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Jouw 

baby 
boek 

Gerrit en Nbriek 
ten Serge 

Fallenbach 

GERRIE BEKHUIS 

Mijn kerkboek 
Een leuk boek om zondags mee te nemen 
naar de kerk. Je eigen schrijfboek tijdens de 
dienst of club. 

4-12  jaar 
978 90 266 1316 6 —104 blz. pb. 

9,95 

Je eigen herinneringen 

GERDIEN ROUWENDAL EN TRISH FLANNERY 

Mijn doopalbum 
Dit doopalbum bevat ruimte voor persoon-
lijke herinneringen, maar ook een prenten-
boekverhaal aan de hand waarvan ouders 
met hun kinderen kunnen praten over de 
doop en de doopdienst. 

978 90 6140 908 3 — 64 blz. geb. 
15,50 	 FULL  COLOUR 

De Groot Goudriaan 

NIEUW 

NIEUW GERRIT EN MARIEKE TEN SERGE 

Jouw babyboek 
Een sfeervol en vrolijk christelijk geboorteboek, met korte 
gedichtjes en speciale aandacht voor de christelijke feestdagen. 
Natuurlijk ook ruimte voor het plakken van foto's en het eerste 
haarlokje! Een prachtig cadeauboek. 

978 go 266 1521 4  —  32  blz. geb. 

15,95 	 r 

NIEUW 

FRANS VAN HOUWELINGEN EN MARIJKE TEN CATE 

Opa, vertel eens... 
Oma, vertel eens... 

In dit herinneringsboek kan elke opa of oma naar harten-
lust verhalen opschrijven, foto's inplakken of een wens 
meegeven aan het kleinkind, zodat deze voor de rest van 
het leven een tastbare herinnering heeft aan opa of oma. 
De teksten van Frans van Houwelingen zijn speels, de 
illustraties van Marijke ten Cate toveren bij iedereen een 
glimlach op het gezicht. 

Voor alle leeftijden 
978 90 266 1541 2 (opa) — 32 blz. geb. 

	

Ca 14,95 	 FULL COLOUR 

978 90 266 1540 5 (oma) — 32 blz. geb. 

	

Ca 14,95 	 FULL COLOUR 
..................................... 



MOLLY SCHAAR IDLE 

Welterusten Noach 
Noach stopt alle dieren in bed, twee bij twee. 
Bekende bedrituelen komen voorbij: tanden-
poetsen, nog even een bekertje water of een 
lekkere knuffel. In de tekst staat bovendien 
een grappige verwijzing naar het alfabet. 
Weltentsten Noach heeft alles in zich om tot 
het vaste bedritueel te gaan horen. 

3-6 jaar 

978 90 266 1534 4 — 32 blz. geb. 

	

12,95 	 FULL COLOUR 

ELLEN BEUKEMA EN ERIKA COTTELEER 

Dag Manon, daaaag 
Laura is drie jaar. Ze is blij als ze een zusje 
krijgt. Maar papa en mama zijn ongerust, 
merkt ze. Want Manon is erg ziek. Een 
prentenboekje voor jonge kinderen over het 
verlies van een broertje of zusje. 

3-6 jaar 

978  90 266 1342 5 — 48 blz. geb. 

	

10,95 	 FULL COLOUR 

DOROTHY STEWART 

Hoe een slome slak op tijd 
kwam 

Slak komt allerlei dieren tegen die enorme 
haast hebben. 'Snel, schiet op', zeggen ze 
tegen hem., Dus maakt hij ook maar haast, al 
gaat dat als slome slak niet zo snel. Waar is 
iedereen toch naar op weg? 

3-5  jaar 
978 90 266 1524  5 —  3o blz. geb. 

9,95 	 FULL COLOUR 

INCLUSIEF 
POSTER 

* VERSCHIJNT 

NOVEMBER 2009 

HERMAN VAN VEEN EN HARALD SIEPERMANN 

Alfred jodokus Kwak 
Vader 

Alfred Jodokus Kwak wordt vader. Zijn vrouw Winnie heeft 
zowaar zeven eieren gelegd. Hij is helemaal hotel de botel.  
Maar voordat de eieren zijn uitgebroed, verdwijnen ze op 
raadselachtige wijze uit het nest.  

6+ 

978 90 435 1738 6 — 8o blz. geb. 

Ca 16,50 
FULL COLOUR 

EZ S 
5:1,131,g, 

NIEUW 

HERMAN VAN VEEN EN ALJA ZWIERENBERG 

Benjamin IJ. Beer 
Pom, pom, pom 

Benjamin is een ijsbeer die samen met zijn 
vader en moeder moet vluchten voor het 
smekende ijs. Na een avontuurlijke reis 
komen ze terecht in een groene wereld, waar 
alleen maar bruine beren wonen. 

6+ 

978  90 4351510 8 — 48  blz. geb. 

14,95 
	

FULL 	DUR 

HERMAN VAN VEEN EN ALJA ZWIERENBERG 

Naema 
De vrouw van Noach 

In een tijd, niet eens zo lang geleden, leefden 
Noach en Naema.... Zo beginthet verhaal 
over de vrouw van Noach, geschreven door 
rasverteller Herman van Veen. Alja Zwieren-
berg maakte de kleurrijke illustraties. 

6+ 

978 90  435 1683 9 — 64 blz. geb. 
Ca 14,50 	 FULL COLOUR 

ADELHEID DAHIMÈNE EN HEIDE STOLLINGER 

Ezels 
Twee ezels zijn bijna 25 jaar getrouwd. De 
avond voor hun trouwdag legt de ezelin nog 
gauw even een knik in het oor van haar man. 
Zodat hij hun feestdag niet vergeet. Maar 
deze handeling heeft desastreuze gevolgen. 

5-ioo jaar 
978 90 435 1576 4 — 32  blz. geb. 

9,95 	 FULL COLOUR 

FRANZ HLBNER 

Weet je wel hoeveel God van je 
houdt? 

God houdt van ieder kind. Vanaf het moment 
dat het wordt geboren, elke dag opnieuw. 
Als het slaapt, speelt en plezier heeft, maar 
ook als het moppert of ondeugend is. Een 
schitterend prentenboek met een warme 
boodschap. 

3-6 jaar 

978  90 266 1477 4 — 38 blz. geb. 
12,95 	 FULL COLOUR 

LOIS ROCK 

Ik ga slapen, ik ben moe 
Een voorleesboek met tien leuke verhalen 
voor het slapengaan. De verhalen gaan over 
de belevingswereld van een peuter: het 
bouwen van een blokkentoren of het zoeken 
naar een kwijtgeraakte beer. Elk verhaal sluit 
af met een gebed 

3-6 jaar 
978 90 266 1474 3 —128 blz. geb. 

9,95 	 FULL COLOUR 
. 	. 	. 	. 	 .............. 	............... 

Groter formaat 978 90 2661301  2 -15,95 
. 	. 	. 	. 	.  

 

Prentenboeken 



ACTIEBOEK 

CHRISTELIJKE 

KINDERBOEKEN- 

MAAND 2009 

HELGA WARMELS EN MARIEKE TEN BERGE 

Dorus en Ko 
Slager Dorus wordt op een dag verrast met een bijzonder cadeau: een 
lief klein biggetje dat hij Ko noemt. Dorus ziet het al helemaal voor 
zich: het biggetje lekker vetmesten, om later koteletjes en ham te kun-
nen verkopen. Maar dat pakt heel anders uit. 

3-5 jaar 
978 90 266 1617 4 - 32 blz. geb. 
Tot 1 december 2009 4,95, daarna ca 8,95 	 FULL COLOUR 

ARJAN WILSCHUT EN JELLE GIJSBERTS 

De beloning van de koning 
Het verhaal van een krenterige koning 
die steeds meer belasting eist van zijn 
onderdanen. Hij bestelt dure auto's en 
mooie kleren, totdat zijn kasteel zó vol 
is dat hij er zelf niet meer uit kan. 

6+ 

978 90 266 1426 2 - 48 blz. geb. 
12,95 	 FULL COLOUR 

ACTIEPRIJS £ 4,95 

G bent altijd 
bij 	, 

Guurtje Leguet 

JESSICA'S 
EERSTE 
GEBED 

• 
iesbaSketton• 

Wie maakt 
de dag zo mooi? 

• 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Elke dag Kinderdag 
voorleesverhalen 

fanjaap, Gij sbert en Willemien 
beleven allerlei avonturen - ze gaan 
schoenen kopen, ijs met slagroom 
eten en mama verrassen met moe-
derdag. 

4+ 

978 90 266 1064 6 - 386 blz. 

geb. 

19,95 

MARGREET MALJERS 

Femke en Floris op de kinder-
boerderij 

Femke en Floris hoeven zich nooit te ver-
velen. Samen beleven ze heel veel avontu-
ren met de dieren op de kinderboerderij. 

4-7 jaar 
978 90 266 1314 2 - 112  blz. geb. 

9,90 Femkettnoris 
op de kinderboerderij 

S PROOKJ ES 
uit de oude doos 

Anne de Vries 

Jaap en 
Ger 

,11:mbach 

GUURTJE LEGUIJT 

U bent altijd bij mij 
Prentenboek n.a.v. Psalm 739 

Een prentenboek met korte versjes op 
rijm n.a.v. Psalm 139. 

4+ 

978 90 266 1183 4 - 40 blz. geb. 

12,95 

HESBA STRETTON 

Jessica's eerste gebed 
De kleine Jessica maakt als zwerfkind 
in Londen kennis met de man van het 
koffiestalletje, die ook koster van de 
kerk is. Jessica volgt hem en hoort van 
de dominee wie God is. 

6+ 

978 go 266 1125 4 - 48 blz. geb. 

15,95 

JAN GODFREY 

Wie maakt de dag zo mooi? 
`Wie maakt de dag zo mooi ?', vraagt 
Kleine Bruine Vogel. Niemand lijkt het 
te weten, totdat de zachte zomerwind 
haar iets in het oor fluistert. Een kleur-
rijk, vrolijk prentenboek over Gods 
schepping. 

4-8 jaar 

978 90 266 1440 8 - 32 blz. geb. 
8,95 	 FULL COLOUR 

RIE CRAMER 

Sprookjes uit de oude doos 
Met 64 platen van en verteld door 
Rie Cramer 

In dit unieke sprookjesboek zijn de meest 
bekende sprookjes opgenomen zoals: 
Roodkapje - De gelaarsde kat - Asse-
poester - De gouden gans - Doornroosje 
- Klein Duimpje - Sneeuwwitje en Hans 
en Grietje. 

Voor alle leeftijden 

978 90 266 1445 3 -144 blz. geb. 
24,95 	 FULL COLOUR  

ANNE DE VRIES 

Jaap en Gerdientje 
Jaap woont op een boerderij vlakbij het 
bos. Gerdientje komt een poosje bij haar 
opa en oma wonen. Ze beleven allerlei 
avonturen met Puk, de hond en met Dui-
melot, het geitje. En ze krijgen ook een 
nieuwe vriend, Polleke. 

4+ 

978 90 266 1133 9 -178 blz. geb. 

14,75 

ACTIEPRIJS £ 4,95 



SERIE `VOOR ONZE KLEINEN' 

MET ILLUSTRATIES VAN W.G. VAN DE HULST JR. 

Bruun 
de beer 

6 

Annelies 
978 90 266 43811- 48  blz. geb. 

6,95 

Het kerstfeest van twee 
domme kindertjes 
978 90 266 4244 9 - 48 btz. geb. 

6,95 

Anneke en de sik 
978 90 266  4236 4 - 48 blz. geb. 

6,95 

Bruun de beer 
978 go 266 4238 8 - 48 blz. geb. 

6,95 

Het huisje in de sneeuw 

978  90 266 4243  2 — 48 btz. geb. 

6,95 

Het 
klompje 

dat op 
het water 

dre‹..f 

Voetstapjes in de sneeuw 

978 90 266 4254 8 - 48 blz. geb. 

6,95 

ACTIEPRIJS 

£ 4,95 

Van drie 
domme 

zusjes 

De wilde jagers 
978 90 266 42401- 48 blz. geb. 

6,95 

Van drie domme zusjes 
978 90 266 42531- 48 blz. geb. 

6,95 

Voetstapjes 
in de 

sneeuw, 

Fik 
978 90 266 4241 8 - 48 blz. geb 

6,95 

Allemaal katjes 
978 90 266 4380 4 - 48 blz. geb, 

6,95 . 

Van Bob en Bep en 
Brammetje 

s 90 266 4251 7 - 48 btz. geb. 

6,95 

wegje i; 
het koten 

Het 
plekje dat 
niemand 

wist 

VOORLEESBOEKEN W.G. van de Hulst 

Het plekje dat niemand 
wist 
978 go 266 4246 3 - 48 blz. geb. 

6,95 

Het klompje dat op het 
water dreef ..._._...._ _._._.. 	. 	. 	_ . 
978 90 266 4245 6 - 48 btz. geb. 

,95 

Van de boze koster 	 De bengels in het bos 
978 90 266 4252 4 - 48 blz. geb. 	978 go 266 4239 5 - 48 blz. geb. 

6,95 	 6,95 

Het wegje in het koren 
4247 o - 48 blz geb 

6,95 

Kleine zwerver 
978 90 266 4250 o 48 blz. geb. 

. 	. 
6,95 

>e bengel-. 
in het bos  • 



liet 
z~uorieesl,uek SPECIALE 

JUBILEUM- 
EDITIE 

Cal lenbach 

Winterverhalen 
978 90 266 0909 1- 288 blz. geb. 

18,95 

Zomerverhalen 
978 90 266  1013 4  -  32o blz. geb. 

18,95 

Het Gouden voorleesboek 
978 90 266 0498 o - 32o blz. geb. 

17,95 

Verhalen van toen-1 
Omnibus 'Voor Onze Kleinen' 

Bevat elf verhalen uit de serie 'Voor 
Onze Kleinen', inclusief de originele 
illustraties. 

978 90 266 3537 3  -  38o blz. geb. 
22,50 

Dierenverhalen 
978 90 266 1466 8 -  224 blz. geb. 

15,50 

Verhalen van toen-2 
Omnibus 'Voor Onze Kleinen' 

Bevat tien verhalen uit de serie 'Voor 
Onze Kleinen, inclusief de originele 
illustraties. 

978 90 266 3538 o - 346 blz. geb. 
22,50 

In de Soete Suikerbol 	 NIEUW 
prentenboek 

Wie kent hem niet, de dromerige dikke suikerbollenbakker 
die de opdracht krijgt van de koning om 1 oo heerlijke bollen 
te leveren. Ter gelegenheid van het feit dat het dit jaar .' oo jaar 
geleden is dat het eerste boekje van W.G. van de Hulst werd 
gepubliceerd, verschijnt deze unieke kleurenuitgave. 

978 90 266 1726 3  -  96 blz. geb. 
Ca 16,50 

/50   

In de Soete Suikerbol 
Een mooie uitgave waar de 
plaatjes op een apart vel zijn 
bijgeleverd. Deze plaatjes kun je 
er zelf inplakken. Zo krijg je een 
prachtig boek over de avontu-
ren van de dikke bakker en zijn 
overijverige vrouw. 

978 90 266 1247 3 - 

8o blz. geb. 

16,95 

INDE.-bOLTL. 
SUIKERBOL 

 

0. OOR 10:e Lemti 

 

   

tot 9 jaar 

HILDE VAN DER MEER EN 

Mijn eerste sprookjesgroei-
boek 
ik lees zelf 

Een prachtig  FULL COLOUR  geïllustreerd 
boek met bekende sprookjes. Zeven geit-
jes jagen de boze wolf weg. De prins kust 
Sneeuwwitje en nog vele andere. 

Uniek! avi 1 - avi 5 

976 90 7794 220 8 -128  blz. geb. 
21,50  

Marieke Simons 

Lin @n Tijg 
IJs-feest 

MARIEKE SIMONS 

Lin en Tijs 
Ijs-feest 

Lin en Tij s mogen met mama mee 
nieuwe schaatsen kopen. Als ze 
een aankondiging zien voor een 
sleeënwedstrijd willen ze allebei 
meedoen. Maar er kan natuurlijk 
maar één iemand winnen. Een 
prachtig verhaal over sneeuw- en 
ijspret. 

avi 2-3 
978 90 266 16 4 
64 blz. geb. 
Ca 7,95 

Verschijnt november 2009 

NIEUW 



Mieke lare.sens  

ik-rom/nek:1e 

en de 
bosbrand 

Bas en de bosbrand 
avi 2 

978 90 266 1374 6 — 48 blz. geb. 
....... 
7,95 

Bas in de ArenA 
avi 2 

978 go 266 1029 5 — 52 blz. geb.  

7,95 

10 BOEKEN IN DE SERIE OVER BAS 

VAN VROUWKE KLAPWIJK 1 ILLUSTRATIES IRENE GOEDE 

Bas gaat op schoolreis 
avi 2 

978 90 266 1106 3 — 56 blz. geb. 

7,95 

Bas gaat op voetbal 
avi 2 

978  90 266  0947 3 — 48 biz.  geb. 
7,95 . 	. 

Bas en het Zwem-ABC 
avi 2 

978  90 266 1045 5 — 48 btz. geb. 

7,95  

Ir" 

ivaSgaat 
naar  zeeid 

Bas gaat naar zee 
avi 2 

978  90 266 1137 7 — 48 biz. geb. 

7,95 

Bas bij de brandweer 
avi 2 

978 90 266 1068 4 — 48 blz. geb. 

7,95 

bas 

Bas op het ijs 
avi 2 

978  90 266 1242 8 — 48 blz. geb. 

7,95 

1 

gaat 
op schoolreis 

bas  bij de 
brandweer 

bas gaat 
op voetbal 

8 

MIEKE JANSSENS 

Frommeltje Frots 
Op een avond horen Frommeltje en haar 
broertje dat ze gaan verhuizen. Allebei zijn 
ze boos en verdrietig. Frommeltje krijgt 
er zelfs de zenuwkriebels van. Zou ze wel 
weer nieuwe vriendjes krijgen? Als ze maar 
niet gepest wordt op de nieuwe school. 
Gelukkig schiet oma Leliebloem te hulp 
met een bijzondere verrassing. 

6-8 jaar 

978 90 266 1497 2  — 128 b[Z. geb. 

8,95 
Callenbach 

Bas vindt de schat 
avi 2 

978 90 266 1114 8 — 48 blz. geb. 

7,95 

MARGRIET DE GRAAF 

Knaagtandje 
Roos vindt een knuffel op straat en wil 
hem dolgraag houden. Maar van haar 
moeder mag ze geen knuffels, omdat ze er 

allergisch voor is. Roos verstopt de knufei 

stiekem op haar kamer, maar 's nachts kan 

ze er niet van slapen. En dan hoort ze ook 

nog een jongetje huilen om zijn knuffel . 

6+ 

978 90 266 1498 9 — 64 blz.  geb. 
8,95 

bas 

Bas helpt een vos 
avi 2 

go 2661273  2 — 48  blz. geb 

7,95 



Margriet de Graaf 

Pepi en het 
gevaar 

floor en lars 
een dol fijn feest 

floor en lars 
met ho i de zeilboot 

Evenes von rt 

 

1 

Mar0e9 de Graaf 

Imre bouwt mee 

   

MARGRIET DE GRAAF 

Logeren, olé! 
Pepi woont in Spanje, maar omdat zijn 
vader en moeder moeten werken in het 
restaurant, mag Pepi bij zijn tante in 
Nederland logeren. Pepi's oom brengt 
hem in de vrachtauto naar Nedérland, 
Als tia Elena siësta houdt, verdwaalt 
Pepi met zijn step... 

avi  4, 6-8 jaar 

978 90 266 1436 1— 64 blz. geb. 

8,95 

Met Spaanse woorden 

 

Margriet de Graaf 

Logeren,olé! 

 

EVELIEN VAN DORT 

MARGRIET DE GRAAF 

Pepi en het gevaar 
Pepi gaat opnieuw logeren bij zijn 
Nederlandse familie. In de speeltuin 
wordt hij gepest door een grote jongen. 
Maar Pepi is niet bang: hij schakelt de 
politie in! 

avi 4, 6-8 jaar 

978 90 266 1532 o — 64  blz. geb. 
8,95 

Met Spaanse woorden 

Daan durft 
Evelien van Dort 	Daan zit in groep vijf en wordt ge- 

plaagd door Ricardo. Als Ricardo ook 
nog eens in zijn straat komt wonen, 
loopt Daan weg. Iedereen helpt met 
zoeken. Ook juf Els. Zij bedenkt een 
leuk plan. 

avi 5 
978 90 266 1378 4 — 96  blz. geb. 

8,95 

aan durft 

*  ACTIEPRIJS £ 4,95 

MARIEKE SIMONS 

Dank je, tom! 
Tom, Art en Bas maken een hut. Ze ont-
moeten Kim, een meisje uit een ander 
land. Art wil niet met haar spelen. Op 
school maken ze een tekening over een 
kip. Kim moet huilen. Dan vertelt de juf 
wat er gebeurd is. . 	. 

Daan in act 
n vin gort 

EVELIEN VAN DORT 

Daan in actie 
In de winkelstraat waar Daan woont 
hebben ze last van een zwerfhond. Hij 
bijt vuilniszakken kapot, zodat al het 
vuil op straat terechtkomt. Als de hond 
uiteindelijk gepakt wordt, brengt Daan 
hem naar het dierenasiel. Daan bedenkt 
een actie om geld in te zamelen voor 
het asiel. 

avi  2 
	

avi  5 

978 90 266 1391 3 — 48  blz. geb. 	 978 90 266 1465 1— 96 blz. geb. 

7,55 
	

8,95 

EVELIEN VAN DORT 

floor en lars een dol fijn 
feest 

Nog drie nachtjes slapen. Dan is Lars ja-
rig. Hij wil graag een echte knuffel van 
een dolfijn. Floor weet raad en bezorgt 
Lars de verjaardag van zijn leven! 

avi 2/3 
978 90 266 1323 4 — 54  blz. geb. 

8,95 

EVELIEN VAN DORT 

Hoor en lars met Bo in de 
zeilboot 

Floor gaat met het haar ouders en hond 
Bo een weekje op vakantie. Lars mag 
mee. Het zomerhuisje ligt aan het water. 
Ze komen Anne tegen op het surfstrand-
je. Anne leert hen zeilen. Durven Floor 
en Lars te zeilen op het grote meer? 

avi 2/3 

978  90 266 1365  4 — 8o  btz. geb. 

8,95 

CHARLOTTE DOORNHEIN 

Imre bouwt mee 
Imre kijkt gefascineerd naar de graaf-
machine in de tuin. De garage wordt 
afgebroken, en het huis wordt straks 
groter gemaakt. Imre krijgt een nieuwe 
kamer. Maar wil hij dat eigenlijk wel? 

avi 3 

978 90 266 1514 6 — 4o  blz. geb. 

8,95 

MARGRIET DE GRAAF 

Het boomraadsel 
Tes en Tom ontdekken dat in 'hun' boom 
nog een naam gekerfd staat: Emma. Ze 
vragen zich af wie 'Emma' is. 'Dat ben ik,' 
horen ze opeens een stem roepen. 

avi 5 

978 90 266 1470 5 — 72  blz. geb. 

8,95 

ACTIEPRIJS £ 4,95 
	

ACTIEPRIJS £ 4,95 



f111~11111W 
~LïtlilCd ;; 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak -1 
De brokkendief 

Stijn gaat verhuizen omdat zijn vader en 
moeder een-dierenhotel gaan beginnen. Hij 
ontmoet Veerle, zijn nieuwe buurmeisje. Zal 
het lukken om het hotel op tijd te kunnen 
openen? En wie maakt steeds die gaten in de 
zakken met brokken? 

avi  4, 6-8 jaar 

978 90 266 1432 3 - 72  blz. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak - 3 
Bang voor een knal 

De vader van Stijn organiseert rond de 
jaarwisseling een actie. Honden kunnen 
tegen een speciaal prijsje voor een paar 
dagen komen logeren in `De Brokkenbak'. 
Als Stijn en Veerle op stap zijn met Tomtom 
krijgen ze te maken met jongens die vuur-
werk gooien. 

avi  4, 6-8 jaar 

978 90 266 1500 9 - 72 blz. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak - 2 

Waar is Tomtom? 
De Brokkenbak is bijna klaar, en zal fees-
telijk geopend worden. Maar dan ontdekt 
Veerle opeens een bijzondere advertentie in 

de krant: een jonge rashond is verdwenen 
en wordt gezocht. Stijn en Veerle gaan op 
onderzoek uit. 

avi 4, 6-8 jaar 

978 90 266 1484 2 — 72 biZ. geb. 

8,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak - 4 
Wat is er met Fien? 

Het is vakantietijd en het loopt storm in De 

Brokkenbak. Fien, een jonge Duitse dog, is 
een geval apart. Ze eet alles wat los en vast 
zit. En dan wordt Fien erg ziek. De dieren-
arts moet eraan te pas komen. 

avi  4, 6-8 jaar 

978 90 266  1547 4 - 72  blz.  geb. 

8,95 

  

tittimit 

 

 

Vrouveke Klapwijk 

 

Sinterklaas 
EVELIEN VAN DORT 

De saltosprong 
Juul is fanatiek in turnen. Ze wil graag 
meedoen aan een wedstrijd. Twee we-
ken voor de wedstrijd bezeert Julia haar 
been. Kan ze nog met de wedstrijd mee-
doen? En waarom wil haar broertje Sem 
niet op sport? 

avi 4 
978 90 266 1435 4 - 80 blz. geb. 

9,50 

LIJDA HAMMENGA 

Kika en de dierenklas 
Groep 4 krijgt een nieuwe meester. Maar 
wat heeft hij bij zich op zijn eerste werk-
dag? Een aap. De kinderen vinden het 
geweldig. Ze maken een echte jungleklas. 

6-9 jaar 

978 90 266 1370  8 - 80 blz. geb 

8,95  
EVELIEN VAN DORT 

Roet in het eten 
Lisa en Dirk ontmoeten een merkwaardige piet, die geen 
pietenmuts draagt maar een politiepet. Maar dat is niet het 
enige raadselachtige aan deze piet: hij heeft geen peperno-
ten in zijn juten zak zitten, en verdient geld door schoorste-
nen te vegen. Wat is er met deze piet aan de hand? Een heer-
lijk voorleesboek met extra veel mooie, grote illustraties. 

4-7 jaar 

978 90 266 1546 7 - 48 blz. geb. 
Ca 12,95 

De <11T1 
spron 

-a en af 

 

NIEUW 

 



Sinterklaaspakket Corien Oranje 
Twee boeken nu heel voordelig! 

ACTIE!, 978 90 266 1763 8 

normaal19,00 nu 9,90 

Ster en de 
grote verrassing 

EVELIEN VAN DORT 

* NIEUW 

EVELIEN VAN DORT 

Ster en de grote verrassing — 3 
Mirte kan al zo goed rijden op Ster dat ze buiten 
het volksruintjescomplex mag komen. Als ze 
samen door de winkelstraat rijden gebeuren de 
meest gekke dingen. 

avi 3-4, 6-8 jaar 
978 90  266 1529 0 - 64 blz. geb. 
8,95 

EVELIEN VAN DORT 

Ster springt — 2 
Mirte en Job willen Ster leren springen. 
De pony heeft er alleen niet zo'n zin in. 
Totdat Ster merkt hoe leuk het is om te 
springen. 

avi 3-4, 6-8 jaar 

978 90 266 1513 9 - 64  blz. geb. 

8,95 

CORIEN ORANJE .  

Piet in de finale 
Sinterklaas heeft nieuwe Pieten nodig. 
Bram leest de advertentie in de krant. 
Hij wil dolgraag meedoen maar je moet 
minimaal zestien jaar zijn... 

avi 5 

978 go 266 1439 2 -108 blz. geb. 

9,50 

CORIEN ORANJE 

Paard bij de dokter 
In september liggen de pepernoten alweer 
in de winkel. De moeder van Bram en 
Nina is daar niet blij mee. Als Bram hoort 
dat het paard van Sinterklaas misschien 
niet meer naar Nederland kan komen, 
stuur hij een mailtje. 

avi 5 

978 go  266 1438 5 — n2 blz. geb.  

9,50 

11 

eer, Sinterklaasverbaal var, 
W.q.v ar, deNulst 
,,, 	tetcpnin gpr, vat? 
W.C.van de 3.tuist junior 

W.G. VAN DE HULST 

Klaas 
Een kleine jongen kijkt uit over de zee. Zijn ogen staan verdrietig. 
Vandaag komt Sinterklaas, maar hij kan niet naar hem toe. Dan 
ziet Klaas iets drijven op de golven. Het is de mijter van Sinter-
klaas. Dit boek is een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke uit-
gave uit 1945, compleet met de uitgestanste mijter in het omslag. 

4-7 jaar 
978 90 266 1526 g — 48 blz. geb 
14,90 

EVELIEN VAN DORT 

Ster de knuffelpony —1 
Mirte en Job beleven doldwaze avonturen 
met de pony van opa, die 'Ster' heet. Ster 
eet boerenkool uit de volkstuin van de 
buurman, gaat er met een hamer vandoor 
en vindt een kameraadje. . 	. 	. 	............. 	................. 

avi  3-4, 6-8 jaar 

978 90 266 1496  5-64blz. 

8,95 

GENOMINEERD VOOR 

fEIGENWIJSPRIJS)  2009 
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EVEIIEN VAIu DORT 



zieke zeehond 

en de 
ynerige smurrie 

Vrouwke Ktapvaik 

NIEUW 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje en de smerige smurrie 
Op school is Koosje druk met een milieuproject. Maar dan ont- 
dekt ze samen met Vincent gifvaten in de polder. Wie zit hier 
achter? 

avi 5 

978 90 266 1548 1— 641312. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje - Op de fiets met Oma 
Booma 

Koosje gaat in de vakantie een fietstocht ma-
ken met Oma Booma. Wel vier dagen lang! 

avi  5 

978 go 266 0997 8 — 56 blz. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje bouwt een vlot 
Koosje bouwt een vlot om samen met Vin- 
cent te gaan varen. Maar dat is best gevaar- 
lijk. 

avi 5 

978 90 266 1095 o — 56 blz. geb. 

7,95 

ACTIEPRIJS £ 4,95 

Ko 	mut een 
vlot Vrouwke 

'lapwijk 

Vrouwke Klapwijl 

KoosjE 
' Op de fiets met 

oma Booma 

12 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje 
Koosje heeft vuurrode krullen en houdt erg 
van... mieren. Ze droomt zelfs van mieren! 

avi 5 
978 go 266 0946 6 — 48 blz. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje mist de mail 
Als Vincent en Koosje aan het 'koekelen' zijn, 
ontdekken ze dat in de straat waar de opa 
van Vincent woont een pony te koop wordt 
aangeboden. Koosje gaat er op af. Maar leest 
ze nog op tijd het waarschuwende mailtje 
van oma? 

avi 5 

978 90 266 1444 6 — 72 blz. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje en de zieke zeehond 
Koosje gaat met haar ouders een paar weken 
naar Texel. Tijdens een flinke zomerstorm 
vinden ze een jonge zeehond op het strand. 

avi  5 

978 go 266 1371 5 — 56 blz. geb. 

7,95 

Vlot twk e Klapwijk 
VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje en de verdwenen viool 
Leonie woont een paar maanden bij oma 
Booma. Een paar dagen voor een grote 
muziekwedstrijd op school is de viool van 
Leonie opeens verdwenen. 

avi 5 

978 go 266 1261 g — 56 blz. geb. 
7,95 

tot 12 jaar 
HELGA WARMELS 

Waterspiegel 
Janno groeit op zonder vader. Deze 

is lang geleden overleden. Janno's 
moeder wil hem niet vertellen hoe 
dat is gebeurd. Dan vindt Janno een 
plakboek met oude krantenartikelen. 
Hierin leest hij over een monster, 
maar ook over een man die in de sin-
gel is verdronken. Zijn vader? Janno 
gaat op zoek naar de waarheid over 
zijn vader én het singelmonster. Een 
aangrijpend en griezelig boek! 

9+ 
978 90 266 1530 6 —112  blz. geb. 

9,95 

NIEUW 

7 boeken in de Koosje-serie van Vrouwke Klapwijk Illustraties Magda van Tilburg 



CORIEN ORANJE 

Funny en Pluk 
Eveam van Dort 

Funny in galop 
Evelien van Dort 

Funny in het bos 
Evelien van Dort 

EVELIEN VAN DORT 

Funny wint 
Bij een avondrit in het bos schrikken de 
pony's van een groot zwart paard. Eva 
herkent de ruiter, het is de boswachter, 
meneer Dunsel. Wat doet Dunsel op een 
paard in het bos? 

8-12 jaar 

978 90 266 1468 2 -112 blz. geb. 

9,75 

EVELIEN VAN DORT 

Funny in galop 
Eva, Carolien en Pieter gaan iedere zater-
dag naar de ponyclub. Ze beleven vrolijke 
avonturen. 

8-12 jaar 

978 90 266 134 6 - 94 blz. geb 

9,75  

EVELIEN VAN DORT 

Funny en Pluk 
Eva, Carolien en Pieter vieren de geboorte 
van het veulen Pluk. In de vakantie bele-
ven ze weer leuke avonturen. 

8-12 jaar 
978 90 266 1386 g  - 110 btz. geb. 

9,75 

EVELIEN VAN DORT 

Funny in het bos 
In het bos waar Eva, Carolien en Pieter 
rijden komen ruiterpaden. Hiervoor moe-
ten ze een examen doen. Maar of dat zal 
lukken? 

8-12 jaar 
978 90 266 1366 1 -  112 blz geb. 

9,75 

PAARD 
ONTVOERD 

C01001 ORANJE 

CallenbuM1 

PAARD 
NTSNAPT 

CORIEN ORANJE 

Paard ontsnapt 
Een vrachtwagenchauffeur vraagt Tessa 
en Matthijs de weg naar het slachthuis. Ze 
brengen hem er nietsvermoedend naar-
toe. Dan zien ze dat hij behalve koeien ook 
een ziek en mager paard aflevert! 

8-12 jaar 
978 90 266 1306 7 -144 blz. geb. 

10,50. 

CORIEN ORANJE 

Paard ontvoerd 
Pineut, het paard dat door Tessa en 
Matthijs is gered, blijkt een volbloed Lip-
pizaner te zijn. Als hij ontvoerd is, zetten 
Matthijs en Tessa een grote e-mailactie 
op touw. 

8-12 jaar 
978 90 266 1372 2 —144 blz. geb. 

9,95 

NIEUW 

VROUWKE KLAPWIJK 

Blind! 
De tienjarige tweeling, Joram en Jeske, 
krijgt nieuwe buren. De buurjongen, 
Mark, is blind en heeft een blindenge-
leidehond. Dan worden Mark en zijn 
hond het slachtoffer van gemene pes-
terijen. Wie zitten daar achter? 

8-12 jaar 
978 90 266 1308 1- 8o blz. geb. 

9,90 

GERBRAND FENIJN 

Ontsnapt! 
Texel, 182o. Douwe's rustige leventje staat op z'n kop als hij wordt beschuldigd van 
een brand in een schaapskooi. Bij die brand is een man omgekomen. Samen met 
Tijs, z'n beste vriend, vlucht Douwe naar Amerika. Maar hij krijgt enorme heimwee. 
Durft hij het aan om terug te keren naar Texel en voor zijn onschuld op te komen? 

9+ 
978 90 266 1531 3 - 112 blz. geb. 

9,95 



F VAN DER POEL 

Dolfi 
Wolfi 

DE SCHAT  IN  ZEE 
,,,,toigt 

Dolfi, 

Olfi 
DE GEVAARLIJKE 

ONTVOERDERS • 

..111/101 MET OOM de 

Spannende avonturenserie Dolfi en Wolfi 
DE GROOT GOUDRIAAN 

I VAN  OER POEL 

en 
DE DOLFIJNEN 
JAGERS 

J.F. VAN DER POEL 	 J.F. VAN DER POEL 

Het grote avontuur 	Dolfi en de 
met Dolfi -1 	 dolfijnenjagers - 2 

. 	. 
avi g, 10+ 	 avi 9,10+ 

978 go 8865 137 3 -112 blz. geb. 	978 90 8865 073 4 - 92'131z. geb. 

8,95 	 8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi en Wolfi op 
speurtocht - 3 
avi  9, 10+ 

978 go 8865 072 7 - 96  blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
vreemde apen - 5 

avi  g, 10+ 

978 90 8865 071 o - 96 blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
schat in zee - 7 

avi 9, 10+ 

978 90  8865 140 3 -104 blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
gevaarlijke ontvoerder - 4 

avi 9, io+ 

978 90 8865 138 o -104  blz. geb. 
8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
zeepiraten - 6 
avi g, 10+ 

978  90 8865 139 7 -104  blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
brandende zee - 8 
avi 9, 10+ 

978 90 8865 141 o -104 blz. geb. 
8,95 

14 

5 spannende boeken in de 

Top Secret serie 

van Corien Oranje 

CORIEN ORANJE 

De misdaadmonsters - I 
De Misdaadmonsters hebben één 

belangrijk doel: het bestrijden van 
de misdaad. Maar dan worden ze zelf 
bespioneerd! 

8-12 jaar 
978 go 266 1168  1- 98 blz. geb. 
10,50 

CORIEN ORANJE 

Operatie ondergronds - II 
De Misdaadmonsters staan altijd klaar 
voor actie. En deze keer lossen ze een 

échte kunstroof op. 
8-12 jaar 
978 90 266 11971-  99  bit geb. 
10,50 

CORIEN ORANJE 

De frikadellenbende - III 
Nathan en zijn vrienden gaan logeren 
bij Nathans oom Bob. Maar als ze bij zijn 
huis aankomen is hij nergens te beken-
nen. 

8-12 jaar 
978 90  266 1227 5 -  96 blz. geb. 

10,50 

CORIEN ORANJE 

Dierenhotel De Blije Buldog 
- IV 

Nathan en zijn vrienden gaan op vakan-
tie met de strenge opa van Arco. Tijdens 
de vakantie verdwijnt Jaro, de hond van 
Nathan. 

8-12 jaar 

978 90 266 1239 8 -120 blz. geb. 
10,50 

.• 	• 

CORIEN ORANJE 

Kale Carlos keert terug - V 
Het is vakantie. Maar Nathan en Arco 
hebben niet echt vrij. Zij moeten een 

tentoonstelling over amfibieën in het 
kasteel bezoeken. Dan worden er kost-
bare schilderijen gestolen... 

8-12 jaar 
978 90 266 1262 6 -136 blz. geb. 
10,50 

* Top geheim 
5 boeken voor e 37,5o 

Pakket Top Secret 
978 go 266 1397 5 

De  (., 

misdaad 
vrioii•etfers 

D Cvile 

• kotAdo 

len Oranje 



ACTIEPRIJS £ 4,95 

r. VAN OER POEL 

Dolfi 

ACTIEPRIJS £ 4,95 

J.F. VAN PPOE 

Dolfi, 

vliegtuig - 9 
avi 9,10+ 

978 90 8865142 7 - Og blz. geb. 

8,95 

VAN OER POEL 

J. F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
walvisjacht - 13 
avi 9, 10+ 

978  90 6140 872 7 —112. blz. geb. 

8,95 

Dolfi, Wolfi en het 
zeemonster - 
avi 9,10+ 

978 90 8865 143  4 —104 blz geb.  

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
zeeridders - 14 
avi 9,10+ 

978 go 8865 035 2 —112 blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 
• 

J.F. VAN DER POEL 	 j.F. VAN DER POEL 

Dolfi en Wolfi in het 
J.F.VAN DER POEL 	 J.F.VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 	 Dolfi, Wolfi en een gevaarlijk 
geheime schuilplaats - n 	booreiland - 12 

avi 9, io+ 	 avi 9, io+ 

978 go 8865 144 1— 104 blz. geb. 	978 90 6140 989 2 — 112 bil. geb. 

8,95 	 8,95 	
. . 

STRIPBOEK 

HET M95 rê 
elEIP DE  -'2'.E(.13t.m 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en het 
mysterie op de 
zeebodem - 
avi 9, 10+ 

978  90 8865 049 9 —120  blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL EN 

DE LEEUWENSTAM 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de leeuwenstam -16 
Andy en Mirja zwemmen bij hun vertrouwde eilandje. Maar plot-
seling wordt hun speedboot door twee onbekende mannen voor 
hun neus weggekaapt! Ze kunnen niet meer van het eiland af en 
stuiten op een tot dan toe onbekende indianenstam. Omdat deze 
stam achter een waterval leeft, zijn ze al die tijd voor de buiten-
wereld verborgen gebleven. De indianen nemen Andy en Miija 
gevangen en zijn niet van plan hen ooit nog te laten gaan. 

avi 9, 10+ 

978 90 8865 099 4 —120 blz. geb. 

8,95 

NIEUW 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de vliegtuigcrash - 17 
Andy en Mirja genieten van een heerlijke logeerpartij bij Jim 
Armstrong. Op een nacht worden ze gewekt door Wolfi en zien 
ze mannen rondsluipen op het vliegveld. Dit blijken wapensmok-
kelaars te zijn. Als Andy en Mirja stiekem bij een oude militaire 
vliegbasis gaan rondspeuren, worden ze door de smokkelaars 
gevangen genomen. 

avi 9,10+ 

978 90 8865 136 6 —120 blz. geb. 

8,95 

FRITS VAN LOENEN 

Het grote avontuur met 
Dolfi 
978 90 8865 001 7 — 48 blz. pb.  

8,95 

STRIPBOEK 

TEKST EN I F.NINGEN HM, VAN LOKKEN 

J.F. VAN DER POEL EN 

FRITS VAN LOENEN 

Dolfi en de dolfijnenjagers 
978  90 8865 002 4 — 48 blz. pb 

8,95 

NIEUW 



(De Rronielten van Yarnia 
C.S. LEWIS 1 7 beroemde verhalen 

16 

De reis van het 
drakenschip 
deel 5 

avi 9 

978 90 266 1060 8 — 206 blz. geb. 

15,95 

KERST 2010 

IN DE BIOSCOOP 

Pakket van 7 delen 

978 90 266 1320 3 

85,00 

C.S. Lewi ,  

NRN `A 
liet betoverde land 

kleerkast 

Het betoverde land achter de 
kleerkast deel 2 
avi 9 

Het netfie Pan 

de tori-mar 

C.S. Lewis xxik N  EliEN  V.1N 

IA 
liet paard en 

de jongen 

Het paard en de jongen 

avi 9 

978 90 266 10561-160 blz. geb. 978 go 266 1057 8 —16o blz. geb. 978 90 

15,95 15,95 15,95 

266 1058 5 —176 blz. geb. 

Prins Caspian 
deel 

avi g 

978 90 266 1059 2 — 190 blz. geb. 

15,95 

De zilveren stoel 
deel 6 

avi 9 

978 90 266 1061 5 — 201 blz. geb. 

15,95 

Het laatste gevecht 
deel 7 

avi 9 

978 go 2661062 2 —166 blz. geb. 

15,95 

DE IdIONIEKEN 

ARNI 
De reis van het 

drakenschip 

Het neefje van de tovenaar 
deel 

avi 9 

ARNIA 
1' 	kl  eSo Caspian 

C.S. Lewis 
latC,"1..hi."N 

ARNIA 
De zilv' en stoel 

Het teefje van 
de tovenaar 



Childhood Chronides Before Mum, 

C. S. LEWIS 
and W. H. LEWIS 

Incroduced by 

Douglas Gresham 

NIEUW 

De Leeuw, de Heks en de 
Kleerkast 
voorafgegaan door Het neefje van de 

tovenaar 
Speciale editie bestaande uit de eerste 2 
delen van de Narnia Kronieken. 

978 90 435 1172 8 — 300 blz. pb. 
19,50 

Prins Caspian 
voorafgegaan door Het paard en de 
jongen 

Deze luxe editie bestaat uit deel 3 en 4 
van De Kronieken van Narnia. 

978 90 435 1460 6 — 350 blz. pb. 
19,50  

De Complete Kronieken van 
Narnia 

Het complete boek met alle 7 kronieken.  
978 90 435 1254 9 —1134 blz. geb. 
39,90 

978 90 435 1551 1 — 1184 blz. pb. 
25,00 

Prachtige, full-colour geïllustreerde cadeau-uitgaven 
C.S. LEWIS 

Boxen 
Deze unieke uitgave is nooit eerder in het Nederlands ver-
schenen. C.S. Lewis schreef samen met zijn oudere broertje op 
8-jarige leeftijd verhalen en toneelstukken over het dierenland 
Boxen. Laat je meevoeren naar een wereld vol magie, mysterieu-
ze wezens en heel veel spannende en misschien wel gevaarlijke 
avonturen. 

978 90 435 1730 0 — 240 blz. geb. 
Ca. 27,95 	 FULL COLOUR 

Verschijnt november 2009 

De Kronieken van Narnia 
Compleet 

Verzamelband van de Kronieken van 
Narnia. Een rijk geïllustreerd cadeau-
boek. 

6+ 

978 go 266 1351 7 — 528 blz. geb. 
45,00 	 FULL COLOUR 

De wondere wereld van 
Narnia 
Een interactief lees-en kijkboek 

Iedere spread van dit boek bevat een 
scène uit de Narnia avonturen. Door de 
pop-ups en bewegende illustraties ko-
men de verhalen nóg dichterbij. 

978 90 2661491 o — 32 blz. geb. 
27,50 	 FULL COLOUR 

 
 

 



Buitenbeentjes reeks 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Maanlicht 
Een verhaal over adoptie 

Wieke van twaalf is geadopteerd. Ze heeft 
het daar moeilijk mee. Waarom heeft 
haar biologische moeder haar afgestaan? 
Dan ontmoet ze de geheimzinnige Car-
los. Hij is ook geadopteerd. Wieke zoekt 
contact met hem, maar op haar e-mails 
krijgt ze geen antwoord. Wat is er toch 
met hem aan de hand? 

avi 9 

978 go 266 1693 8 — g6 blz. geb. 
Ca 9,95 

Verschijnt november 2009 

GUURTJE LEGUIJT 

Winnen! 
Een verhaal over hoogbegaafdheid 

Friso verveelt zich op school..Hij is hoogbe-
gaafd. Vaak gaat hij skaten. Jasper is jaloers 
op hem, en pest hem. Friso wil hem een 
lesje leren tijdens een skatewedstrijd. 

avi g 

978 90 266 1070 7 — 88 b[z. geb. 

9,95 • 

Cahenbach 

18 

ACTIEPRIJS £ 5,95 

NETTIE DEES 

De omgekeerde wereld 
Josca zit in groep acht. Over zeven dagen gaat 
de groep op schoolkamp, maar thuis ver-
telt ze niet over het kamp. Thuis, dat is een 
moeder in een rolstoel, een zusje van zeven 
maanden en twee broertjes. Josca denkt dat 
ze niet gemist kan worden. Toch wil ze dol-
graag mee. Dan wordt haar zusje ziek, vier 
dagen voor het kamp begint. 

10+ 
978 90 266 1433 0 — 8o  blz. geb. 

8,95 

GUURTJE LEGUIJT 

Vechten tegen pesten 
Laura is verhuisd. Gelukkig wordt ze op haar 
nieuwe school niet meer gepest, maar Laura 
merkt wel dat Jos gepest wordt. Wat moet ze 
nu doen? 

avi  g 

978 go 266 1099 8 — 96 blz. geb. 

10,75 

BEN SLINGENBERG 

Een e-mail van Lumie 
In groep 8 van basisschool De Punt gebeurt 
iets ernstigs: Lumie wordt heel ziek. De hele 
klas leeft mee. Ze mailen en Lumie mailt 
terug. Maar Lumie wordt steeds zieker... 

avi 9 
978 go 266 1080 6 —128 blz. geb. 
10,75 

ACTIEPRIJS £ 5,95 

ANNE DE VRIES 

Ratje 
een jongen van de straat 

Ratje heeft honger en trek in een oliebol. Hij 
zwerft vaak op straat. Hij is klein en mager. De 
meester is zijn grote vriend en die kan hij niet 
vergeten, ook niet als hij naar een andere school 
moet. 

8-12 jaar 
978 go 266 0955 8 —126  blz. geb. 
10,95 

   

GUURTJE LEGUIJT 

Vlucht 
De vader van Niels is overleden door een 
ongeluk in huis. Sindsdien is de moeder van 
Niels, Iris en Bastiaan overdreven bezorgd. 
Niels worstelt hiermee, vooral ook met zijn 
schuldgevoel. Als de juf van Bastiaan op 
bezoek komt en over begeleiding door Jeugd-
zorg begint, ziet de moeder nog maar een 
oplossing. 

10+ 

978  90 266 1384 5 — 112 blz. geb. 

9,95 

Vechten tegen pesten 

 

 

Een e-mail 
van Lumie  Be,' 

Slingenberg 

 



~OI111IG  

ARJAN WILSCHUT 

De Adelaar en de Koning 
Een jonge zwervende krijger genaamd Arwyn 
ontmoet de machtige en mysterieuze adelaar 
Aderyn. Ze worden vrienden en Aderyn maakt 
de jongen koning van Tir, een land verscheurd 
door de terreur van de kwaadaardige vijand. 
Arwyn ontdekt dat zijn lot en het lot van Tir 
verbonden zijn met het boek van Aderyn, de le-
gende over de eeuwen oude strijd tussen Goed 
en Kwaad die nog steeds onbeslist is. 

10+ 
978 90  266 1303 6 - 256 blz. geb. 

15,95 

WINNAAR HOOGSTE WOORD 2006 

FANTAST VERHAAL 

GERRY VELEMA 

Applaus voor mijn broertje 
Een verhaal over ADHD 

Soms heeft Cathy geen zin om haar broer-
tje Dennis om zich heen te hebben. Hij is 
hyperactief. Op de verjaardag van oma lijkt 
Dennis het op haar hamster gemunt te heb- 
ben. Dat gaat te ver... . 

avi  9 

978 90 266 10011— 122 blz. geb. 

9,95 

GUURTJE LEGUIJT 

Heibel in m'n hoofd 
Een verhaal over autisme 

Maarten lijkt in veel opzichten een gewone 
jongen, die van zwemmen houdt, hutten 
bouwt en pannenkoeken lust. Toch is hij 
anders. Het Riagg probeert hem te helpen 
om te gaan met zijn autisme. 

avi 9 

97890 266 1021 9 —  118 blz. geb. 

9,95 

BEN SLINGENBERG 

Alleen! 
Een verhaal over zinloos geweld 

Jens verhuist met zijn moeder naar een 
andere stad, waar niemand weet dat zijn va-
der in de gevangenis zit. Jens krijgt nieuwe 
vrienden, maar het wordt voor hem steeds 
moeilijker om te verbergen wat er met zijn 
vader aan de hand is. 

avi 9 

978 go 266 1218 3 -136  blz. geb. 

9,95 

1 

Levend 
Stratego 

ALBERT TEN CATE 

Levend Stratego 
De ouders van Xandra wonen niet meer 
bij elkaar. Xandra msn't met iemand die 
zich Casper noemt. Als ze tijdens een 
schoolkamp niet meer terugkeert van 
een nachtwandeling is de hele groep in 
paniek... ........... 

11+ 

978 90 266 1333 3 —112 blz. geb. 

9,95 

JEAN ETTE MOLEMA 

La Lune 
Rosie onttroont de 'koningin van de klas.' 
Dit heeft de nodige gevolgen voor de groep. 
Rosie gaat nooit naar een kerk en haar 
ouders hebben het geloof ver achter zich ge-
laten. Maar Rosie wordt zich ervan bewust 
dat haar ouders het niet altijd bij het rechte 
eind hebben. 

10+ 

978 90 266 1331 9 — 396 blz. pb. 

15,95 



VERBODEN 
LETTERS OP 
DE MUUR 

).n van Peer., 

DE NACHT VAN 
GROEPACHT 

EVELIEN VAN DORT' 

Ontmoeting in de 
nacht - 2 

Na een heerlijke zomervakantie 
begint Celeste samen met haar 
vrienden aan de brugklas, een 
geheel nieuw avontuur. Een dagje 
Amsterdam wordt voor Geleste 
een nare ervaring. Tijdens een 
schoolfeest dreigt iets vreselijk uit 
de hand te lopen. En tussen Hugo 
en Geleste broeit wat, maar vinden 
ze elkaar nou echt zo leuk ? 

10-13 jaar 
978 90 266 1549 8 — 112 blz. 
geb. 
10,95 

DEEL II IN NIEUWE MINISERIE 

20 

ACTIEPRIJS £ 5,95 

esp- 

De wereld va 
Beer Ligthart 
Jaap ter Haar 

Eéntiende punt  :7 

JEANETTE MOLEMA 

Kwaad daglicht 
Haar vader is rechter en haar moeder is 
advocaat. Hoe komt het dat Jette zo'n mise-
rabele Cito-toets heeft gemaakt? Jettes leven 
staat op z'n kop als Diede, haar vriend, die 
ene vraag stelt. 

10+ 

978  90 266 1431 6 — 208 blz. geb. 
1150 

JAAP TER HAAR 

De wereld van Beer Ligthart 
Beer kan het bijna niet geloven: door een 
akelig ongeluk is hij van het ene op het 
andere ogenblik blind. Het lijkt hem vre-
selijk om de rest van zijn leven afhankelijk 
te moeten zijn van mensen. Maar hij leert 
mensen op een andere manier kennen. 

10+ 
978 90 266 1266 4 —160 blz. geb. 

10,75 

BEKROOND MET DE GOUDEN GRIFFEL. 

AL  MEER DAN 22 DRUKKEN. 

EVELIEN VAN DORT 

Eentiende punt 
Lisa zit in de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs. Haar broer Paul zit in groep 8. 
Totaal onverwacht stort het zorgeloze en 
luxe leventje van Lisa in als ze hoort dat de 
onderneming van haar vader failliet gaat. 

11+ 
978 90 266 1467 5 — 112 blz. geb. 
10,95 

FRITS JONGBOOM 

Het keldergeheim -1 
Tim en zijn blindengeleidehond komen 
terecht in een spannend avontuur. Wat 
gebeurt er in allemaal in het verzorgingste-
huis waar kapitein Schepers verblijft? Niet 
alles is wat het lijkt. 

to+ 
978 go 266 1367 8 — 112 blz. geb. 
9,95 

FRITS JONGBOOM 

Het witte gevaar - 2 
Tim en zijn blindengeleidehond gaan voor 
het eerst kamperen. Een gevaarlijke vrije-
tijdsbesteding zo blijkt al snel. De angst die 
Tim ervoer in een droom wordt werkelijk-
heid. Was het louter toeval dat de riolering 
verstopt raakte? Tims nieuwsgierigheid 
komt hem duur te staan. 

10+ 
978 90 266 1415 6 -112 btz. geb. 
9,95 

EVELIEN VAN DORT 

De nacht van groep acht -1 
Groep 8 gaat op schoolkamp, aan de oevers van 
de Vecht. 'Puur natuur, volgens meester Kees, 
maar groep 8 heeft andere plannen. Het wordt 
voor Hugo, Jan, Celeste en Kim een schoolkamp 
om nooit te vergeten! 

io-13 jaar 
978 go 2661493 4 — 112 btz. geb. 
10,95 

FRITS JONGBOOM 

Het Zaanse bedrog - 4 
Tim en Rachel helpen kapitein Schepers 
om een iconensmokkel op te lossen, en 
opnieuw ontpopt zich een bloedstollend 
avontuur dat je op het puntje van je stoel 
doet belanden. Tim belandt in het zieken-
huis voor een blindedarmoperatie en wordt 
vervolgens zelfs ontvoerd! 

10+ 

978  go 2661499 6 — 112 btz. geb. 

9,50 

JAN VAN REENEN 

Verboden letters op de muur 
Ajoeb woont in Pakistan en is moslim. Hij 
krijgt contact met Salima, een christenmeis-
je. Omgang met christenen is gevaarlijk, 
en dat brengt Ajoeb uiteindelijk in levens-
gevaar. 

10+ 
978 go 266 1126 1— 96 blz. geb. 

9,75 

ACTIEPRIJS £ 5,95 



Ree.21.1 LUla• Ittlegenbe,d 

erhaal van Else 
lp pdyboje twt511.11 Aunshwisx 

MICHIEL 
ADRIAANSZOON 

DE RUYTER 

41 Sat.uci  
JANNE IJMKER 

PAUL DOWSWELL 

AusUnder 
Berlijn, 1941 Pjotr, met zijn blauwe ogen en blonde haren, lijkt 
sprekend op de jongen op de hitlerjugendposters. Als wees komt 
hij terecht in het gezin van professor Kaltenbach, die vereerd zijn 
dat zo'n prachtig exemplaar van het Arische ras bij hen in huis wil 
wonen. Maar Pjotr is niet de ideale Volksdeutscher die ze gedacht 
hadden. Pjotr vormt zijn eigen ideeën. 

14+ 
978 90 266 1648 8 —  280 blz. geb. 
Ca 16,95 

Verschijnt november 2009 

GERRY VELEMA 

Eruit, jij! 
Dit boek bewijst dat een verhaal gesitueerd 
op Java ten tijde van de Tweede Wereldoor-
log toch een actueel thema kan bevatten. 
In zijn geliefde moederland is Thomas niet 
meer welkom en zijn vaderland kent hij 
amper. Eruit jij! is een aangrijpend, soms be-
klemmend verhaal over vriendschap onder 
druk van oorlog, geweld en nationalisme. 

14+ 
978 90 266 1485 9 — 224 blz. geb. 
15,95 

GENOMINEERD VOOR 
'HET HOOGSTE WOORD' 2009 

BEENE DUBBELBOER; IAN SERALLIER; 

BARBERA GEHRTS 

Oorlogskinderen 
Trilogie 

Drie prachtige verhalen in één band. Joel en 
de veenheks; Het zilveren zwaard; Geen woord 
meer? 

10+ 
978 gb 266 1288 6 — 504 blz. geb. 
17,50 

Oorlogsverhalen 

21 

WIM BROOS 

Henk Bouwens 
Oorlogstrilogie 

Henk Bouwens is een Rotterdamse jongen 
die na het bombardement bij een kooikers-
familie in het noorden van het land terecht-
komt. Hij beleeft spannende avonturen met 
een piloot van Royal Air Force. 

10+ 
978 90 266 1295 4 — 512 blz. geb. 
17,50 

MICHAIL KRAUSNICK 

Het verhaal van Else 
Een achtjarig meisje overleeft Auschwitz 

Else groeit op in Hamburg. Else is niet het 
biologische kind van haar ouders. Ze blijkt 
zigeuners onder haar voorouders te hebben 
en wordt als achtjarig meisje door de nazi's 
naar Auschwitz gedeporteerd. Haar pleegva-
der probeert hemel en aarde te bewegen om 
haar terug te halen. 

10+ 
978 90 266 1487 3 — 72 blz. geb. 

	

14,95 	 FULL COL^ UP 

K. NOBEL 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
K. Norel verhaalt op boeiende wijze het leven 
van deze beroemde Nederlander. 

12+ 

978  90 2661382  1—  224 blz. geb 
13,50 

JANNE IJMKER 

Mijn vriend Samuel 
Riekie blijft vaak thuis om haar moeder te 
helpen. Op een dag ontmoet Riekie Samuel, 
een joodse man uit een werkkamp. Hij vertelt 
haar mooie joodse verhalen, maar Samuel 
verdwijnt even plotseling uit haar leven als 
hij is gekomen... 

	

.... 	. 
avi 9 
978 90 266 1110 o —112 bil. geb. 
9,95 

ANNE DE VRIES 

Reis door de nacht 
Oorlog! De Tweede Wereldoorlog behoort 
voor de jeugd en vele ouders tot de geschie-
denis. Het wordt warm aanbevolen om deze 
belangrijke tijd door te geven. 

10+ 
978 90 266 3533 5 — 516 blz. geb. 
18,95 



12 jaar en ouder 

WANDA WILDEBOER 

Iribi 

 

NIEUWE 

MEIDENSERIE 

JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi 
Welkom in het leven van Bibi: 13 jaar oud, een kei in he-t schrijven 
van verhalen, maar een angsthaas op het gebied van zoenen. Ont-
moet Bibi's vrienden, maar ook haar mysterieuze nicht Monique. 
Leef met Bibi mee wanneer ze samen met Machiel werkt aan een 
schoolproject, bij haar debuut als violiste in het schoolorkest en als 
ze haar eerste zoen krijgt! 

12-15 jaar 
978 90 266 1608 2 —  288 blz. pb. 
Ca 15,95 

Verschijnt oktober 2009 

 

NICO MEIJER 

Het licht van Noneem - 1 
Steven belandt in een vreemde wereld waar 
hij de aangewezen persoon is die het Licht van 
Noneem terug moet brengen naar de plek waar 
het oorspronkelijk vandaan komt. Zal het 
Steven lukken om zijn opdracht tot een goed 
einde te brengen? 

12+ 

978 90 266 1329 6 — 416 blz. pb. 
15,95 

Het licht van 

019E E0 19  

15E19f)Cift 
De schaduw van 

* 	Verschijnt oktober 2009 

NIEUW 

NICO MEIJER 

De schaduw van Kendor - 2 

Steven komt door een ongeluk opnieuw in 
Quibettanië terecht en wordt gevraagd om te 
helpen het kwade te overwinnen. De koning 
van Quibettanië is op mysterieuze wijze ver-
dwenen. Steven en een groep Quibettaniërs 
gaan op onderzoek uit. 

12+ 
978 90 266 1522 1 — 352 blz. 

Koning 
THUR 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur trilogie 
Drie bijzondere legendes in één band: Koning 
Arthur; Tristan en Isolde; Parcival 

JOHN WH1TE 
%111~1  

NIEUW 

De linnenroof 
Lieuwe is koksmaatje op een VOC-schip. Maar de VOC is niet meer de 
florerende organisatie die het eens was. Lieuwe's schip ligt voorlopig 
werkloos aan de kade. Op straat wordt hij aangesproken door een def-
tig heerschap. Of hij voor deze man een grote partij linnen wil kopen 
in Twente. Een reis vol avonturen volgt. 

12+ 

978 90 266 1517 7 — 288 blz. geb. 

16,95 

JOHN WHITE 

De zwaarddrager -1 
Op magische wijze wordt John op zijn der-
tiende verjaardag getransporteerd naar het land 
Anthropos. Tot zijn grote verbazing wordt hij 
binnengehaald als de Zwaarddrager, degene die 
de wereld moet redden van het kwade. 

12+ 

978  90 266 1495 8 — 334 blz. pb. 

17,95 

JOHN WHITE 

De veroveraar - 2 

In dit tweede deel komt John opnieuw terecht 
in een bittere strijd tussen goed en kwaad. 
Tijdens een koude winternacht loopt Eleanor 
MacFarland weg van huis. John probeert haar 
te vinden, en volgt haar voetstappen over een 
bevroren meer. Maar plotseling passeert hij een 
onzichtbare deur en komt opnieuw terecht in 
Anthropos. 

12+ 

978 sio 266153/ 5 — 

'7 	r 

Verschijnt oktober 2009 



Maatre en Domenico 

NIEUW 

NIEUW. THEMA ECHTSCHEIDING 

GERRY VELEMA 

Los zand 
Maarten heeft het erg moeilijk met de scheiding van z'n 
ouders. Maar wat hem eigenlijk nog veel meer dwarszit, is 
de nieuwe vriendin van z'n vader. Waar bemoeit ze zich mee, 
door z'n bed op te maken en de televisie uit te zetten als een 
programma haar niet aanstaat? In een woedeaanval verknipt 
hij al haar kleding. 
Los zand is een beklemmend en tegelijkertijd hoopgevend 
boek over de omgang met het verdriet van een scheiding. 

11+ 
978 90 266 1527 6 - 128 blz. geb. 
12,95 

Serie: Maaike en Domenico 
SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico 
Het meeslepende verhaal van een 

bijzondere vriendschap 

De veertienjarige Maaike is een buiten-
beentje. Ze wordt vaak getreiterd op school. 
Haar strenge vader maakt het haar ook niet 
makkelijk. Dan komt Domenico bij haar in 
de klas... 

12+ 

978  90 266 1302 9 - 294 blz. pb. 

15,95 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico — 2 
Liefde tussen twee werelden 

De vijftienjarige Maaike kan het nauwelijks 
geloven: Leon, een nieuwe jongen op school 
heeft een oogje op haar. Maar eigenlijk staat 
het hoofd van Maaike daar helemaal niet 
naar. Ze kan haar bijzondere vriend Domeni-
co niet vergeten, die al bijna een jaar geleden 
verdwenen is op Sicilië. 

12+ 

978  90 266 1412 5 - 336 blz. pb. 

15,95 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico — 3 
Een beslissing met gevolgen 

Maaike is inmiddels bijna zestien als door 
een tragisch ongeval haar leven opnieuw 
met dat van Domenico wordt verbonden. 
Ze merkt dat ze haar liefde voor hem niet zo 
gemakkelijk kan loslaten, ook niet nu zijn 
wereld mijlenver van die van haar verwij-
derd is. 

12+ 

978 90 266 1488 o 318 blz. pb. 

15,95 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico — 4 
Zo dichtbij en toch zo ver weg 

De relatie van Maaike en Domenico wordt 
steeds serieuzer, maar daarmee wordt het 
verliefde stel ook steeds meer geconfron-
teerd met hun totaal verschillende achter-
grond. Daarnaast is daar Bianca, de jaloerse 
halfzus van Domenico, en Carrie, het meisje 
dat in verwachting is van het kindje van 
Domenico's tweelingbroer. De relatie van 
Maaike en Domenico komt opnieuw onder 
druk te staan. 

12+ 

978 90 266 1528 3 - 368 hit. pb. 

16,95 

NIEUW INCLUSIEF MINI-CD ! 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico — 5 
Schaduw van het verleden 

Maaike is inmiddels zeventien, en 
kijkt met gemengde gevoelens uit naar 
de terugkeer van Domenico uit Italië. 
Als hij eerder dan verwacht weer op de 
stoep staat, is er een hoop veranderd. 
Maar voor Maaike het beseft is ze met 
Domenico onderweg op een avontuur-
lijke reis naar Noorwegen, waar ze in 
de muziekscene terechtkomen. 
Voor dit boek zijn speciaal enkele 
popliedjes gecomponeerd, die op de 
bijgesloten cd zijn te beluisteren. 

12+ 

978 90 266 1680 8 - 304 blz. p ,  
Ca 18,95 (inclusief cd) 

Verschijnt februari 2010 



J-faffo 
meneer 
God._ 

net' Anna 

FYNN Canenh4r1 

NIEUW 

Een nieuwe ster 

MARJALEENA LEMBCKE EN SUSANNE STRASSER 

Een nieuwe ster 
Een nieuwe koning is geboren! Alle dieren willen het 
kindje welkom heten op de wereld. Maar natuurlijk kun-
nen ze niet allemaal tegelijk gaan. Wie is de beste vertegen-
woordiger van het dierenrijk? En wat geef je eigenlijk aan 
een koning als je zelf niets bezit? Een bijzonder originele 
en humoristische kerstvertelling met respect voor de 
oorspronkelijke bijbelteksten. Voorzien van schitterende 
illustraties. 

6+ 

978  90 266 1542 9 -- 48 blz. geb. 
Ca 12,95 	 FULL %,',44.OUR 

24 

PIET KUIJPER 

Vlucht 93 
New York, I 1 september 2001. Een dag die 
de meeste mensen niet snel zullen vergeten. 
Henri Lewis'Sevindt zich aan boord van 
vlucht 93, die gekaapt wordt door Al Qaida. 
Aan boord spelen zich bloedstollende tafere-
len af als de passagiers van deze vlucht tegen 
hun kapers in opstand komen... 

12+ 

978 go 8865 050 5 -120 blz. geb. 
12,95 

De Groot Goudriaan 

ALBERT TEN CATE 

Schaduwmeisje 
Hoor valt voor een zogenaamde 'Ioverboy', 
en haar vrienden Marieke en Marvin vragen 
zich af of de bedoelingen van deze jongen, 
Peter, wel oprecht zijn. Als ze horen dat Peter 
voor een drugsdealer werkt en plotseling 
met Floor wil afreizen, nemen ze maatrege-
len. Een zenuwslopende confrontatie volgt. 

14+ 
978 90 266 1486 6 -150 blz. geb. 
12,50 

GERRY VELEMA 

Dodelijk verliefd 
Nora, de vriendin van Benny, wordt hope-
loos verliefd op Johnny. Johnny blijkt een 
'loverboy' met verkeerde bedoelingen te zijn. 
Benny gaat op zoek naar hulp. 

15+ 
978 go 266 1096 7 —165 blz. pb. 
11,75 

FYNN 

Hallo, meneer God met Anna 
Fynn was negentien jaar toen hij Anna mee 
naar huis bracht. Ze stierf toen ze acht jaar 
was. Een verslag van Anna's korte leven. 

12+ 

978 90 266 0583 3 -192 blz. pb. 
13,50 

r-Rerstboelten HERMAN VAN VEEN 

De koe zei Boe, de ezel Balk, 
het schaap toen Bla 

Een kerstverhaal van Herman van Veen. 
Het verhaal begint als volgt: Er was eens een 
nacht en in die koude nacht stonden er twee 
sterren zomaar achter elkaar, zodat ze wel 
ééntje leken. Een ster zo hoog, pal boven een 
stal. Niet eens zo lang geleden. 

6+ 

978  90  435 1558 0 -  64 blz. geb. 

15,95 	 FULL  COLOUii 

Adventskalender 
Het verhaal van Kerst 

In deze prachtige kalender vind je 25 ge-
nummerde boekjes. Alle 25 boekjes zijn full 
colour en hebben een zilveren koordje om 
uit het vakje te halen en in de kerstboom te 
hangen. 

978  90 266 1458 3 

1 okt-1 jan 15,-, daarna 19,95 

LOIS ROCK 

Mijn eerste kerstfeest 
In Mijn eerste kerstfeest maken jonge kinderen 
kennis met het verhaal over de geboorte 
van Jezus. Daarnaast zijn er andere verhalen 
opgenomen in dit boek die geschikt zijn om 
voor te lezen. 

4-8 jaar 
978 90 266 1437 8 -128 blz. geb. 
1 okt-1 jan 9,90, daarna 14,95 
FULL COLOUR 
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SHAN NON HALF 

De prinses die alles verloor 
Het leven van prinses Ani is vanaf haar 
geboorte voor haar uitgestippeld. Als ze 
volwassen is, zal ze worden uitgehuwelijkt 
aan de kroonprins van het naburige Beie-
ren. Onderweg naar haar nieuwe vaderland 
wordt haar gezelschap overvallen. Ani 
ontsnapt aan haar belagers, maar moet een 
heel nieuw leven zien op te bouwen als 
gewone burger. Maar wat doe je als je dan 
toch verliefd wordt op de kroonprins? 

12+ 

978 90 266 1512 2 — 356 blz. geb. 

18,95 

7,ezen en luisteren 
JAN GODFREY 

Op weg naar Kerst 
Op weg, op weg, tweeduizend jaar geleden...  
Deze kerstvertelling vanuit het perspectief 
van Maria is speciaal voor jonge kinderen 
geschreven. De illustraties zijn een lust voor 
het oog en vaak paginagroot. 

4-7 jaar 
978 90 266 1543 6 — 32 blz. geb. 
Ca. 9,95 

NIEUW 

LOIS ROCK 

Mijn kerstboek 
Dit boek vertelt het kerstverhaal, over de 
geboorte van Jezus. Het wordt afgewisseld 
met interessante informatie. O.a. over de 
betekenis van advent. Wit betekent de naam 
Jezus? Welke dieren speelden een rol bij de 
geboorte en het leven van Jezus? Wie waren 
Lucas en Mattheus? En wat weten we eigen-
lijk van Jozef? 

4-10 jaar 
978 90 266 1309 8 — 96 blz. geb. 

9,90 

W.G. VAN DE HULST 

Peerke en z'n kameraden 
3 CD-Luisterboek 

Peerke... De jongen die als gevolg van de 
eerste wereldoorlog aan bed is gekluisterd 
en eenzaam z'n dagen doorbrengt. Totdat er 
vier jongens in een bootje onder z'n raam 
doorvaren. Een verhaal over verdriet, vriend-
schap en trouw. 

978 90 266 1595 5 
Ca 14,50 

• 
. JESSICA'S 

~ EERSTE 
GEBED 

HESBA STRETTON 

Jessica's eerste gebed 
2 CD-Luisterboek 

Oorspronkelijk verscheen dit verhaal in 1867 
en inmiddels zijn meer dan twee miljoen 
exemplaren wereldwijd verkocht. Nu voor 
het eerst als luisterboek. Ingesproken door 
Wim de Knijff. Het boek is ook verkrijgbaar 
in deze catalogus, onder de rubriek 'prenten-
boeken'. 

SALLY ANN WRIGHT 

Het kerstkind 
Een sfeervol prentenboek dat het kerstver-
haal vertelt in eenvoudige bewoordingen. De 
bijgevoegde adventskalender bestaat uit 24 
flapjes die geopend kunnen worden. 

3-6 jaar 
978 90 266 1460 6 —16 blz geb. 

9,95 	 FULL C' 

INCLUSIEF ADVENTSKALENDER 

EN 3D-KERSTSTAL 

.-...•....•.......••,.-..••..-..•••....•.•-...•.• 

978 go 266 1598 6 
Ca 12,50 

W.G. VAN DE HULST 

Dierenverhalen 
2 CD-Luisterboek 

Een selectie uit de verschillende bundels van 
Van de•Hulst. Luisteren naar verhalen over 
dieren waar velen van zullen genieten. 

4+ 
978 90 266 1441  5 
15,5o 

TWEE UUR LUISTERPLEZIER 

verhalen, 
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JAN GODREY EN VROUWKE KLAPWIJK 

Kijk eens naar de vogels 
De bergrede van Jezus aan kinderen verteld 

De bergrede van Jezus is misschien wel een van de indrulcwek-
kenste passages uit de Bijbel. In dit sfeervolle prentenboek ver-
talen Jan Godfrey en Vrouwke Klapwijk de tekst van de bergrede 
naar het niveau van jonge kinderen. 

4-6 jaar 
978 90 266 1657 o - 32 blz. geb. 
Ca 8,95 

Verschijnt januari 2010 
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Dieren in de Bijbel 

NIEUW 
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dijbel en kind 
LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Noach en de ark 
stickerboek 

Een vrolijk stickerboek voor peuters vanaf drie 
jaar met het bekende bijbelverhaal en leuke 
doe-vragen. 

3-  5 jaar 
978 90 2661665 5 -16 blz. pb. 
Ca 4,95 

Verschijnt februari 2010 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Jona en de grote vis 
stickerboek 

Een vrolijk stickerboek voor peuters vanaf drie 
jaar met het bekende bijbelverhaal en leuke 
doe-vragen. ........... 

3-5 jaar 
978 90 266 1653 2 -16 blz. pb. 
Ca 4,95 

Verschijnt februari 2010 

Sti ke b ek 

* NIEUW 

TIM DOWLEY 

Ark van No h 
,e  Pap up 

De ark van Noach 
Het bekende verhaal in een schitterend pop-up 
uitgave. Op elke pagina zijn wegklapbare flappen 
en trekkaarten aanwezig. . 	 .  

3-5  jaar 
978 90 2661504 7 -12 blz. geb. 

14,95 

POP-UP UITGAVE 

TIM DOWLEY EN STEVE SMALLMAN 

In de boot van Noach 
Een bijzonder cadeau, deze ark van één meter breed en bijna 
30 centimeter hoog. Voorzien van driedimensionale dieren-
kooien, trappetjes, deurtjes die echt open kunnen en natuur-
lijk heel veel dieren. Bovendien bevat het pakket een schattig 
voorleesprentenboekje over een olifant die meehelpt om de 
ark te bouwen. 

4+ 

978 go 266 1545 0 - geb. 

19,95 	 FULL en »irt 
. 	. 

SUSAN MALYAN 

Verhalen uit de Bijbel 
Mozes, De muren van Jericho, De spijziging van de 
vijfduizend vormen samen met twee andere 
verhalen dit interactieve prentenboek. 

3+ 

978 go 266 1393 7 - 36  blz. board book 

5,95 

BIJ IEDER VERHAAL EEN SPELLETJE 

EN KENNIS- EN VERDIEPINGSVRAGEN 

SUSAN MALYAN 

Dieren in de Bijbel 
Noach en de dieren in de ark, Daniel in leeuwen-
kuil, Jezus in de stal bij de dieren vormen samen 
met twee andere verhalen dit interactieve 
prentenboek. 

3+ 

978 go 266 1394  4 - 36 blz. board book 

5,95 

SOPHIE PIPER EN NELLEKE SCHERPBIER 

Ik denk aan de hemel 
Woorden van liefde, troost en hoop 

Een sfeervol cadeauboekje vol fijnzin-
nige gedichten en met passende bijbel-
teksten over liefde, verdriet en hoop. Het 
boekje is uitgevoerd in de unieke kleur-
stelling hemelsblauw, zilver en wit. 

6+ 

978 90 266 1544 3 -  48 blz. geb. 
Ca  7,95 
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ACTIEPRIJS E 5,95 

TOPTITEL 

ACTIEPRIJS £ 3,95 

LOIS ROCK 

Daniel in de leeuwenkuil 

0-3 jaar 

978 90 2661385 2 -16 blz. board book 
5,15 

LOIS ROCK 

Jezus en de kinderen 

0-3 jaar 
978 90 266 1387 6 -16 blz. board book 

5,15 

SALLY ANN WRIGHT 

Bijbelverhalen voor de 
allerkleinsten 

0-4 jaar 

978 90 266 1350 0 - 28 blz. board book 

9,75 	 FULL COLOUR 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Bijbel en Gebeden 
Een schitterende cassette met Mijn eerste 
Bijbel en Gebeden. In Bijbel voor de allerklein-
sten worden alle bekende bijbelverhalen 
herverteld. In Mijn eerste gebeden staan 
eenvoudige gebeden. 

2+ 

978  90 266 1423 1- 412 blz. geb. 

	

19,95 	 FULL COLOUR 

Ook los verkrijgbaar. De Bijbel staat in 
de rubriek 'Kinderbijbels'. 

LOIS ROCK; INA SIPKES DE SMIT 

Mijn eerste gebeden 
Mijn eerste gebeden bevat kernachtige, 
eenvoudige gebedjes, speels en kinderlijk, 
maar ook ernstig en eerbiedig. 

2+ 

978 90 266 1187 2 -160 blz. geb. 

	

17,95 	 FULL COLOUR 

INGE LIEVAART 

Nieuwe kindergebeden 
Kindergebeden bedoeld voor jonge én 
oude kinderen. Eigentijdse morgen-, 
avond- en tafelgebeden, maar ook gebe-
den die betrekking hebben op de christe-
lijke feestdagen. Deze herdruk is geheel 
opnieuw geillustreerd. 

2-12 jaar 

978 go 266 1160 5 - 6o blz. geb. 

Ca 8,95 

Verschijnt november 2009 

God, ik heb een vlinder 
gezien 
Gebeden di-  gedichten voor kinderen 

De ruim vijftig gebeden en gedichten 
in dit boek zijn afkomstig uit allerlei 
bronnen en grotendeels uitgekozen door 
kinderen zelf. De opzet is thematisch. 

6+ 

978 90 304 1047 8 - 64  blz. geb. 

	

12,50 	 FULL COLOUR  

SALLY ANN WRIGHT 

Een gebedenboek voor jou 
In dit boek vind je een combinatie van 
gebeden van volwassenen die gebruikt 
kunnen worden voor kinderen. Maar ook 
eenvoudige gebeden om samen te bidden 
met kinderen. En gebeden die kinderen 
zelf kunnen gebruiken om met God te 
praten. 

4-8 jaar 

978 go 266 1399 9 - 96 blz. geb. 

	

12,95 	 FULL  COLOUR 

SOPHIE PIPER 

Mijn doopboek 
Een prachtig cadeauboek met bijzondere 
en warme illustraties. Het vertelt over de 
doop, over jezelf en over het kind van God 
zijn, aan de hand van gedichten en frag-
menten uit de Bijbel 

o-5 jaar 
978 90 266 1347 o - 64 blz. geb. 

	

10,50 	 FULL COLOUR 

JAN GODFREY 

Op weg naar Pasen 
Ben kijkt net als iedereen naar Jezus, die 
op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Deze 
moderne vertelling van het paasverhaal is 
zeer geschikt om aan jonge kinderen uit te 
leggen waar Pasen over gaat. Een prenten-
boek met prachtige, kleurrijke illustraties. 

4-7 jaar 

978 90 266 1472 9 - 32 blz. geb. 

	

9,95 	 FULL COLOUR 

Op stap met BIJBEL 
doeboeken 

In deze koffer vind je 4 puzzelboeken n.a.v. 
verschillende bijbelverhalen (zoek de 
verschillen; kies de juiste weg; verbind de 
cijfers; doolhoven). Naast de puzzelboeken 
zijn er twee kras - en kleurboeken over 
het leven van Mozes en David. Inclusief 
viltstiften. 

4+ 

978 90 266 1421 7 

10,50 
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FRANCINE RIVERS EN SHANNON RIVERS 

Bijbelverhalen voor jou 
Een unieke Bijbel die de bekende romanschrijfster Francine 
Rivers schreef met haar dochter. In Bijbelverhalen voorjou ont-
moeten we 3o personen uit het Oude en het Nieuwe Testament. 
Sommigen heel bekend, anderen wat minder, zoals Amos en 
Priscilla. Na elk bijbelverhaal is een verwerkingspagina opgeno-
men met interessante weetjes, vragen en gebedspunten. 

7+ 

978 90 266 1520 7 — 208 blz. geb. 

Ca 23,5o 	 FULL COLOUR 

Verschijnt  najaar 2009 

hinderbijbels 
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DE TWE,F. MINUTEN 

BIJBES., 

Een Bijbel voor jon 

TOPTITEL 

ELENA PASQUALI 

De twee minuten Bijbel 
Een prentenbijbel voor peuters en kleuters, 
met tien verhalen uit het Oude en het Nieu-
we Testament. Aangevuld met prachtige, 
kleurrijke tekeningen. 

3-6 jaar 

978 90 266 1516 o 48 blz. geb. 

10,95 	 FULL COLOUR 

SALLY ANN WRIGHT 

Een Bijbel voor jou 
Wie heeft de ark gebouwd? Wie gaf honge-
rige mensen brood en vis? De antwoorden 
op deze vragen kun je vinden in de verhalen 
uit de Bijbel. 

4-8 jaar 

978  90 266 1282 4 —144 blz. geb. 

15,95 	 FULL COLOUR 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Bijbel voor de allerkleinsten 
Op haar aansprekende en eenvoudige ma-
nier vertelt Lois Rock twintig bijbelverhalen 
voor peuters. . 	. 

2+ 

978 90 266 1223 7 — 256 blz. geb. 

19,95 	 FULL COLOUR 

1.145:-.»1,1a1 
BIJBEL 
VOOR PEUTERS 

De  kijk  en 
vertelbijbel 

Mary Batchelor 

TOPTITEL 

KENNETH N. TAYLOR 

Bijbel voor Peuters 
3+ 

978 90 266 1077 6 — 259 blz. geb. 

16,50 	 FULL COLOUR 

A. DE FLUITER; B. VAN PELT; J. BOUMAN 

Om te beginnen 
Bijbel voor jonge kinderen en hun begeleiders. 
In deze unieke kleuterbijbel wordt iedere 
vertelling voorafgegaan door een toelichting 
op de bijbeltekst voor de volwassene. Achterin 
deze Bijbel staan suggesties zoals: gedichtjes, 
liedjes, gespreksideeën en spelletjes. 

4+ 

978  90 266 0907 7 — 240 blz. geb. 
26,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Zelfleesbijbel 
Een bijbelverhaal voor elke dag 

Een Bijbel met 365 eenvoudig geschreven 
vertellingen: voor elke dag een mooi afgerond, 
aansprekend verhaal. Naast de bekendere 
verhalen zijn bijvoorbeeld ook de reizen van 
Paulus en andere verhalen uit het boek Hande-
lingen opgenomen. 

avi 5 tot avi 7 

978 90 266 1152 o — 384 blz. geb. 

25,95 

JAN GODFREY 

De kijk- en vertelbijbel 
Deze uitgave bevat meer dan zestig bijbelver-
halen voor jonge kinderen. Geïllustreerd met 
schitterende, kleurrijke illustraties die één 
geheel vormen met de tekst. 

3-6 jaar 
978 go 266 1427 9 —144 blz. geb. 

14,95 

MARY BATCHELOR 

Kinderbijbel in 365 vertellingen 
Een boeiend geschreven kinderbijbel, inge-
deeld in 365 leesstukken van elk drie minu-
ten. Als kinderen zelf kunnen lezen, kunnen 
ze deze Bijbel als dagboek gebruiken. De tekst 
blijft heel dicht bij de oorspronkelijke bijbel-
tekst. 

5+ 

978 90 266 1051 6 — 416 blz. geb. 

22,95 	 FULL COLOUR 
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Groot vertelboek 
VOOR DE BIJBELSE 

GESCHIEDENIS 

NIEUW 

de Vries 

DC IIIIBEISE 

Kleutervertel-

boek 

NIEUW 

MEG WANG EN HEATHER STUART 

De 365 verhalen Bijbel 
Een frisse, nieuwe kleuterbijbel, die opvalt door het prachtige 
taalgebruik en de schitterende, kleurrijke illustraties. . 

3-7 jaar 
978 90 266 1535 1 —  384 blz. geb. 

Ca 14,95 	 FULL EILOUR 

Verschijnt februari 2010 

ANNE DE GRAAF 

Bijbel voor kinderen 
De schrijfster verstaat de kunst om de oor-
spronkelijke teksten zo boeiend en getrouw 
na te vertellen dat kinderen ademloos zullen 

luisteren. 

7+ 

978 go 266 1409 5 — 400 blz. geb. 
22,50 	 FULL COLOUR 

LOIS ROCK 

Mijn Bijbel verhalenboekje 
In deze kleine kinderbijbel staan alle belang-

rijke verhalen uit het Oude en Nieuwe Tes-
tament. Ieder verhaal is ongeveer drie blad-
zijden lang. Bijzonder geschikt als een eigen, 
eerste Bijbeltje voor jonge kinderen. 

7+ 

978 go 266 1158 2 -160 blz. geb. 
11,50 	 FULL COLOUR 

ANNE DE VRIES 

Groot vertelboek voor de bijbelse 
geschiedenis OT 

Dit Groot Vertelboek is om zijn voortreffelijke 

kwaliteiten geroemd als een meesterwerk. 
Met een omslagillustratie van Rino Visser, 
gedrukt op glanzend papier. De tekeningen 
van C. Jetses wekken een prachtige bijbelse 
sfeer, die de bijbelse figuren voor altijd in het 
geheugen van kinderen zal prenten. 

6+ 

978 go 266 1220 6 — 328 blz. geb. 
16,50 

ANNE DE VRIES 

Groot vertelboek voor de bijbelse 
geschiedenis NT 
6+ 

978 go 266 1219 0 - 396 blz geb. 
16,50 

Pakket Groot Vertelboek OT 
en NT 
978 90 266 1224 4 

28,95 

JAMES HARRISON EN DIANA MAVO 

Mijn kleine prentenbijbel 
Een aantrekkelijk formaat Bijbeltje met een 
mooie foamomslag, voor de allerkleinsten. 
De illustraties zijn prachtig van kleur en 
bevatten veel details, die peuters uitnodigen 
om alles op te zoeken wat te zien is. 

3+ 
978 go 266 1539 9 — 8o blz. geb.  

Ca 9,95 	 FULL COLOUR 

KLEUTER 
VERTELBOEK 

BIJBELSE 
GESCHIEDENIS 

AKINSIKU 

De Manga Bijbel 
Een wereld in opschudding. Corrupte leiders 
en maniakale profeten. Een vreemdeling 
verschijnt. De Bijbel zoals je deze nog nooit 
gezien hebt. Een unieke uitgave in manga-
stripvorm, laagdrempelig van aard en daar- 
om bijzonder geschikt voor evangelisatie. ............ 

12+ 

978 90 266 1502 3 — 218 blz. pb. 

15,50 

DE EERSTE BIJBEL 

IN MANGA STRIPVORM! 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis 

Volledig bijbels verantwoorde inhoud, zorg-
vuldig afgestemd op het bevattingsvermo-
gen van de kleuter. 

4+ 
978 go 266 1086 8 — 255 blz. geb. 

19,75 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis 
4+ 

978 go 266 1319 7 — 336 blz. geb.  

24,95 

29 



GERRIT TEN BERGE 

Gaaf 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Gaaf is een dagboek voor jongeren waarin de 
auteur met verbazend gemak de kern van het 
christelijk geloof weet te raken. In duidelijk en 
hedendaags Nederlands gaat hij in op het geheim 
van Gods liefde voor mensen waarbij hij moei-
lijke begrippen als zonde, berouw en lijden niet 
omzeilt. 

12+ 

978  90 6140 783 6 - 37o blz. pb. 

14,95 

W TOPTITEL 

Gerrit 

ten Berge 

AREND EILANDER 

Dag Boek 
Bijbels dagboek voor kinderen 

In korte, goed leesbare stukjes worden kinderen 
uitgedaagd om alleen of samen door te denken 
over bijbelgedeelten. 

8-11 jaar 

978 90 266 1225 1— 384 blz. pb 

16,95 

JAN VAN REENEN 

Ook voor mij? 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Een bijzonder dagboek over de ontmoetingen die 
Jezus op aarde had. Speciaal geschreven voor jon-
geren die op zoek zijn naar houvast, en die zich in 
de Bijbel willen verdiepen. 

978 90 6140 868 0 — 384 blz. pb. 
17,95 

Peter r- ,̂tkelstr, 

JUNIOR 

ENCYCLOPEDIE 

vae 

NIEUW 

over de  wereld- 
godsdiensten 

30 

1̀7uyboelten 
ELLEN LANINGA 

4 YOU 
Uniek bijbels dagboek voor kinderen, met vlotte 
eigentijds geschreven teksten. De fragmenten 
zetten de jonge lezer aan het denken. Iedere week 
wordt er een thema aan de orde gesteld zoals 
bijvoorbeeld verdriet, angst, boosheid, blij zijn. 

10+ 
978 90 266 1364 7 — 376 blz. pb. 
10,95 

GERRIT TEN BERGE 

Houvast 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Een dagboek om steeds meer te ontdekken dat 
Jezus recht heeft op een belangrijke plaats in 
je leven. Deze bundel bevat 365 kernachtige, 
eenvoudige overdenkingen die jongeren zullen 
aanspreken. 

12+ 

978  90 6140 496 5 —  365 blz. plo. 

14,95  

C. VAN RIJSWIJK 

Op reis 
Bijbels dagboek voor jongeren 

In dit dagboek worden jongeren heel per-
soonlijk aangesproken. Aan de hand van oude 
schrijvers, zoals McCheyne, Smytegelt en 
Kohlbrugge wordt aan jongeren de weg der 
zaligheid gewezen. 

12+ 

978  90 6140 859 8 - 384 blz. geb. 

19,95 

De Groot Goudriaan 

Informatieve boeken 

DAVID SELF 

Junior Encyclopedie 
Over het christelijk geloof 

De Junior Encyclopedie geeft een introductie 
in de geschiedenis en tradities van het chris-
telijke geloof. Verschillende kernbegrippen 
komen aan de orde zoals: het ontstaan, de kerk 
wereldwijd, symbolen, de Bijbel, het gebed en 
muziek. In zeer aansprekende stijl geschre-
ven. 

10+ 

978  90 266 1459 0 —128 blz. geb. 

17,95 	 FULL COLOUR 

DAVID SELF 

Junior Encyclopedie 
Over de wereldgodsdiensten 

In deze aantrekkelijk vormgegeven encyclo-
pedie komen alle wereldgodsdiensten aan 
bod: van christendom, jodendom en islam tot 
hindoeïsme, boedhisme en moderne bewe-
gingen als new age. David Self bezit het talent 
om complexe onderwerpen op een voor kin-
deren begrijpelijke en aantrekkelijke manier 
te brengen. 

10+ 

978 90 266 1519 1 —128 blz. geb. 

	

18,95 	 FULR.  

PETER ATKINSON 

Junior Encyclopedie 
van de Bijbel 

Dit is het derde deel in de juniorencyclopedie-
en over godsdiensten. In dit deel wordt veel 
interessante achtergrondinformatie gegeven 
over de tijd van de Bijbel. Bijvoorbeeld over 
feestdagen, de betekenis van bepaalde woor-
den in het hebreeuws, de achtergronden van 
de brieven van Paulus. 

10+ 
978 90 266 1713  3 --128  blz. geb. 

	

ca. 1895 	 FULL CD 

Verschijnt februari 2010 
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DAMMEN 
VOOR JONGE  
DENKERS 

NIEUW 

SCHAKEN 
vo0111it 

JONGE DENKERS 

CHPISTE:LIJKE -FAININC IN 
SOCIALE VAAtZPIGNEOEN 

GERRIE HAM-WILLEMSEN EN WILHELM 

VAN DE BRUG 

Sova4kids 
Christelijke training in sociale 

vaardigheden 

Contact maken, inzicht in eigen ident 
teit, grenzen stellen en nog veel meer. 
Sova4kids is een leuk en stimulerend 
werkboek waarmee kinderen spe-
lenderwijs hun sociale vaardigheden 
vergroten. 

9+ 
978 90 435 1625 9 —112  blz. pb. 

12,5o 

GERRIE HAM-WILLEMSEN EN WILHELM 

VAN DE BRUG 

Handleiding Sova4kids 
Christelijke training in sociale 

vaardigheden 

978 90 4351636  5 96 blz. pb. 

24,50 

DAVID STEWART 

Ten aanval! 
Het leven van een middeleeuwse ridder 

In de middeleeuwen waren er ridders, 
maar hoe werd je ridder en wat déden rid-
ders eigenlijk? Dit boek geeft antwoord op 
tal van vragen. Het boek is mooi vormge-
geven met uitklapbare delen, een ingeniet 
'handboekje voor de middeleeuwse ridder' 
en voorzien van prachtige illustraties. 

10+ 

978 90 266 1019 6 — 4o blz. geb. 

	

14,90 	 FULL COLOUR 

DEREK FARMER 

Omsingeld! 
Wonen op een middeleeuws kasteel 

Reis terug naar de 12e  eeuw en leer alles 
over het leven op een kasteel, middel-
eeuwse oorlogsvoering, verdedigings-
tactieken en voedselbereiding. Het boek 
is mooi vormgegeven, met uitklapbare 
delen, een ingeniet 'dagboek van een rid-
der' en voorzien van prachtige illustraties. 

10+ 

978  90 266 1000  4 — 4o blz. geb. 

	

14,90 	 FULL COLOUR  

NIEK KUIJVENHOVEN 

Dammen voor jonge denkers 
Dit boek legt uit wat het doel is van het 
damspel, en bespreekt de verschillende 
technieken voor de aanval en de verde-
diging. Met behulp van aansprekende 
voorbeelden en heldere foto's krijgt de 
jonge dammer inzicht in de regels, de 
basisvaardigheden en technieken van dit 
oude oerhollandse spel. 

8+ 

978 90 266 1264 o — 48 blz. geb. 

	

17,50 	 FULL  COLOWA 

J. WEATE gr P. LAWMAN 

Filosofie voor jonge denkers 
Een eerste kennismaking met de grote 

westerse filosofen. 

In dit boek lees je over de ideeën van 
verschillende filosofen, over het tijdperk 
waarin ze leefden en de manier waarop ze 
nadachten. 

8+ 

978  90 266 1018 9 — 64 blz. geb. 

	

17,50 	 FULL COLOUR 

FILOSOFIE 
VOOR JONGE 

DENKERS 

11111"1111 
Een eerste 

kennismaking met 
de grote westerse 

filosofen 

10=41111 

FIONA MACDONALD 

Land in zicht! 
Vikingen veroveren de wereld 

De Vikingen waren een bijzonder volk. 

Aan de ene kant wreed en oorlogszuchtig. 
Aan de andere kant vreedzame boeren en 
handelaren. En avontuurlijk: al vierhon-
derd jaar voor Columbus landden zij op 
de kusten van Amerika en stichtten daar 
nederzettingen. 

10+ 
978 90 266 1571 9 — 4o btz. geb.  

	

14,90 	 FULL 

MICHAEL BASMAN 

Schaken voor jonge denkers 
Leer de regels -- beheers het spel 

Deze overzichtelijke en aansprekend 
geschreven gids legt uit wat het doel is 
van het schaakspel, en bespreekt de beste 
technieken voor de aanval en de verdedi-
ging. 

8+ 

978 90 266 1102 5 — 46 blz. geb. 

	

16,5o 	 FULL COLOUR 

Nieuw! 

Callenb 
Nie 

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste kinderboeken? Geef je dan op voor de 

digitale nieuwsbrief via www.kok.nl  

Hyves 

Ben je een hyver? Word dan snel lid van de Callenbach Hyves! Je vindt er de Laatste 

nieuwtjes en leuke acties. 

uitgeverijcallen bach.hyves.ni, 



€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

Bijbel en kind 

Lois Rock 

Daniel in de leeuwenkuil 

Lois Rock 

Jezus en de kinderen 

Op stap met Bijbel 

doeboeken met viltstiften 

Sally Ann Wright 

Een gebedenboek voor jou 

€ 4,95 

€ 4,95 

€ 4,95 

€ 4,95 

€ 3,95 

€ 3,95 

€ 4,95 

€ 5,95 

> Informatie over de uitgaven 

Redactiesecretariaat 

Lia van Essen 

Telefoon 038 33 92 50.7 

E-mail Lvanessen@kok.nl  

Promotie & publiciteit 

Martoes Zalm 

Telefoon 038 339 25 35 

E mail mzalm@kok.nl  

> Verkoop België 

Veen Bosch & Keuning Uitgevers 

Ternessetei 326 

2160 Wommetgem 

Telefoon 03 355 28 34 

E-mail info@vbku.be  

Uitgeverij Caltenbach 

Postbus 5018 

826o GA Kampen 

Telefoon 038 339 25 55 

www. u tgeverijcalle n bach.n 

> Informatie voor de boekhandel 

Alle titels in deze catalogus kunnen door de boekhandel besteld worden bij het 

Centraal Boekhuis in Cutemborg. 

> Vertegenwoordiging Nederland 

René Slotboom 

Mobiel o6 155 397 19 

E-mail rstotboom@kok.nt 

Elisabeth van Munster-Algra 

Mobiel 06 zoo 344 20 

E-mail evanmunster@kok.nt 

ACTIEPRIJZEN CALLENBACH 1 oktober t/m 37 december 2009 

€ 4,95 

€ 4,95 

€ 4,95 

Onderbouw 

Arjan Wilschut 

De beloning van de koning 

Anne de Vries 

Jaap en Gerdientje 

W.G. van de Hulst 

Voetstapjes in de sneeuw  

Bovenbouw 

Ben Slingenberg 

Een e-mail van Lumie 

Nettie Dees 

De omgekeerde wereld 

Evelien van Dort 

Eentiende punt 

Jeanette Molema 

Kwaad daglicht 

Middenbouw 

Marieke Simons 

Dank je Tom! 

Evelien van Dort 

floor en lars met Bo in 

de zeilboot 

Margriet de Graaf 

Het boomraadsel 

Vrouwke Klapwijk 

Koosje bouwt een vlot 

J.F.van der Poel 

Dolfi, Wolfi en het zeemonster 

J.F van der Poel 

Dotfi, Wolfi en de geheime 

schuilplaats 

COLOFON 
Deze catalogus geeft informatie over 

publicaties van uitgeverij Caltenbach. 

Uitgeverij Caltenbach maakt deel uit 

van uitgeefmaatschappij Kok ten 

Have. 

Alle in deze catalogus opgenomen 

boeken zijn verkrijgbaar bij de 

boekhandel. In het midden van de 

catalogus is een bestelformulier 

opgenomen, dat bij de boekhandel 

kan worden ingeleverd. Bijzondere 

bestellingen kunnen rechtstreeks via 

de uitgeverij 

verwerkt worden. Wijzigingen in 

prijs, omvang en uitvoering zijn 

voorbehouden. 
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