoudige woordkeuze zullen alle jonge kin-
deren ze begrijpen, door de spanning in ieder verhaal, 
met de gelukkige oplossing aan het einde, zullen zij 
ervan genieten! 
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Voordelige aanbieding 
Rond de bijbel 
Zó teken je... 

Heb je altijd al willen tekenen, maar wist je niet hoe je 
moest beginnen? Dan is deze serie de oplossing voor 
jou. Met de stap-voor-stap-aanwijzingen is het heel 
gemakkelijk. Iedereen kan het, dus pak potlood en 
papier en teken mee! 
Tekst van Anita Ganeri, illustraties van Rachel Conner. 
Vertaling: Melanie Lasance. 
Per deel 32 bladzijden. 

Vallf 8,951100r slechts ƒ 4,95 

Het Kerstverhaal 
0409 2 

Vrienden van God  99 
0455 6  

De Ark van Noach 100 
008 4 

Ook onze bijbelverhalen voor kinderen met in te kleu-
ren tekeningen en bijpassende teksten nu extra voor-
delig voor slechts I 4,95: 

Het kerstverhaal 	
101 

4114 1, 32 blz., 6e druk 

Hanna Lam/Walter Jacobsen 
In het begin 
41109, 32 blz., 3e druk 

Hanna Lam/Aline van der Heide 
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KERST 
KOMT! 

Spelenderwijs 

Met dit doe-boek kunnen kinderen thuis, op school en 
in de kindernevendienst spelenderwijs kennismaken 
met de betekenis van Kerst. 

Lois Rock 
KERST KOMT! 
Spelenderwijs 
0892 6 
geniet, 24 blz., grootformaat, f7,95 
vertaling: Emmy van den Heuvel 
Met dit spannende boek vol puzzels, verhalen, liedjes 
er k.-1- utsels kan ieder kind nu zelf kerstkadootjes en 
kerrnoomversieringen maken, puzzels oplossen en 
kerstkoekjes bakken. 
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geslaagde 
kerstvakantie. Inclusief een miniboekje en een kerst-
stal om zelf te maken. 

f 7,95 

Bijbelverhalen voor oog en oor 

Deze serie is bedoeld voor ouders, leerkrachten en allen 
die kinderen bijbelverhalen willen vertellen en tegelijk 
rekening willen houden met de leef- en belevingswe-
reld van kinderen. 
Heel bijzonder zijn de grote gekleurde illustraties, 
prachtige afbeeldingen waarmee kinderen op ontdek-
kingstocht kunnen. 
5 jaar en ouder, 
geniet, 12 blz., grootformaat: 3o x 3o cm, 
met tekeningen van Anna-Hermine Miiller 

Het Scheppingsverhaal 104 
0335 5 
tekst van Hinke Bauk Wever 

Adam en Eva 105 
0337 1  
tekst van Hinke Bauk Wever 

106 

Wat Noach bewaart 107 

0355 x 
tekst van Hinke Bauk Wever 
Het verhaal van Kaïn en Abel en de bouw van de ark 
door Noach. 

103 	 Vissers, ga je mee? 
0354 1 
tekst van Hinke Bauk Wever 
Belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus: 
zijn bezoek in de tempel, de doop in de Jordaan, zijn 
verblijf in de woestijn, de roeping van de discipelen. 



iclou.viakoro  

De verlotenuont  

Samenspelen Verhaal `a  het 

Rond de bijbel 

Bijbelverhalen spelenderwijs 
De verhalen in de serie Samen spelen zijn bedoeld om 
kleuters aan te moedigen zich door creatief en fantasie-
rijk spel in te leven in het verhaal. 
De vier bijbelverhalen in deze serie zijn ideaal om voor 
te lezen. Nadien kan het kind het verhaal met vriend-
jes uitbeelden en spelen. De prachtige, gekleurde teke-
ningen illustreren alle benodigdheden om de verhalen 
uit te beelden. 
Nederlandse vertaling: Annemeike Tan 
per deel zo bladzijden, gebonden, 
tekst en illustraties van Leon Baxter 
prijs per deel' 6,95 

Verhaal van het begin  loa 
0485 8 
Kinderen stellen zich voor hoe het was toen de wereld 
nieuw was. 

In de ark met Noach >1C  
0483 1 
Kinderen beleven het avontuur van een leven in een 
ark vol dieren. 

David en Goliath 110 
04866 
Met het verhaal van David en Goliath brengen kinde-
ren het avontuur van de herdersjongen tot leven. 

Kerst in de stal 
0484 x 
Kinderen ontdekken het wonder van dit tijdloze ver-
haal. 

De  veY‘ote'l  

Uitklapboekjes 
Een serie van drie uitklapboekjes over bekende gelijke-
nissen uit het Nieuwe Testament. Kleurige boekjes die 
voor jonge kinderen de gelijkenissen op speelse wijze 
vertellen. 
Tekst: Linda Perry; 4-kleuren-illustraties: 
Alan Perly; vertaling: Melanie Lasance. 
Per deel 18 bladzijden Prijs per deel f 6,95 

De verloren parel 112 
0426 2 
De verloren munt 113 
o424 6 
De verloren zoon 	11 
0427 0 



Rond de bijbel 

Goldsack 
Bijbels knuffelverhaal 
Twee bijbelse knuffelboekjes, met op de voorkant een 
echt pluche beestje vastgehecht. Een leuk geschenk 
voor de allerkleinsten! 
per deel n bladzijden op karton 
kleurenillustraties: Kate Davies 
vertaling: Annemeike jan prijs per deel:f 8,95 

Het nijlpaardje 	115 
0664 8 
`Nijlpaardje neemt een bad in de Nijl. Plotseling stoot-
te er iets tegen hem aan. Het was een klein rieten 
mandje dat op het water dreef.' 
Een bijbels knuffelverhaal, gebaseerd op het verhaal 
van Mozes in het rieten mandje. 
Een knuffelnijlpaardje siert het omslag. 

Het lammetje 116 
0665 6 
`Al 	L mmetje de kudde verlaat om de wereld te ver- 
kerien, raakt ze de weg kwijt. Ze voelt zich zo alleen!' 
Een bijbels knuffelverhaal, gebaseerd op het verhaal 
van het verloren schaap. 
Een knuffellammetje siert het omslag. 

Jan Godfrey 
Wie schildert de dag zo mooi? 117) 
0871 3 
gebonden, 3o blz.,ƒ12,95 
vertaling: Jennine Sturing 
illustraties van Jane Cope 
`s Morgens vroeg wordt Kleine Bruine Vogel gewekt 
door warme zonnestralen. Ze doet haar 
ogen open en zingt het uit. De gouden zon kleurt de 
wereld wondermooi. 
Wie schildert de dag zo mooi?' vraagt Kleine Bruine 
Vogel. 
Niemand lijkt het te weten, totdat de zachte zomer- 
wind haar iets in het oor fluistert. De zoektocht die 
dan begint, brengt haar ver van huis en vrienden. 
En zo ontdekt Kleine Bruine Vogel wat ze zo graag wil 
weten... 

CAL ENBACH 

Jennine Staring 
Noach 
0457 2 - A VI-4 
5-8 jaar, 12 blz.,ƒ9,95 
4-kleuren-illustraties van Ludek Manásek 
Op eenvoudige, maar boeiende wijze wordt het bijbel- 
verhaal van Noach en zijn ark naverteld. De prachtige, 
vierkleuren pop-up illustraties zullen kinderen zeker 
aanspreken. 

Jennine Staring 
Op reis door de Kerstnacht 
Verhalen voor kinderen 
04564 
gebonden, grootformaat,f 22,5o 
met 4-kleuren-illustraties van Deborah Kindred 
omslagillustratie: Jenny Press 
De verhalen in dit boek zijn verzameld uit verschillen-
de landen. Oude verhalen, zoals `Baboesjka' en 
`Vadertje Panov' uit Rusland en `De denneboom' van 
Hans Christiaan Andersen. 
Om zelf te lezen, om voorgelezen te worden... 
De prachtige illustraties, de gedichten, de liedjes en de 
verhalen maken dit tot een waardevol kerstboek voor 
kinderen, thuis en op school. 
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Verhalen die Jezus vertelde 126 
0647 8 
Prachtige, kleurrijke illustraties. Afgestemd op begin-
nende lezertjes. Erg aantrekkelijk geprijsd. 

1.nneke de Leseuw en Casper Koold,e,flen 
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Rond de bijbel 

Bijbelverhalen met 
tekeningen om zelf in te kleuren 

In deze serie wordt in eenvoudige gedichtjes een aantal 
bijbelverhalen verteld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. 
De tekeningen sluiten nauw aan bij de tekst en kun-
nen door de kinderen worden ingekleurd. Daardoor zal 
de herinnering aan de verhalen ook veel sterker zijn. 
Zeer geschikt voor gebruik thuis, in de kinderneven-
dienst en op school. 
Per deel 32 bladzijden, prijs per deelf 8,95 

Janneke de Leeuw/Casper Koolsbergen 

Hou je vast 120 
0879 9 

Zie je wel 	121 
0467 X 

Weet je wat 122 
0386x 

Bijbelverhalen om zelf te lezen 

Deze serie bijbelverhalen is speciaal geschreven voor 
beginnende lezer(tje)s. De aantrekkelijke tekeningen 
en het eenvoudige taalgebruik zullen kinderen aan-
moedigen om hun leesvaardigheid te vergroten. Op de 
laatste pagina's worden de voor kinderen onbekenr 
woorden met behulp van tekeningen uitgelegd. 
z8 blz., gebonden, grootformaat: 21,6 x 28,2 cm, 
prijs per deelf 12,95 
met tekeningen van Tony Morris 
vertaling en bewerking: Vrouwke Klapwijk 

In deze serie: verschijnen de volgende titels: 

David en Goliat 123 
0644 3 

Daniël in de leeuwenkuil 124 
0645 1 

Over het leven van Jezus 125 
o646x 



Piet Brongers Rond de bijbel 

UNIEKE AANBIEDING 
VAN 34,90 NAAR 14,90 
Tinie de Vries 	 127 
Om door te vertellen 
Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de bijbel voor kin-
deren van7 tot io jaar 
o2‹,- =,194 blz., integraal-band,ƒ14,90 

eningen van Dea de Vries, ze druk 
`Om door te vertellen' is bedoeld voor kinderen vanaf 7 
tot ongeveer 10 jaar en natuurlijk voor hun ouders en 
andere opvoeders. Al veel kinderen hebben de bijbel-
verhalen uit dit boek doorverteld gekregen. Tinie de 
Vries heeft dit boek geschreven met de wens dat de 
kinderen iets mogen ervaren van wat het geloof in 
Israëls God en in Jezus de Messias kan betekenen in het 
leven van iedere dag. 

Peter Collington 
Een wonderlijke kerst  128 
90  259 4735 2  
gebonden, grootformaat:21 x 28 cm, 32 b lz.f14,90 
Een diep ontroerend kerstverhaal. Zonder woorden te 
gebruiken heeft Peter Collington, een meester in ver-
halende tekenkunst, een eigentijdse parabel gecreëerd. 
Collington kreeg voor zijn tekeningen de Honor Book 
Award van de kinderboekenbeurs in Bologna. 
Een prachtig kerstgeschenk voor jong en oud. 

Piet Brongers 
Meedoen met het verhaal van God  9291 
0474 2  
paperback, 208 blz.,ƒ29,90 
Na een inleiding over het vertellen van bijbelverhalen, 
worden meer dan veertig verhalen uit het oude en 
nieuwe testament besproken, met suggesties voor acti-
viteiten en gesprekken. De vertellingen zijn zo opge-
schreven dat ze voorgelezen kunnen worden. Ook 
nodigen ze uit tot eigen creativiteit. Met ruim dertig 
liederen opgenomen. 

Charles Singer 
Bidden met het evangelie 130 
0873 X 

gebonden, 65191z.,ƒ14,95 
kleurenillustraties van Chantal Muller-van den B erghe 
vertaling: Melanie Lasance 
Bidden met het evangelie verandert je leven! 
Voor 10 jaar en ouder. 

Jo Kalmijn-Spierenburg 
`k Vouw mijn handjes 	131 
Kindergebeden 
0290 1 
58 blz, ze druk,f 14,95 
Met deze uitgewerkte gebeden wil de schrijfster ouders 
helpen. Niet om deze gebeden zomaar over te nemen, 
maar om het eigen gebed van onze kinderen te stimu-
leren en te verrijken. 

Joanne L Klink 
De doop 
Een gesprek met doopouders 
0089 5 
6o b lz.,ƒ 14,90 
Vanuit haar pastorale ervaring heeft de auteur dit 
boekje geschreven, dat een gesprek wil aangaan met 
doopouders 
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W.G. van de Hulst 
Het vertellen 
0202 2 

paperback, 9e druk, 96 b lz,f 19,95 
De manier van vertellen van bijvoorbeeld de bijbelse 
verhalen wordt weer als belangrijk onderkend. Op ver-
antwoorde wijze bewerkt door drs. I.A. Kole van "De 
Driestar" in Gouda. 

Rond de bijbel 

H. Stolk 
Verhalen vertellen  133 
0430 0 
paperback, zoo blz.,ƒ29,90 
Vertellen is een gave, een vak en soms een last, maar 
altijd noodzakelijk. Wie de gave heeft zal in dit boek 
telkens zichzelf herkennen, en zijn kunst verfijnen. 
Wie het als vak beoefent, vindt er een concrete leer-
gang praktijk, theorie en achtergrond. En wie het zou 
willen leren, vindt hier een leergang die zich reeds 
bewezen heeft. Het laatste deel van het boek is toege-
spitst op het vertellen van bijbelverhalen. 
Uitstekend geschikt voor leerkrachten in het basison-
derwijs die zich willen bekwamen in het zelf vertellen 
van bijbelverhalen aan kinderen. 

`Ik denk dat dit boek leerkrachten die geïnteresseerd 
zijn in het vertellen van (bijbel)verhalen veel informa-
tie en nieuwe inzichten kan geven over de eigen ver-
haaltraditie. Het kan leerkrachten opnieuw enthou-
siast maken voor het vertellen van verhalen. Het boek 
is praktisch bruikbaar omdat het vertelmogelijkheden 
en vaardigheden aandraagt.... 
Kortom, een geschikt boek om opnieuw gemotiveerd te 
raken voor het vertellen van bijbelverhalen.' 
Willi Soepboer in: Voorwerk (maart 1997) 

Hanna Lam/Wim ter Burg 
Alles wordt nieuw 
Kleine verzamelbundel 	135 
0358 4, 8e druk, 159 blz.,ƒ24,90 
Deel 1 t/m 4 in één band, met aanwijzingen voor 
gitaarbegeleiding. 

Alles wordt nieuw 
Grote verzamelbundel 
0359 2, 5e druk, 249 blz.,ƒ46,50 
Deel 1 t/m 4 in één band, met begeleiding van piano of 
orgel en melodie-instrumenten, met aanwijzingen 
voor gitaarbegeleiding. 

Hanna Lam e.a. 
Met andere woorden 137 
Klein liedboek voor kinderen 
0147 6, 3e druk, 48 blz.,ƒ16,90 
`Bij de voortreffelijke teksten staan melodieën geno-
teerd, vloeiende melodieën, maar ook met grote inter-
vallen, echter wel goed in het gehoor liggend. De toon-
omvang is voor een gemiddelde groep goed te halen. 
Deze goed verzorgde bundel is zeer bruikbaar voor kin-
deren van 9-12 jaar bij de catechese in school en in kin-
dervieringen.' 
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Bijbel voor kinderen 135 
0874 8 
vanaf 8 jaar, gebonden, 400 blz.,ƒ39,90 
naverteld door Anne de Graaf 
met tekeningen van José Pérez Montero 
vertaald door Tom van Beek 
Met dit prachtige boek neemt Anne de de Graaf kinde- 
ren mee in de wereld van het Oude en Nieuwe 
Testament. De schrijfster verstaat de kunst om de oor- 
spronkelijke teksten zo boeiend en getrouw na te ver- 
tellen dat kinderen adémloos zullen luisteren. Door 
he' 	nvoudige taalgebruik is dit boek behalve om uit 
voclIte lezen ook al gauw geschikt om door kinderen 
zelf gelezen te worden. 
Alle bladzijden worden gesierd door grote, kleurrijke 
tekeningen. Deze sfeervolle illustraties vol opmerkelij-
ke details zorgen ervoor dat er naast te lezen ook heel 
veel te kijken is. 
Voor 8 jaar en ouder om voor te lezen, voor io jaar en 
ouder om zelf te lezen. 

Pat Alexander/Sylvia Vanden Heede 
Mijn eigen boek niet Bijbelverhalen 139 
0389 4 
vanaf7 jaar, gebonden, grootformaat, 126 blz.,f19,95 
met 4-kleuren-illustraties van Carolyn Cox, 
vertaling en bewerking: Sylvia Vanden Heede 
Meer dan 5o favoriete verhalen uit het Oude en 
Nieuwe Testament werden speciaal voor 
kinderen uitgezocht en opnieuw verteld. Paginagrote 
kleurentekeningen leiden kinderen binnen in de 
wereld van de bijbel, vanaf de schepping van de wereld 
tot het leven van Jezus.Het grote formaat en de over- 
zichtelijke lay-out zorgen voor extra leesplezier. 

Elrose Hunter 
Bijbel in zicht 140 
0612 5 
van 8 tot 11 jaar, gebonden, grootformaat, 64 blz.,f 19,90 
met tekeningen van Mike Foster (Malting Partnership), 
Julian Baker, Adam Hook, Roger P ayne, Clive Spong (Linden 
Artists) 
vertaald en bewerkt door Lydia Aalders 
Een bijbelatlas met veel historische informatie én een 
verhalenboek: dat is de opzet van 'Bijbel in zicht'. 
In 64 pagina's wordt van een groot aantal bekende bij-
belverhalen de historische achter grond besproken. Op 
dezelfde bladzijde staat een overzichtskaartje zodat je 
meteen kunt zien waar het verhaal zich afgespeeld 
heeft. 
Een boeiend en informatief boek voor kinderen van 
8-11 jaar met mooie illustraties in heldere, vrolijke 
kleuren. 

Etta Wilson en Sally LLoyd Jones 
Gállustreerde Bijbelatlas  voor kinderen 141 
0339 8 
vanaf 8 jaar, gebonden, grootformaat, 20 blz.,ƒ16,90 
met 4-kleuren-illustraties van Steven D. Schindler 
vertaling: Louw Dijkstra 
Deze Bijbelatlas laat kinderen op speelse manier van 
alles ontdekken over fascinerende gebeurtenissen en 
personen uit bijbelse tijden. Met kleurrijke kaarten, 
tekeningen cri cartoons. 
Voor kinderen vanaf acht jaar. 
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W. Owen Cole 142 
De bij bel 
Informatie over het christendom 
06567 
vanaf io jaar, gebonden, grootformaat, 48 blz.,ƒ24,90 
voorzien van veel kleurenfoto's 
vertaling: André Haacke en Astrid Krikken 
Dit boek geeft een goed inzicht in het ontstaan en de 
inhoud van de Bijbel en het belang van de Bijbel voor 
christenen en de kerk. 
Aan bod komen onder andere: Het belang van de 
Bijbel, de Bijbel en Jezus, Paulus, Petrus, de evangeliën, 
de parabels, de wonderen van Jezus, de verhalen over 
de opstanding, de openbaring van Johannes, de zoek-
tocht naar oude manuscripten, de Bijbelvertalingen... 
en nog veel meer. 
Het boek is helder geschreven en er wordt geen voor-
kennis verondersteld. 

Douglas Charing 
De Tora 
Informatie over het jodendom 
04467 
vanaf io jaar, gebonden, grootformaat, 48 blz.,ƒ24,90 
voorzien van veel kleurenfoto's 
vertaling: Hanna Blok en Henny van het Hoofd 
Dit boek geeft een goede indruk van de veelzijdigheid 
van het jodendom en schenkt speciale aandacht aan de 
Tora, het centrum van het jodendom, in al zijn facet- 
ten. 

De gerenommeerde auteur behandelt de schriftelijke 
en mondelinge overlevering: de Tenach, de Misjna, de 
Talmoed, de Midrasj. Ook de hedendaagse omgang 
binnen het jodendom met de religieuze tradities komt 
uitgebreid aan bod. Hierbij krijgen de diverse feesten, 
symbolen en gebruiken de nodige aandacht. 

P E ER CALVOCORESSH 

WIE IS WIE 
IN DE BIJBEL 

CALIENBACH 

Van ,ƒ 49,50 voor f 19,90 
Peter Calvocoressi 
Wie is wie in de bijbel 	144 
0412 2 
gebonden, grootformaat, 256 blz. 
voorzien van veel kleurenillustraties 
vertaling: dr. Bert Dicou 
Voor wie niet zo bijbelvast is, is de grote hoeveelheid 
Bijbelse namen verwarrend. Wie weet de weg in het 
`Boek der boeken' nog zo goed, dat hij weet wie de 
beroemde en beruchte personen, de machtigen en de 
dwazen, de goeden en de kwaden waren, en welke ver-
halen met hen verbonden zijn? 
Wie is wie in de Bijbel is een rijk geïllustreerd naslag-
werk dat op onderhoudende en vakkundige wijze onze 
bijbelse voorouders en daden voor het voetlicht brengt. 
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Francine Rivers 
Een echo in de duisternis 145) 
0872 1 
48o blz., paperback,' 39,90 
vertaling: André Haacke 
`Zij ontsnapte ternauwernood aan de dood. Nu bedekt 
I-1,24,assah haar littekens - en identiteit - met sluiers.' 

`Maar een door God gegeven gave om anderen te gene-
zen stelt Hadassah zwaar op de proef: zij wordt 
gevraagd haar leven te riskeren voor iemand die haar 
probeerde te vernietigen.' 

Francine Rivers voert haar lezers wederom terug naar 
het oude Rome. In deze roman komen een andere tijd 
en een andere cultuur tot leven, en toch herkennen we 
onszelf, onze geliefden en onze wereld erin. 
Het verhaal van Hadassah's trouw aan de Heer en 
Marcus' speurtocht naar God zal menige lezer tot de 
laatste letter blijven boeien. 

Francine Rivers 
Een stem in de wind 146 
0488 2 

paperback, 494 blz.,f39,90 
vertaling: Véronique Carron 
`Het verhaal van het joods-christelijke meisje 
Hadassah dat in 7o na Christus als slavin weggevoerd 
wordt uit een verwoest Jeruzalem laat u geen moment 
meer met rust als u er eenmaal aan begonnen bent. 
Aanbevolen.' - EO-Visie 

Vanf29,90 voorf 14,95 
Henryk Sienkiewicz 
Quo vadis? 
0428 9 
paperback, 403 blz. 
vertaling: Theo Kars 
De klassiek geworden roman `Quo vadis?' speelt zich af 
in het decadente Rome van de half waanzinnige, ijdele 
Nero. 
Hofintriges, de verbijsterende lotgevallen van het 
christenmeisje Lygia en Vinicius, een Romeins edel-
man, de onthutsende machtsstrijd tussen de geweten-
loze Tigellinus en de verfijnde, ironische Petronius, de 
invloed daarvan op Nero, de botsing tussen de oude 
heidense en de nieuwe christelijke wereld, dat alles is 
door de schrijver op meesterlijke wijze ingeweven in 
de beste historische roman aller tijden: `Quo vadis?' 
Een boek dat dan ook met de Nobelprijs werd 
bekroond. 
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Jan A. Niemeijer 
Kijk, Ot en Sien 
	

148 
0672 9 
gebonden, grootformaat, 128 blz.,ƒ34,90 
illustraties van Cornelis Jetses 

Kijk, Ot en Sien geeft een boeiend beeld van de ont-
staansgeschiedenis van een van de klassiekers in de 
Nederlandse jeugdliteratuur. 
Generaties schoolkinderen hebben leren lezen aan de 
hand van Ot en Sien, de hoofdfiguren uit de serie Nog 
bij moeder door Jan Ligthart en H. Scheepstra. 
De boekjes zijn al een poos uit de school verdwenen, 
maar nog altijd is dit illustere tweetal buitengewoon 
populair. Hoe is dat te verklaren? 
Het heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met 
de prachtige tekst die niets aan kracht heeft ingeboet 
en vooral ook met de poëtische tekeningen van 
Cornelis Jetses die daar zo wonderwel bij aansluiten. 
Wellicht is Ot en Sien voor velen bovendien een zoete 
herinnering aan die tijd van vroeger, toen het leven 
nog zo eenvoudig, overzichtelijk en onbedorven leek. 
Een andere intrigerende vraag: welke kunstenaar heeft 
die beide kinderfiguurtjes tot leven geroepen? Welke 
meesterhand heeft hun avonturen aan het papier toe-
vertrouwd: is het Jan Ligthart of H. Scheepstra? 
Jan A. Niemeijer geeft in Kijk, Ot en Sien een duidelijk 
antwoord. 

Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur)  

Jan Niemeijer 
Leven op het platteland 

	
149 

0392 4 
gebonden, grootformaat, i6o blz,i49,90 
illustraties van Cornelis Jetses 

Een boek over het boerenleven, de ambachtelijke 
bedrijven, de dorpswinkels, de oude dorpsschool, omio 
arbeidsomstandigheden en sociale verhoudingen. Het 
boerenbedrijf had rondom de eeuwwisseling nog een 
sterk ambachtelijk karakter. Van een verstoring van 
natuurlijke evenwichten was nog geen sprake. De 
grond en het water waren nog niet verontreinigd door 
chemische bestrijdingsmiddelen en van batterijkippen 
en kistkalveren had men nog niet gehoord. Wie wilde 
weten hoe het weer zou worden, keek naar de lucht. En 
voor weersvoorspellingen op langere termijn raad-
pleegde men een almanak. 

In een tiental zeer informatieve hoofdstukken geeft Jan 
A. Niemeijer een "dwarsdoorsnede" van het leven op 
het platteland in vroeger tijd. Niemeijer sprak voor dit 
boek met vele oude plattelandsbewoners uit alle 
windstreken. Met boeren en knechten, met ambachts-
lieden, maar ook met dorpswinkeliers en schoolmees-
ters. 

Wat dit boek zo bijzonder maakt, zijn de schitterer 
illustraties van de bekende kunstenaar Cornelis JetOit 
Hij was het die in honderden tekeningen en aquarellen 
voor het nageslacht vastlegde hoe men vroeger leefde 
woonde en werkte. In dit boek is het mooiste werk van 
Jetses - één van Nederlands meest geliefde illustrato-
ren - bijeengebracht. 

Alle in deze catalogus genoemde uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel. Wijzigingen in de vermelde gegevens worden uitdrukkelijk voorbehouden. 
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