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HELGA WARMELS - 
Waterspiegel 
€4,95 

W.G. VAN DE 

Rozemarijntje 
€4,95 

EVELIEN VAN DORT - 
Ster en de grote verrassing 
€4,95 

W.G. VAN DE HULST- 

Fik 
€4,95 

Bijbel en kind Bovenbouw 

Onderbouw Middenbouw 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Patatje oorlog 
€5,95 

ALBERT TEN CATE 

Gestalkt 
€5,95 

LOIS ROCK - 
Het verloren schaap 
€3,95 

ELLEN LANINGA 

Een flonkerende ster 
€5,95 

geldig va 1,• tober t/m 31 december 2012 

J.F. VAN DER POEL - 
Dolti, Wolfi en de leeuwenstam -  16 
€4,95 

EVELIEN VAN DORT - 
Hanne krijgt hockeytips 
€4,95 
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Ook in het digitale tijdperk is het nog heerLijk om je gedachten in een eigen 

boek neer te pennen. Dit boek is geen doorsnee dagboek met witte pagina's! 

Het daagt je uit om over jezelf na te denken met grappige of prikkelende vra-

gen, je droomprins te beschrijven of je allerleukste vakantiefoto in te plakken 

(en na te denken over wat je vader écht nooit aan mag trekken van jou!) 

Verkrijgbaar in twee verschillende kleuren. á 
€14,95 

CORIEN ORANJE 

Mijn boek over mij 

978 90 266 0584 ti (groen)  •  978 90 266 0575 8 (rood}  •  128 hlz, met elastiek  •  11- 
Co-iJe."/ Ome '  

NELLEKE SCHERRBIER EN 

MARIEKE TEN BERGE 

Jouw eerste jaar 

Voor het onvergetelijke eerste 

jaar met je kindje is deze unie-

ke commodekalender bedoelt. 

Nelleke Scherpbier schreef de 

gedichtjes, tips, en zocht mooie 

uitspraken over kinderen en 

ouderschap bijeen. 

GERRIT EN MARIEKE TEN BERGE 

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 90 266 1521 4 • 32 btz. geb. • tui 	tour €13,95 
978 90 266 2097 3 • 384 btz. standaard met spiraalband 

fut! co:our • Verschijnt december 2012 	 ca.  €13,95 

GERDIEN ROUWENDAL 

EN TRISH FLANNERY 

Mijn doopalbum 

Dit doopalbum bevat ruimte 

voor persoonlijke herinnerin-

gen, maar ook een prenten-

boekverhaal aan de hand 

waarvan ouders met hun 

kinderen kunnen praten over 

de doop en de doopdienst. 

GERRIE BEKHUIS 

Mijn kerkboek 

Een leuk boek om zondags 

mee te nemen naar de kerk. 

Je eigen schrijfboek tijdens 

de dienst of club. 

 

978 90 6140 908 3 • 32 blz. geb. • futt colour 

• De Groot Goudriaan 

         

        

€9,95 

 

  

€12 0 

 

4-12 jaar 

 

978 90 266 1316 6 104 btz. pb.  
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FRANS VAN HOUWELINGEN, MARIJKE TEN CATE 

EN HARMEN VAN STRAATEN 

Opa, vertel eens 
Oma, vertel eens 
Papa, vertel eens 
Mama, vertel eens 

HERMAN VAN VEEN EN 
AHA ZWIERENBERG 

Benjamin IJ. Beer 
Pom, pom, pom 

Benjamin is een ijsbeer die 

samen met zijn vader en moeder 

moet vluchten voor het smeltende 

ijs. Na een avontuurlijke reis 

komen ze terecht in een groene 

wereld, waar alleen maar bruine 

beren wonen. 

 

ram v4rt Oallm, en lin aen,.. 

 

 

VERTEL EENS...  ,Iwitik  

 

In deze herinneringsboeken kan elke opa of oma, 

vader of moeder naar hartenlust verhalen opschrij-

ven, foto's inplakken of een wens meegeven aan 

het kleinikind, zodat deze voor de rest van zijn of 

haar leven een tastbare herinnering heeft aan opa 

of oma. 

Voor alle leeftijden 

€15,95 

978 90 266 1541 2 (opa) • 32 btz. geb. futt cotour €13,95 

978 90 266 1540 5 (oraal • 32 blz geb. fut( cotour • €15,9:3 

978 90 266 0067 8 (papa!  •  32 biz. gab. lult cotour  •  915,95 

978 90 266 0065 /4 (mama)  •  32 blz. geb. fiat cotour  •  €15,95 

KENNETH STEVEN 

Tel de sterren 

Wat kan er hoger zijn dan de 

bergen? En groter dan de zee? 

Het kleine ijsbeertje vraagt zijn 

moeder het hemd van het lijf. En 

zij weet het antwoord! Een ver-

tederend verhaal over een kleine 

ijsbeer die vol verwondering de 

wereld ontdekt en leert wat echt 

waardevol is in het leven. 

6+ • 978 90 435 1510 	63 btz geb.lul!  -e' €15,75 
	

3-5 jaar • 978 90 266 1799 7 • 32 blz. geb fu'lt cotour 
	

€9,95 
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MARIEKE TEN BERGE & CORIEN ORANJE 

978 90 266 1477 4 • 48 blz geb. full retour 

Boordevol B eken 1 2012-2013 

€14,95 	 3-6 jaar • 978 90 266 1474 3.128 blz. geb. • fult retour 	€9,95 
Groter formaat • 978 90 266 1301 2 • €15,95 

Jij bent jij 
Vraag je je ook weleens af of je slim 

genoeg bent, grappig of mooi? Zo ook 

011ie... Hij wil dolgraag worden uitge-

kozen om een van de steltlopers van 

het dorp te zijn, want daarmee stijg je 

uit boven iedereen! 

5+ • 978 90 266 1915 1 • 32 blz. geb. 	uil retour €13,25 

FRANTZ FIC113NER 

Weet je wel hoeveel 
God van je houdt? 

God houdt van elk kind! Vanaf het 

moment dat het wordt geboren... 

elke dag opnieuw. Wanneer het 

slaapt, eet, speelt en plezier 

heeft, maar ook als het moppert 

of ondeugend is. De mooie illus-

traties verlevendigen de tekst. 

Kon je niet me spelen? 
Mus zoekt een vriendje om mee te spelen. Maar de andere 

dieren in het bos hebben geen tijd voor hem. Dan hoort hij 

ineens een zacht stemmetje... 

'Marieke ten Serge en Corien Oranje horen bij de top. 
En dat bewijzen ze niet dit boek -  Nederlands Dagblad 

3-6 jaar • 978 90 266 2070 6 • 32 btz. geb • €utl colour 	€14,95 

LOIS ROCK 

Ik ga slapen, ik ben 
111 oe 

Een voorleesboek met tien leuke 

verhalen voor het slapengaan. De 

verhalen gaan over de belevings-

wereld van een peuter: het bou-

wen van een blokkentoren of het 

zoeken naar een kwijtgeraakte 

beer. Elk verhaal sluit af met een 

gebed. 

Prentenboeken 

MAX LUCADO 

MAII1A. MON titiel 

MAX LUCADO 

Makke ten Bergeen Corien Oranje 

je  niet 	.spelen? 



Samen lezen, 
kijken en 

praten over 
adoptie 

6-9 jaar  •  978 90 266 0220 7 *48 blz. geb. • tui t cotour €19,95 

Prentenboeken 

VROUWKE KLAPWIJK EN ANNERIEKE BERG 

Thuis S 
- samen lezen, kijken en praten over adoptie 

Jing is een meisje zoals veel meisjes - vrolijk, fijne vriendinnen op school, thuis een 

gezellig gezin met een jonger broertje, Samuel. Maar als op school een stamboom 

gemaakt moet worden, raakt Jing in verwarring. Want Jing heeft niet alleen een 

Nederlandse maar ook een Chinese familie. Ze is geadopteerd. Bij wie hoort ze nu? 

Thuis is een prenten- en verwerkingsboek ineen om samen met je kind over adoptie 

te praten. 

• dag 
leve oma! 

Vrotavké Klapwijk 
Marja Bos 

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 Hz geb. • fait colour 	€11,50 

VROUWKE KLAPWIJK EN MARJA BOS 

Dag lieve oma! 
— samen lezen, kijken en praten over rouw 

Een boek over rouwverwerking bij jonge kinderen. In het prentenboekdeel komt de oma van 

Marte te overlijden. Achterin het boek is een informatief gedeelte opgenomen met vragen over 

doodgaan, begraven, en wat het betekent om verdrietig te zijn. 

Geïllustreerd door Marijke ten Cate. 

6-9 jaar • 978 90 266 1234 3 • 48 blz. geb • full colour €19,95 

ELLEN BEUKEMA EN ERIKA COTTELEER 

Dag Manon, daaaag 



Serie Voor Onze Kleinen - W.G. van de Hulst 

Van de 
boze 

koster 

        

Voorleesboeken 

          

410.:•inazi 

Het 
piekje dat 
niemand 

wist 

Met illustraties 

van W.G.van de 

Hulst jr., 

4+ 

  

Het plekje dat niemand 	Het klompje dat op het 
wist 	 water dreef Fik Allemaal katjes 

 

978 90 266 4241 8 978 90 266 4380 4 978 90 266 4246 3 978 90 266 4245 6 
• 48 b!7 geb • 48 blz. geb. • €7,25 • 48 blz. geb. • €725 • 48 blz. geb. • €Z25 

Het wegje in het koren 	Kleine zwerver 

978 90 266 4247 0 
• 48 blz. geb. • €7,25 

Van de boze koster 

978 90 266 4252 4 
• 48 blz geb. • €7,25 

978 90 266 4250 0 
• 48 blz. geb. • €7,25 

De wilde jagers 

978 90 266 4240 1 
• 48 blz. geb. • €7,25 

Bruun de beer 

978 90 266 4238 8 
• 48 blz. geb. • €7,25 

"-let 
wegje in 

het koren 

%,\ 	VV,,, DSHULST  

Hete 
voorleesboek Het Gouden voorleesboek 

978 90 266 0498 0 • 320 bil geb. €18,50 

Zomerverhalen 

978 90 266 1013 4 • 320 blz. geb. • €19,50 

Dierenverhalen 

978 90 266 1466 8 • 224 blz. geb. • €16,75 

Boordevol B9eken i 2012-2013 



Ot. 1,1,1r, 	AVOIMIrell 

lk 'COC^ I  VIL•A 

MEEHM, AN VEI, 

;Anne daiiC4 

Voorleesboeken 

je 

W.G.van de gulst 

W.G. VAN DE HULST 

Rozemarijntje 

'Ik ben Rozemarijntje. Zullen we 

allemaal gaan spelen?' De meisjes 

lachten. 'Wat een gekke naam is 

dat', zei er een. Rozemarijntjes 

gezicht werd donker. Ze trok een 

rimpel boven haar neus en zei: 'Een 

gekke naam? Helemaal geen gekke 

naam, hoor. 't Is juist de mooiste 

naam van de hele wereld.' 

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 Sinterklaas. 

Dit boek is een facsimile-uitgave 

van de oorspronkelijke uitgave uit 

1945, compleet met de uitgestanste 

mijter in het omslag. 

4+ • 978 90 266 1932 8 • 112 btz. geb. 	 €4,95 
	

4-7 jaar • 978 90 266 1526 9 • 48 blz. geb. 	 €14,95 

VROUWKE KLAPWIJK, 

EVELIEN VAN DORT E.A. 

Het grote heldenboek 

Het Grote Heldenboek is een heer-

lijke verhalen- en gedichtenbundel 

voor 5-8 jarigen waarin het thema 

'Lef' centraal staat. 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Elke dag Kinderdag 
voorleesverhaLen 

Janjaap, Gijsbert en Willemien 

beleven allerlei avonturen - ze gaan 

schoenen kopen, ijs met slagroom 

eten en mama verrassen met 

moederdag. 

978 90 266 2085 0 • 128 blz geb. 	 €6,95 
	

4+ • 978 90 266 1064 6 • 386 blz. geb. 	 €19,95 

HERMAN VAN VEEN 

De wonderlijke 
avonturen van 
Alfred Jodocus Kwak 
Het grote voorleesboek 

Voor het eerst zijn alle 52 verhalen 

van het wereldberoemde eendje ge-

bundeld in dit Grote Voorleesboek! 

ANNE DE VRIES 

Jaap en Gerdientje 

Jaap woont op een boerderij aan de 

rand van het bos. Als hij op een dag 

buiten speelt komt er een vreemde 

auto langsrijden. In de auto zit 

Gerdientje. Haar ouders gaan naar 

Indonesië en Gerdientje komt bij 

haar opa en oma wonen. Jaap en 

Gerdientje komen bij elkaar in de 

klas en worden dikke vrienden. 

4+ • 978 90 435 1838 3 • 320 blz. geb. 	 €24,90 
	

4+ • 978 90 266 1944 1 • 288 blz. geb. 	 €9,95 

8 



VROUWKE KLAPWIJK 

avi 2 • 978 90 266 1374 
6 • 48 blz. geb.* 

VROUWKE KLAPWIJK 

Bas in de ArenA 

avi 2 • 978 90 266 1029 5 
• 52 blz. geb. • €8545 

aan durft 
Evelien van Dort Daan in acti 

Evelien van Dor 
gaat ervoor 

en de 
bosbrand 

EVELIEN VAN DORT 

Daan dorft 

Daan zit in groep vijf en wordt geplaagd 

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. 	 €9,50 

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 be-

denkt een actie om geld in te zameleh 

voor het asiel. 

• 978 90 266 1465 1 
• 96 blz. geb. 	 €950 

EVELIEN VAN DORT 

Daan gaat ervoor 

Daan houdt van de winter. Als er een 

echte kinderelfstedentocht georgani-

seerd wordt, wil Daan graag meedoen. 

Maar hij heeft zijn schaatsen uitge-

leend aan Ricardo. Durft hij ze terug te 

vragen? 

533 5 • 978 90 266 2031 7 
• 96 blz. geb. 	 €9 50 

Boordevol Boeken 12012-2013 
t 



Vlinder ontsnapt! 
Vrouwke Ktapwilk 

Vrouwke Klapwijk 	af  

Waar is 
TOrittOnl? 

VROUWKE KLAPWIJK VROUWKE KLAPWIJK 

'Vlinder 
ontsnapt! 

VROUWKE KLAPWIJK 

Bang voor een 
kna! 

VROUWKE KLAPWIJK 

De brok k endief 

Serie Hotel de Brokkenbak 

t). 

Bang voor een knal 

Caltenbach 

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? 

De Brokkenbak is bijna klaar, en 

zal feestelijk geopend worden. 

Maar dan ontdekt Veerle opeens 

een bijzondere advertentie in de 

krant: een jonge rashond is ver-

dwenen en wordt gezocht. Stijn 

en Veerle gaan op onderzoek uit.  

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 

vuurwerk gooien. 

Bij De Brokkenbak komt een 

vlinderhondje logeren. Het is 

een hondje dat dagelijks gekamt 

moet worden, en Stijn en Veerle 

zijn er druk mee! Als ze op een 

dag gaan wandelen, luistert het 

hondje niet zo goed... 

av 4 • 6-8 jaar 	 as? A • 6-8 jaar 	 5A .4 • 6-8 jaar 	 • ttt • 6-8 jaar 
• 978 90 266 1432 3 
	

', 978 90 266 1484 2 
	

• 978 90 266 1500 9 
	

• 978 90 266 2029 4 
• 72 blz. geb. 
	 € ,95 
	

• 72 blz. geb. 	 • 72 blz. geb. 	 €8,95 	•  72 blz. geb. 
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EVELIEN VAN DORT EVELIEN VAN DORT EVELIEN VAN DORT 

sneeuw 

Serie Ster de knuffelpony 
?rijs 

Steren  de 
grote verrassing 

EVELIEN VAN DORT 

Ster  springt 
~DORT 

Mirte en Job willen Ster leren sprin-

gen. De pony heeft er alleen niet zo'n 

zin in. Totdat Ster merkt hoe leuk het is 

om te springen. 

zn4 3 4 • 6-8 jaar 
• 978 90 266 1513 9 
• 64 blz. geb.  

Mirte kan al zo goed rijden op Ster dat 

ze buiten het volkstuintjescomplex mag 

komen. Als ze samen door de winkel-

straat rijden gebeuren de meest gekke 

dingen. 

5-1 •  6-8 jaar 
• 978 90 266 1529 0 
• 64 blz. geb.  

Het is winter. De sloten bevriezen en 

er valt een pak sneeuw. Mirte is druk 

met het veulen van Ster, dat nog veel 

nieuwe dingen moet leren. Maar Ster 

moet ook nog iets leren. Ze heeft nog 

nooit een bevroren sloot gezien 

• 6-8 jaar 
• 978 90 266 2062 1 
O 64 blz. geb.  

11 
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JENNIFER PEERSMANN 

Het geheim 
van de 
gouden ster 

Jeruzalem - 2967 jaar gele-

den. Avia en Maor komen in een 

nagelbijtend avontuur terecht als 

ze moeten proberen een gouden 

schild bij de zoon van de koning af 

te leveren. Maar de tijd dringt! 

N N I4 E R, PEEKSMANN 

'ET MYSTERIE VAN DE 

Er 

JENNIFER PEERSMANN 

De schat 
van Sion 

Jeruzalem - 3000 jaar geleden. 

Daniël wil graag meehelpen de 

stad Sion te bouwen. Maar van 

de volwassen mannen mag hij 

niet meedoen. Samen met zijn 

vriendinnetje Etat gaat hij op zoek 

naar een schat voor de koning, om 

zo op hun eigen manier toch een 

steentje bij te dragen. 

978 90 266 2072 0 • 96 blz. geb. 
	(9,95 

JENNIFER. H. ,Etl,SMAn, 

HET GEHEIM VAN DE 

GOUDEN 

CaPenbach 

978 90 266 0032 6 • 96 	geb. 
	(9,95 

JENNIFER PEERSMANN 

Het mysterie van de 
leeuwentroon 
2947 jaar geleden. De vader van de elfjarige Eden verliest zijn baan als 

sluwe zakenman Shakran leugens over hem vertelt, Hierdoor raakt Eden 

met zijn familie aan de bedelstaf. Maar dan hoor Eden over een mysterieuze 

leeuwentroon die hen uit hun penibele situatie kan redden. Samen met zijn 

vriendinnetje Ariella gaat hij op onderzoek uit. Lukt het hen om de waarheid 

te ontrafelen? 

8-12 jaar • 978 90 266 0592 5 • 96 blz. geb.  

Boordevol Boeken 2012-2013 



De Funnyserie van Evelien van Dort 
EVELIEN VAN DORT 

Funny op 
wereldreis 
Eva traint met Funny voor het Shetlandpo-

nyteam. Het raceteam wordt uitgenodigd 

voor een show in Engeland. Carolien, Pieter 

en Margreet helpen haar met de voorberei-

dingen. Eva vindt zo'n grote bootreis enorm 

spannend. Funny maakt de reis tot een feest, 

en steelt de show in Engeland. 

7 jaar en ouder • 978 90 266 0476 8 • 96 blz.  (9,95 

EVELIEN VAN DORT 

Funny omnibus 

In deze omnibus zijn drie succesvolle 

Funnyboeken samengebracht: Funny in 

het bos, Funny en Pluk en Funny wint. Met 

nieuwe illustraties in het binnenwerk. 

8-12 jaar • 978 90 266 2078 2 
• 240 blz. geb. 	 €14,95 

EVELIEN VAN DORT 

Funny mijn held 

Robin, Sara en Tara, de paardenvrienden 

van Eva, doen mee met een langeaf-

standsrit door de bossen. Eva wil ook 

heet graag meedoen en traint hard met 

Funny. Gaat het haar liikken om de.. rit uit 

te rijden? 

EVELIEN VAN DORT 

Funny viert feest 

Eva ontdekt dat meneer Dunsel paardrij-

les heeft op de manege. Dat vindt ze 

verdacht. Wil hij soms indruk maken 

op juf Roos? En er is een zomerfeest, 

waarop iedereen mag demonstreren hoe 

goed hij kan ponyrijden. 

EVELIEN VAN DORT 

Funny in galop 

Funny, de pony van Eva, ontsnapt en 

eet bloemen uit de tuin. Als Eva jarig 

is nodigt ze de héle klas uit voor haar 

verjaardag. En samen met de pony's 

houden ze een estafette. Het wordt een 

geweldig feest. 

8-12 jaar • 978 90 266 2086 7 
• 112 blz. geb. 

8-12 jaar • 978 90 266 1416 3 	 8-12 jaar • 978 90 266 1345 6 
€9,75 	 €9,95 • 112 blz. geb.  • 94 blz. geb.  €9,95 
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HELGA WARM ELS 

De boot 
HELGA WARM ELS 

Waterspiegel 
Janno heeft geen vader. Die is lang geleden gestorven. Hoe 

s dat gebeurd? En wat is er waar van het verhaal dat er een 

monster in de singel zwemt? Als Janno van zijn moeder geen 

antwoorden krijgt, besluit hij zelf op onderzoek te gaan. 

Soms lijken wensen te groot om ze op een verlanglijstje te 

zetten. Michiel wil dat zijn ouders stoppen met ruziema-

ken. Hij wil ook een nieuwe beste vriend én een motorboot. 

Maar zulke cadeaus passen in geen enkel pakpapiertje. Een 

verhaal over dromen die waarheid worden — alleen niet op de 

manier die je zelf in gedachten hebt... 

9+ • 978 90 266 1 530 6 . 112 btz geb. 	 €4,95 	 9+ • 978 90 266 2063 8.112 blz. geb. 	 €11,25 

CORIEN ORANJE 

Paard ontsnapt 
PAARD 
ONTVOERD 

COHEN ORANJE 

Paard ontvoerd 

Een vrachtwagenchauffeur 

vraagt Tessa en Matthijs de 

weg naar het slachthuis. Ze 

brengen hem er nietsvermoe-

dend naartoe. Dan zien ze dat 

hij behalve koeien ook een ziek 

en mager paard aflevert! 

Pineut, het paard dat door 

Tessa en Matthijs is gered, 

blijkt een volbloed Lippiza-

ner te zijn. Als hij ontvoerd 

is, zetten Matthijs en Tessa 

een grote e-mailactie op 

touw. 

 

Callentach 

 

8-'12 Jaar • 978 90 266 1306 7 • 144 blz geb. 	 €11,25 
	

8-12 jaar • 978 90 266 1372 2 • 144 blz. geb. 	 €10,75 
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Tot 12 jaar 

Spannende avonturenserie Dolfi en Wolfi 

HET~ 
OP DE ZEEBODEM 

Dotfi, 
VAN DER 

Dolfi, 
Wolft  en 

EEMONS 

VAN OER POEL .f. VAN DER POEL VAN OER POEL 

1 

Wolfi 
De lf %WENST., 

Dolfi, 

J.F. van der Poel • Het grote avontuur met Dolfi - 1 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 137 3 • 112 blz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel • Dotfi en de 
Jolflinenjagers - 2 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 073 4 • 92 blz. geb. • €9,25 fi J.F. van der Poel • Dolfi en Wolfi op speurtocht - 3 • avi 9, 10+ • 978 
90 8865 072 7. 96 blz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de gevaarlijke ontvoerders - 4 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 138 0 • 104 blz. 
geb. • €9,25 /7 J.E. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de vreemde apen - 5 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 071 0 • 96 blz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel 
• Dolfi, Wolfi en de zeepiraten - 6 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 139 7 • 104 blz. geb. • €9,25 1/ J.F. van der Poel • Dotfi, 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, Wotfi en de brandende zee - 8 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 141 
0 • 104 blz. geb. • €9,25 II J.F. van der Poel • Dotfi en Wolfi in het vliegtuig - 9 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 142 7 • 105 blz. geb. • €9,25 //J,F. van 
der Poel • Dolfi, Wolfi en het zeemonster,- 10 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 143 4 • 104 blz. geb. • €9,25 ll J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de 
geheime schuilplaats - 11 • avi 9,10+ • 978 90 8865 144 1 • 104 blz. geb. • €9,25 /1 J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en een gevaarlijk booreiland - 
12 • avi 9, 10+ • 978 90 6140 989 2 • 112 blz. geb. • €9,25 //J. F. van der Poel • Dolfi, Wolli en de walvisjacht - 13 • avi 9, 10+ • 978 90 6140 872 
7 • 112. blz. geb. • €9,25 //J.F. van der Poel • Dolfi, Wolti en de zeeridders - 14 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 035 2 • 112 blz. geb. • €9,25 // J.F, van 
der Poel • Dolfi, Wolfi en het mysterie op de zeebodem - 15 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 049 9 • 120 blz. geb. • €9,25 //IE. van der Poel • Dolti, 
Wolfi en de leeuwenstam + 16 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 099 4 • 120 blz. geb. • €4,95 • J.F. van der Poel • Dotfi, Wolfi en de vliegtuigcrash - 17 • 
avi 9, 10+ • 978 90 8865 136 6 • 120 blz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het verboden vuurwerk - 18 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 
153 3 • 128 btz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het Zwartewater - 19 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 195 3 • 128 blz. geb. • €9,25 
//J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de speedbootrovers - 20 • 978 90 8865 220 2 • 128 blz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het 
oude oorlogsschip - 21 • 978 90 8865 229 5 • 128 blz. geb. €9,25 

•	  



Dolfis;Woifi 

i[nSi IN 	NIM FRITS VAN LOINEN 

I.F. VAN OER POEL 
• 

Wolfi 
DE 

KOPERDIEVEN 

DE 
GROTBEWONERS 

J.E. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Het grote avontuur niet Dolfi 
978 90 8865 001 7 • 48 blz. pb. €9,25 

J.F. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Dolfi en de dolfijnenjagers 
978 90 8865 002 4 • 48 blz. pb.  €9,25 

J.F. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Dolfi en Wolfi op speurtocht 
978 90 8865 252 3 • 48 blz. pb.  €9,25 

J.F. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Dolfi, Wolfi en de gevaarlijke ontvoerders 
978 90 8865 251 6 • 48 blz. pb.  €9,25 

IE. VAN DER POEL 

Dog, Wolfi en de 
koperdieven 
Dolfi en Wolfi - 22 

Overal op de Key-eilanden wordt 

koper gestolen: van treinrails, 

gebouwen met bliksemafleiders en 

van de scheepswerf waar de sche-

pen voor reparatie liggen. De politie 

kan de dieven niet te pakken krijgen, 

maar Dolfi de speurdolfijn komt 

ze op het spoor, en dan komt Wolfi 

ook in actie! Zou het Andy en Mirja 

lukken de koperdieven te pakken te 

krijgen? 

J.F. VAN DER POEL 

Dog, Wolfi en 
de grotbewoners 
Dotfi en Wolfi - 23 

Dolfi ontdekt onder water een in-

gang in de rotsen die leidt naar een 

geheimzinnige grot. Andy en Mirja 

volgen hem en ontdekken tot hun 

verbazing een stad die in de grot is 

gebouwd. Alleen, als ze er eenmaal 

zijn lukt het niet zomaar om weer 

weg te komen! Dolfi en Wolfi zijn 

natuurlijk onmisbaar bij dit nieuwe 

avontuur. 

978 90 886 5250 9 • 128 blz. geb. 	 €9,25 
	

978 9 0886 5267 7 • 128 blz. geb. 	 €9,25 



C.S. Lewis 

7 beroemde verhalen 

De Kronieken van N 

NARNIA 
í. 	

Het neefje van 
de forenadr 

IA ARN IA 
ler paard en 
de fatwa 

› 	Her boomde land 
kleerkast 

Het betoverde 

land achter de 

kleerkast 
deel 2 

Het neefje van 

de tovenaar 
deel 1 

Het paard en de 

jongen 
deel 3 

avi 9 • 978 90 266 1056 1 • 160 blz. geb. avi 9 • 978 90 266 1057 8 • 160 blz geb. 	 avi 9 • 978 90 266 1058 5 • 176 blz. geb.  

De zilveren 

stoel 
deelti 

€15,95 

Prins Caspian 
deel 4 

€15,95 

De reis van het 
drakenschip 
deel 5 

€15,95 

€8Z50 €15,95 

€15,95 	 €15,95 	 €15,95 

NARNIA 
Het laatste 

gevecht 
deel 7 

De zeven klassieke delen 
in luxe cassette 

avi 9 • 978 90 266 1062 2 • 166 blz. geb. 	 978 90 266 1320 3 

avi 9 • 978 90 266 1059 2 • 190 blz. geb. avi 9 • 978 90 266 1060 8 • 206 blz. geb. avi 9 • 978 90 266 1061 5 • 201 blz. geb. 

‘k 	De rik yrerr stoei 

TABMA 
ne iiiS 1,111 her 



De Kronieken 	De Kronieken 	De Complete 
van Narnia 	van Narnia 	Kronieken 

van Narnia 
Het complete boek met alle 7 	 Het complete boek me: alle 7 

kronieken. Paperback editie 	 kronieken. Gebonden editie. 

Verzamelband van de Kronieken 

van Narnia. 

Een rijk geïllustreerd cadeauboek. 

978 90 435 1245 9 
• 1184 blz, geb. 	€42,50 

6+ • 978 90 266 1351 7 
• 528 blz. geb. • fuG colour 	€45,00 

978 90 L35 
• 118L 	 €25,00 



20 

€10,25 €10,50 978 90 266 2100 0 • 96 blz. geb. avi 9 • 978 90 266 1693 8 • 96 blz. geb. 

GERRY VELEMA 

Applaus voor mijn 
broertje 
Een verhaal over ADHD 

Soms heeft Cathy geen zin om 

haar broertje Dennis om zich 

heen te hebben. Hij is hyperactief. 

Op de verjaardag van oma lijkt 

Dennis het op haar hamster ge-

munt te hebben. Dat gaat te ver... 

Winnen! 
Een verhaal over 
hoogbegaafdheid 

GUURTJE LEGUIJT 

Friso verveelt zich op school. Hij 

is hoogbegaafd. Vaak gaat hij ska-

ten. Jasper is jaloers op hem, en 

pest hem. Friso wil hem een lesje 

leren tijdens een skatewedstrijd. 

€10,50 €10,50 avi 9 • 978 90 266 1070 7 • 88 blz. geb. avi 9 • 978 90 266 1001 1 • 122 blz. geb. 

Alleen! 
Een verhaal over zinloos geweld 

BEN SLINGENBERG 

Jens verhuist met zijn moeder 

naar een andere stad, waar 

niemand weet dat zijn vader 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. 

Heibel in ren hoofd 
Een verhaal over autisme 

GUURTJE LEGUIJT 

Maarten lijkt in veel opzichten een 

gewone jongen, die van zwemmen 

. houdt, hutten bouwt en pannen-

koeken lust. Toch is hij anders. 

Het RIAGG probeert hem te hel-

pen om te gaan met zijn autisme. 

€10,50 €10,50 avi 9 • 978 90 266 1021 9 • 118 blz. geb avi 9 • 978 90 266 1218 3 • 136 blz. geb. 

Tot 12 jaar 

gi& 

Serie  Duitenbeentjes 
FRANS VAN HOUWELINGEN 

Maanlicht 
Een verhaal over adoptie 

Wieke van twaalf is geadop-

teerd. De laatste tijd vraagt ze 

zich steeds vaker af waarom 

haar moeder in India haar heeft 

afgestaan. Met haar Nederlandse 

ouders praten over adoptie vindt 

Wieke moeilijk. 

EVELIEN VAN DORT 

Noodkreet 
Een verhaal over eenzaamheid 

Paul komt door zijn grensover-

schrijdend gedrag in de hulpver-

lening terecht. De noodkreet die 

hij uitzendt, eindigt in spraak-

verwarringen, procedures en 

wachtlijsten. 



vanaf 10 jaar • 978 90 266 0589 5 • 96 blz. geb.  €10,50 

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 wor-

stelt hiermee, vooraf ook met zijn 

schuldgevoel. Als de juf van Bastiaan 

op bezoek komt en over begeleiding 

door Jeugdzorg begint, ziet de moe-

der nog maar een oplossing. 

GUURTJE LEGUIJT 

Rugzak 

Koen draagt een groot geheim 

met zich mee. Maar daarmee 

werkt hij zichzelf behoorlijk in 

de nesten. Als zijn pleegbroertje 

Jorn op de middelbare school 

komt, doet Koen er alles aan om 

te ontkennen dat ze 'familie' zijn. 

Maar waarom eigenlijk? 

 

Tot 12 jaar 

 

HELGA WARMELS 

Geen gezicht 
Een verhaal over brandwonden 

Op een verjaardag loopt de 13-jarige Marit zware brandwonden op. Ineens is haar 

wereld niet veel groter dan haar ziekenhuiskamer. Ze is boos op de klasgenoot die 

het ongeluk heeft veroorzaakt en voelt zich in de steek gelaten door haar beste 

vriendin, die niks van zich laat horen. Maar nog het meest worstelt ze met zichzelf. 

9+ • 978 90 266 2035 5 • 112 blz geb. 	 €9,50 
	

10+ • 978 90 266 1384 5 • 112 blz, geb. 	 €10,25 

J.F. VAN DER POEL 

Pesten doet pijn 

Heidi wordt in de klas gepest. 

Als haar moeder overlijdt, wordt 

het nog moeilijker voor Heidi. Ze 

belandt zelfs door het pesten in 

het ziekenhuis. Komt dit nog weer 

goed? 

ARJAN WILSCHUT 

De Adelaar 
en de Koning 

Een jonge zwervende krijger ge-

naamd Arwyn ontmoet de machtige 

en mysterieuze adelaar Aderyn. Ze 

warden 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 verbon-

den zijn met het boek van Aderyn. 

10+• 978 90 6140 986 1 • 120 blz geb. • De Groot Goudriaan  €8,75 
	

10+ • 978 90 266 1303 6 • 256 blz. geb. 	 €12,50 
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€14,95 €18,95 10+ • 978 90 266 3533 5 • 516 blz, geb.  10+ • 978 90 266 2080 5 • 504 btz. geb. 
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MICHIEL 
ADRIAANSZOON 

DE RUYTER 

K.NOREL 

Michiel Adriaans-
zoon de Ruyter 

K. Norel verhaalt op boeiende 

wijze het leven van deze beroem-

de Nederlander. 

HEM, 3OL,'I NS 

OOR 

WIM BROOS 

Henk Bouwens 
Oorlogstrilogie 

Henk Bouwens is een Rotterdam-

se jongen die na het bombarde-

ment bij een kooikersfamilie in het 

noorden van het land terechtkomt. 

Hij beleeft spannende avonturen 

met een piloot van Royal Air Force. 

    

12+ • 978 90 266 1382 1 • 224 blz geb 
	

€13,95 
	

10+ • 978 90 266 1295 4 • 512 blz. geb. 	 €1Z95 

Oorlogs- 
kindereá yr ,  

BEENE DUBBELBOER; IAN SERALLIER; 

BARBERA GEHRTS 

Oorlogskinderen 
Trilogie 

Drie prachtige verhalen in één 

band. Joel en de veenheks; Het 

zilveren zwaard; Geen woord 

meer? 

ANNE DE VRIES 

Reis door de nacht 

Oorlog! De Tweede Wereldoorlog 

behoort voor de jeugd en vele 

ouders tot de geschiedenis. Het 

wordt warm aanbevolen om deze 

belangrijke tijd door te geven. 



HELEN ABELE MARTINA SAHLER 

Lizzy 
	

Fina 

12 jaar en ouder 

Nieuwe meidenserie in de sfeer van de boeken van  Jane Austen:  ruisende rokken,  glinsterende 

kroonluchters,  hoogpolige tapijten en natuurlijk  een liefde die onmogelijk lijkt. 

Boeken van  diverse auteurs in een steeds wisselende historische setting. 

He-den Abele 

OnbereStbasr ds 
de sterren Is íd1. 

Dublin, 19e eeuw. Lizzy weet het zeker: ergens op de 

wereld loopt de jongen rond die bij haar hoort. En op een 

dag zal de liefde tussen hen als de bliksem inslaan. Maar 

dan strijden opeens drie jongens heimelijk om haar hand! 

De jongen waar ze zelf verliefd op is, laat zijn gevoelens 

voor haar alleen niet blijken. Ze moet tot het grote bal 

wachten voor ze honderd procent zeker weet wie haar hart 

toebehoort. 

Als ze allemaal zo prettig leesbaar sdn tes lizzy, dan ís deze 

serie een schot In de roos'-  www.leestafelinfo 

12-15 jaar 978 90 266 0164 4 • 272 blz. pb met flappen  €15,95 

Boordevol 5oeken 1 2012-2013 

Keulen, 1811. Josefina (Fina) Bartel tobt wat af. Als doch-

ter van een arme smokkelaar probeert ze alle pogingen 

van haar vader om haar uit te huwelijken van zich af te 

houden. Ondertussen probeert ze hun schamele huishou-

den draaiende te houden en volgt ze heimelijk de lessen 

van de dorpsschool. Maar dan ontmoet ze een rijke jon-

gen, uit een totaal ander milieu. Haar sterrenprins noemt 

ze hem. Een liefde die onmogelijk is. Toch? 

12-15 jaar • 978 90 266 0594 9 • 224 biz pb met flappen  €15,95 
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12 jaar en ouder 

LINDA PRESS WULF 
	

LINDA PRESS WULF 
	

GERRY VELEMA 

De nacht dat 
alles brandde 
Na een pogrom in het Polen van 

1920 zijn de 11-jarige Devorah en 

haar zusje de enige overlevenden uit 

hun dorp. Maar dan wordt haar het 

dierbaarste afgenomen wat ze nog 

heeft. Een waargebeurd en hartver-

scheurend verhaal over de kracht 

van liefde en vergeving. 

Kruistocht 

Frankrijk, 1212. Wanneer een knap-

pe jongeman op een witte schimmel 

haar dorpje aandoet, is Georgette 

als betoverd. Niet alleen de jongen, 

maar ook de menigte van duizenden 

kinderen die hem volgt, hebben een 

onwaarschijnlijke aantrekkings-

kracht op haar. 

Eruit', ji j. **I 11  

Dit boek bewijst dat een verhaal 

gesitueerd op Java ten tijde van 

de Tweede Wereldoorlog 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 aangrij-

pend, soms beklemmend verhaal 

over vriendschap, onder druk van 

oorlog, geweld en nationalisme. 

11+ * 978 90 266 2064 5 240 blz pb.i  

15,95 
12+ • 978 90 266 2098 0 * 240 blz. pb. 

f14,95 
14+ • 978 90 266 1485 9 • 224 blz. pb.  

24 



aar en ouder 

Koning 
Arthur 

TRILOGIE 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Patatje oorlog 

Ellen Bakker is smoorverliefd op 

Barry, een jongen uit de snackbar. 

Maar hem thuis uitnodigen durft ze 

niet. Barry handelt in drugs, en dat 

ze met hem omgaat vinden haar 

ouders vast niet goed. En net als ze 

besluit haar opa in vertrouwen te 

nemen, wordt deze ernstig ziek. 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur 

De jonge Engelse koning Arthur 

trekt ten strijde tegen onrecht en 

bijgeloof onder zijn volk, daarin 

bijgestaan door de wijze Merlijn en 

de Ridders van de Ronde Tafel. 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur 
trilogie 
Jaap ter Haar was een beeldend 

verteller als het ging om verhalen 

uit de geschiedenis. 

In deze trilogie zijn drie van zijn rid-

derromans opgenomen: de beroem-

de legende over koning Arthur en 

zijn Ronde Tafelridders, het ontroe-

rende verhaal over de liefde tussen 

Tristan en Isolde en het verhaal over 

de stoere ridder Parcival. 

12+ 	978 90 266 1851 2 ® 144 blz. pb. 	 12+ • 978 90 266 1925 0 • 224 blz. geb. 	 12+ 978 90 266 0586 4 • 432 blz. pb. 

€5,95 
	

€9,95 
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SUSANNE WITTPENNIG SUSANNE WITTPENNIG 

Mc, 
Domenico — 

Liefde tussen twee werelden 

Maaike en 
Domenico -1 
Het meeslepende verhaal van een 
bijzondere vriendschap 

Van de serie al meer 

dan 

exemplaren verkocht! 

1.9.••••••,14.. 

SUSANNE WITTPENNIG 

Zo dichtbij en toch zo ver weg 

12+ • 978 90 266 2076 8 • 364 blz. pb 

SUSANNE WITTPENNIG 

Een beslissing met gevolgen 

12+ • 978 90 266 2074 4 • 358 blz. pb 

SUSANNE WITTPENNIG 

Schaduw van het verleden 

12+ • 978 90 266 2077 5 • 400 blz. pb 

26 

SUSANNE WITTPENNIG 

(menie() 
Voor altijd 

12+ • 978 90 266 0073 9 • 400 blz. pb 



SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en 
nornenico 
Dubbel verliefd 

Een nieuwe fase in de relatie van 

Maaike en Domenico is aangebro-

ken: Domenico heeft haar onver-

wachts ten huwelijk gevraagd. 

Samen willen ze vakantie vieren op 

Sicilië, ver van alle stress — denken 

ze. Maar het loopt natuurlijk weer 

anders dan verwacht. 

8 90 266 0588 8 • 400 blz. pb. 

leverbaar vanaf oktober 2012. 
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12 jaar en ouder 

28 I 

€15,95 12-15 jaar *, 978 90 266 1608 2 . 288 btz. pb. 

****************** 

h,lf.7..P10,1E/1 

ir //1'Ï 

JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi-1 

Welkom in het leven van Bibi. 13 jaar oud, een kei in het schrijven van verhalen, maar een 

angsthaas op het gebied van zoenen. 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! 

JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi gaat ervoor 
Bibi-2 

Eindelijk! Bibi heeft haar kamer weer voor zichzelf, want nicht Monique is verhuisd naar de zol-

derkamer. Toch is de rust nog ver te zoeken... Door wie wordt Monique elke keer opgehaald van 

school? En waarom is ze hele weekenden op pad? Bibi gaat op onderzoek uit en belandt zelfs 

in de rosse buurt, En dan is daar Michiel, voor wie Bibi meer voelt dan alleen vriendschap... 

12-15 jaar • 978 90 266 2065 2 • 272 blz. pb. 

JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi kiest 
Bibi-3 

Callenbach €15,95 

Bibi probeert Emile, de toverboy uit het vorige deel, voor de rechter te krijgen. 

Samen met haar steun en toeverlaat Mees gaat ze de rosse buurt in om meer te 

ontdekken over Emile. Bibi trekt in dit alles steeds meer naar Mees toe, tot grote 

ergernis van Machiel, die een relatie met Bibi heeft. Machiel krijgt er genoeg van, en 

stelt Bibi voor de keuze: ga je voor mij of kies je Mees? 



HILLY DELFSMA 

Josephine 
Als het dorpje van Josephine wordt overvallen door rebellen, slaat zij 

samen met andere jongeren op de vlucht. Het schip dat Josephine ver 

weg moet brengen van alle ellende, lijdt schipbreuk en zinkt. Josep-

hine is een van de weinige overlevenden. 

aangrijpende roman. - Reformatorisch Dagblad 

 

• 978 90 266 2099 7 • 160 blz. pb. 

 

12 jaar en ouder 

********************************** 

  

SALLY GRINDLEY 

Verkocht 
Een verhaal over moderne 

slavernij 

Lu Si-Yan wordt bij haar moeder en 

broertje weggehaald en te werk ge-

steld in een fabriek in een grote stad. 

Ze weigert haar nieuwe situatie te 

accepteren en stelt alles in het werk 

om herenigd te worden met haar 

familie op het platteland. 

ALBERT TEN CATE 

Gestand 
Sylvia is een vlotte meid met een gezellige 

vriendenkring. Haar leven verandert als ze 

opeens anonieme sms'jes krijgt van iemand 

die al haar gangen nagaat. Sylvia wordt 

belaagd door een stalker... 

978 90 266 C072 2 • 128 blz pb. 	 €13,95 

Boordevol Boeken 1 2012-2013 

12+ 	78 90 266 2075 1 144 blz. pb. 	£5,95 
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Young Adult / 16+ 

 

Het verhaal 
van een 
onmogelijke 
liefde 

KERRY DREWERY 

Smaragd 
2003. Hier heeft Lina zo naar 

verlangd: vrijheid. Vrijheid om te 

zeggen wat je wilt, tegen wie je 

wilt. Vrijheid om eindelijk jezelf te 

mogen zijn. Als de bommen van 

de Amerikanen op Bagdad vallen 

lijkt een nieuwe tijd aan te breken. 

Maar al heel snel is Lina's leven 

veel ingewikkelder dan daarvoor. 

En dan wordt ze ook nog verliefd op 

een knappe Amerikaanse soldaat, 

Iets waarmee ze haar eigen leven in 

gevaar brengt. 

Verschijnt november 2012 

16+ • 978 90 266 0634 2 

• 304 blz. geb. 	 €17,95 

JENNIFER BROWN 

De lijst was eigenlijk haar idee. 

Maar Valerie kan haar ogen niet 

geloven als haar vriend Nick op een 

dag om zich heen schiet in de aula 

en doelbewust richt op de school-

genoten op de lijst, de hate list. Ze 

probeert hem nog tegen te houden, 

maar het is al te laat. 

Valerie komt in een nachtmerrie 

terecht. Hoe zorgt ze ervoor dat 

haar onschuld bewezen wordt? Mag 

ze nog van Nick houden, nu hij an-

deren van het leven heeft beroofd? 

En wie zijn haar echte vrienden 

eigenlijk? 

16+ • 978 90 266 0398 3 

• 368 blz geb. 
	 €18,95 

BETH KEPHART 

De geur van 
sinaasappels 
Spanje. Hitte. Een afgelegen 

boerderij waar een ouder echtpaar 

de zaak draaiende houdt. Voor de 

Amerikaanse Kenzie, net klaar met 

highschool, een compleet nieuwe 

wereld. Ze is er alleen niet op va-

kantie of om te werken. Kenzie heeft 

een groot probleem. Ze is zwanger 

van haarvriend, en haar moeder 

heeft haar r0cksichtslos naar het 

verre Spanje gestuurd om kennis te 

maken met de adoptieouders van 

haar ongeboren kind. Kensie heeft 

alleen een heel andere oplossing 

voor haar probleem bedacht. 

Verschijnt november 2012 

978 90 266 0596 3 

• 336 blz. paperback 	€14,95 



(PM" DO114Wellwordt internaionaalgeprezen 
om de manier waarop hij in staat is voor jongeren te schrijven over 

bekende historische gebeurtenissen  vanuit een ongebruikelijk 

gezichtspunt. Hij heeft in Nederland inmiddels een  groot 	tiek.  

PAUL DOWSWELL 

Ausiander 
PAUL DOWSWELL 

Sector 20 
PAUL DOWSWELL 

november 

de auteur van 
AUSLANDER 

Int lonk L.rd r  ,n 
nnl 

	

	iv.rir nnInnor,rnika ,r.,,,vrt 'nurk Inl,bnv,Inn,  

jo, /Wouw 

Drie jongeren vechten veer hun leven en voer de vrijheid. 

Berlijn, 1941. Pjotr, met zijn blauwe 

ogen en blonde haren, lijkt sprekend 

op de jongen op de hitlerjugendpos-

ters. 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... 

978 90 266 0132 3 

280 blz. pb. 
	 €12,50 

Alex woont in Oost-Berlijn. De 

Koude Oorlog is op haar hoogtepunt 

en Alex en zijn familie mogen de 

stad niet verlaten. Maar Alex is niet 

bepaald een modelburger. En de 

Stasi houdt hem nauwlettend in de 

gaten. 

'Een must' - Trouw 

978 90 266 0125 5 

• 3041612 geb. 	 €1Z95 

In 11 november kruipen we in de 

huid van drie jongens die de laatste 

24 uur van de Eerste Wereldoorlog 

meemaken: een Duitse en Engelse 

soldaat op het slagveld, een Ame-

rikaanse vliegenier in de lucht. Het 

lot brengt hen samen, slechts twee 

van hen zullen overleven. 

Verschijnt januari 2013 

978 90 266 0621 2 

• 256 blz. geb. 
	 €1Z95 



Anne Voorhoeve 

21 JULI Lilly 
arlene 

Anne 
Voorhoeve 

ANNE VOORHOEVE ANNE VOORHOEVE 

21 juli Lilly Mariene 
21 juli 1944. Niets is meer zoals het 
was. Op slat Lautlitz hoort de 14-ja-

rige Fritzi dat de FUhrer aan een 
moordaanslag is ontkomen. Ze kan 
niet geloven dat het haar eigen fami-
lie is, die dit plan heeft geïnitieerd. 
De SS laat zich niet onbetuigd en wil 
haar familie tot het laatste lid uit-
roeien. Iedereen, van een tien dagen 

oude baby tot de pater familias van 
84, wordt opgepakt en een lange weg 
langs gevangenissen en concen-
tratiekampen volgt. Maar ondanks 
angst en onzekerheid begint Fritzi 
in te zien wat haar familie met deze 
aanslag wilde bereiken: een nieuwe 
toekomst voor het Duitse volk. 

Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na 

de dood van haar moeder heeft ze 
niemand meer in Hamburg om voor 
te blijven. Tante Lena is het doel, de 
enige familie die ze nog heeft. Maar 
in de DDR stuit ze op een groot 
familiegeheim... 

978 90 266 01 90 3 • 352 blz. geb.  

€18,95 
978 90 266 06007 • 320 blz. gen 

C8,95 

Young Adult / 16+ 

32 

ANNE VOORHOEVE 

Liverpool 
Street 
1939. Ziska vlucht naar Enge-

land met een van de zogenaamde 
'kindertransporten'. In Engeland 
komt ze bij een joods-orthodox 

gezin terecht dat haar liefdevol 
opneemt. Ziska raakt gefascineerd 
door dit voor haar nieuwe geloof. Ze 

wordt ook voor het eerst verliefd, en 
groeit in de oorlogsjaren op tot een 
volwassen jonge vrouw. In 1945 staat 

ze voor de keuze: terugkeren naar 
Duitsland, of blijven in haar nieuwe 
vaderland? 

978 90 266 0228 3 • 5201612. pb. 

15,00 



Young Adult / 16+ 

IK HAIJ 
EEN VRIEND 
tH GAZA 

VALERIE ZENATT 

Ik had een 
vriend in Gaza 
Na de zoveelste bomaanslag in Jeru-

zalem schrijft de 17-jarige Tal Lev ne 

met gevaar voor eigen leven een 

brief aan een Palestijnse jongen in 

de Gazastrook. Maar deze 'Gazaman.  

blijkt helemaal niet zo geïnteres-

seerd te zijn in Tal als zij in hem. 

VALERIE ZENATTI 

Dit is het waargebeurde verhaal van 

Valérie, die twee jaar van haar leven 

moest investeren in het Israëlische 

leger. Het is een hard bestaan, met 

fysieke en geestelijke inspanningen 

die onder hoge druk geleverd moe-

ten worden, weinig slaap, slecht 

eten en nauwelijks privacy. 

HOLLY PAYNE 

meestolen zielen 
Hoe vergeef je iemand die in een 

dronken bui je vijf zusters doodrijdt? 

Het is een vraag die Eli Yoder sinds 

dat zo tragische ongeluk niet meer 

loslaat. Als lid van de Amish ge-

meenschap moet hij in staat zijn te 

vergeven, maar hij kan het niet. Een 

bijzondere vriendschap zal zijn leven 

echter veranderen. 

978 90 266 1475 5 

• 176 blz pb met flappen. €14,95 

978 90 266 2096 6 

• 176 blz. pb met flappen 

978 90 266 2071 3 • 272 blz. geb. 
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MARJALEENA LEMBCKE EN SUSANNE STRASSER 

Een nieuwe ster Een nieuwe ster 
Vannacht zal een nieuwe ster te zien zijn. Het is de voorbode van de komst van een nieuwe 

Koning. Alle dieren willen het kindje welkom heten op de wereld. Maar wie is de beste 

vertegenwoordiger van het dierenrijk? Een beer vindt zichzelf het meest geschikt, maar de 

wolf en het gloeiwormpje ook. Of toch maar de ezel? 

En wat geef je eigenlijk aan een Koning, als je zelf geen goud, wierook of mirre bezit? 

Een bijzonder originele kerstvertelling met respect voor de oorspronkelijke Bijbelteksten. 

6+ 	90 779 4242 0 • 48 blz. geb. 	colour 

BETHAN JAMES EN NELLEKE SCHERPBIER 

BETHAN JAMES EN NELLEKE SCHERPBIER 

Jezus is geboren 
et kindje in , 
de kribbe 

achterna 
KeNicest Het bijbelse kerstverhaal is al vaak verteld, maar deze 

uitgave is bijzonder mooi: vier kartonboekjes in een aantrek-

kelijke cassette. Geschikt voor peuters vanaf drie jaar. 

e ster achterna 

3+ • 978 90 7843 4214 • 12 blz per boekje 4 kartonboekjes in cassette (9,95 

34 



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 ster-

ren zomaar achter elkaar, zodat ze wel ééntje leken. Een ster 

zo hoog, pal boven een stal. Niet eens zo lang geleden.. 

JAN GODFREY 

Tien kleine schaapjes 

Een herdersjongen loopt over 

een heuvel bij Bethlehem, en 

wordt gevolgd door steeds meer 

schaapjes. Maar dan vertelt een 

engel over Jezus' geboorte! Een 

vrolijk telboek voor Kerst. 

2+ • 978 90 266 1824 6 • 28 blz. boardboekje. tuil cotour 	(7,95 
	

6+ 978 90 435 1558 0 	4 blz. geb • tuit cotour 
	

€16,25 

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. 

BETHAN JAMES EN 
VROUWKE KLAPWIJK 

Het feest 
van Kerst 

Een prachtig voorléesboek voor 

' 	Kerst op groot formaat met de 

tekst van Vrouwke Klapwijk. 

(8,95 colour  €14,95 7 8 • 128 blz. geb. • tut 4-8 jaar • 978 90 266 14 978 90 7843 414 6 • 32 blz. geb. 

€7,95 2+ • 978 90 784 3415 3 • 10 blz. kartonboekje 

SOPHIE PIPER 

Een kindje is 
ons geboren 
Het kerstverhaal is ook voor jonge peuters al herkenbaar om naar te 

Luisteren. In dit kartonboekje mogen ze zelf meedoen, want op elke 

pagina gebeurt er iets verrassende. 

Een interactief kerstve 
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JAN GODFREY 

t Op weg naar Pasen 

Ben kijkt net als iedereen naar 

Jezus, die op een ezel Jeruzalem 

binnenrijdt. Deze moderne vertel-

ling van het paasverhaal is zeer 

geschikt om aan jonge kinderen 

uit te leggen waar Pasen over 

gaat. Een prentenboek met prach-

tige, kleurrijke illustraties. 

VICKIE HOWIE 

De eerste 
paasmorgen 

In dit prentenboek wordt het 

paasverhaal verteld voor jonge 

kinderen. Het begint met de won-

deren die Jezus deed, over zijn 

gevangenneming, kruisiging en 

opstanding. 

,OP WEG 
NAR 

FASE 
-ma,f4 

LOIS ROCK 

Mijn eerste Pasen 
stiolterboek 

In dit Pasen stickerboek wordt niet 

alleen het paasverhaal verteld, 

maar kunnen kleuters tijdens of 

na de vertelling de juiste stickers 

opzoeken en allerlei opdrachtjes 

doen samen met de ouder. 

LOIS ROCK 

Mijn eerste 
paasverhaal 

'Hij is hier niet meer. Hij is opge-

staan.' Het lijden en sterven van 

Jezus wordt door Lois Rock op 

fijnzinnige wijze verhaald. 

£4,85 €4,95 
978 90 266 0117 0 (set van 31 • 16 blz. gen. 4-6 jaar • 978 90 266 1959 	48 blz. geb. met 

foamomstag. • fut( cotour 

BETHAN JAMES 

Het feest van Pasen 
Een prachtige uitgave op groot formaat over de intocht van Jezus in 

Jeruzalem, zijn dood en opstanding. De indrukwekkende illustraties 

zijn van Heather Stuart. 

..... n vr...k. lal 
4-7 pa( • 978 90 784 3412 2 • 32 blz. geb * fint colour 

Pasen 

De eerste 

rAASMORGEN 

978 90 266 0078 4.32 blz. geb. 	 €8,95 	 4-7 jaar • 978 90 266 1472 9.32 blz, geb. • MI colour 	€9,95 
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Mijn eerste Jona 
en de grote vis 
stickerboek 

1_015 ROCK EN ALEX AYLIFI 

Een vrolijk stickerboek voor 

peuters vanaf drie jaar met het 

bekende bijbelverhaal en leuke 

doe-vragen. 

Mijn eerste Noach 
en de ark stickerboek 

LOIS ROCK EN Al F X AV ,  

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. €5,25 

€6 0 €6,50 978 90 266 0963 3 • 24 btz. geb.  978 90 266 0930 5 • 24 612 geb, 

iBoordevol,Boeken 2012-2013 

blz. boardboekje 

LOIS ROCK 

God zorgt voor jou 
0 2 jaar • 978 90 266 1976 2 

LOIS ROCK 

God houdt van jou 
0-2 jaar • 978 90 266 1977 9 • 8 blz, boardboekje 

Twee verzorgd uitgevoerde voel- en 

puzzelboekjes met elk de boodschap 

dat God van alle kinderen houdt. Een 

mooi geschenk bij geboorte, doop of 

eerste verjaardag! 
Ebnyoel. en 	.- ke... ,  

zelhoekie . . 

3-5 jaar • 978 90 266 1665 5 • 16 blz. pb.  

BARBARA SHOOK HAZEN 
EN DIANE MULDROW 

Noach en zijn ark 
Gouden boekje 

Het klassieke verhaal van Noach 

uit de Bijbel. Voor het eerst ver-

schenen in 1969 in de VS. 

CHRISTIN DITCHFIELD 

Helden in de Bijbel 
Gouden boekje 

Verhalen over bijzondere figuren 

uit het Oude Testament: Mozes, 

Simson, David en Esther 
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JAN GODREY EN VROUWKE KLAPWIJK 

+De heer is 
mijn herder- `° 

4-6 jaar • 978 90 266 1832 1 • 32 blz. geb. 978 90 266 0124 8 • 48 blz. geb 

ELENA PASQUALI  

De twee minuten 
gelijkenissen 

Tien van de mooiste verhalen die 

Jezus ons vertelde: De verloren 

zoon, De zaaier, De rijke Dwaas, 

De arbeiders in de wijngaard e.a. 

Kleurrijk geïllustreerd door Nicola 

Smee. 

€11,25 

De heer is mijn 
herder 
Psalm 23 aan kinderen verteld 

Psalm 23 is misschien wel de 

meest tot de verbeelding spre-

kende psalm uit de Bijbel. In dit 

sfeervolle prentenboekje vertalen 

Jan Godfrey en Vrouwke Klapwijk 

de tekst van deze psalm naar het 

niveau van jonge kinderen. 

€8,95 

ELLEN LANINGA 

Een flonkerende ster 
Gebeden en gedichtjes voor jonge 
kinderen 

'Dag donkere nacht! Dag licht van 

de maan! Ik ga nu slapen. Laat je 

maanlicht maar aan.' De teksten 

in dit kleurrijke prentenboek zijn 

van Ellen Laninga, de illustraties 

van Catherine Vase. 

3+ • 978 90 266 2059 1 • 32 blz. geb. • fint colour 	€5,95 

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 

fragmenten uit de Bijbel. 

0-5 jaar • 978 90 266 1347 0 Q 64 blz. geb.. full colour 	€9,95 

****** *••*•••••••••••••••••••••••••••••••• ******* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ***** *****  ••••••••••••••••••••• 

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 een voorleesprenten-

boekje, driedimensionale dierenkooien, trappetjes, deurtjes 

die echt open kunnen en natuurlijk heel veel dieren voor 

urenlang speelplezier. 

4+ • 978 90 266 1545 0 • full tour 
	

€9,95 
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Bijbel en kind 

LOIS ROCK 

Onze Vader 

LOIS ROCK 

Baby Jezus 

0-3 jaar • 978 90 266 1300 5 
• 16 blz. board book 

0-3 jaar • 978 90 266 1388 3 
• 16 blz. board bock 

€3,95 €5,75 

€9,95 

SALLY ANN WRIGHT 

Bi jbelverhalen voor de allerkleinsten 

0-4 jaar • 978 90 266 1350 0 • 28 blz. board boek 	uil colour 

0-3 jaar • 978 90 266 1297 8 	0-3 jaar • 978 90 266 1299 2 
• 16 blz. board book 	• 16 blz. board book 

€5,75 	 €5,75 

LOIS ROCK 	 LOIS ROCK 

Het verloren 	Jona en de 
schaap 	 walvis 

LOIS ROCK 

Noach en de ark 

0-3 jaar • 978 90 266 1298 5 

<ab ........................... 	 ................. 

•••••••••••••• ..... ct••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aB • • OB • 9 • • • • • • 

• 16 blz. board book 

€5,75 

€15,95 
39 

3-5 jaar • 978 90 266 1504 7 • 12 blz. geb. • fut!. colour 
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TIM DOWLEY 

De Ark van Noach 
Het bekende verhaal in een schitterend pop-up uitgave. 

Op elke pagina zijn wegklapbare flappen en trekkaarten 

aanwezig. 



2+ • 978 90 266 1423 1 • 412 blz. geb. • formaat 14,5  x  18 cm • tuil colour 
	

€19,95 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Bijbel en gebeden 

Een schitterende cassette met Mijn eerste Bijbel en Gebeden. In Bijbel 

voor de allerkleinsten worden alle bekende bijbelverhalen herverteld. 

In Mijn eerste gebeden staan eenvoudige gebeden. 

•••••••••••••.***•••••....."..."••••••••.".•••••••••"*"...oe 	otee........•••"*”.."*".•••••••••••••••••.."”. 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Bijbel 
en gebeden 
- mini-editie 

De succesvolle Bijbel voor de allerkleinsten is 

al vele malen herdrukt in allerlei uitvoeringen. 

In deze Bijbel staan 20 bekende en minder be-

kende bijbelverhalen, en in het gebedenboekje, 

bewerkt door Ina Sipkes, sfeervolle gebeden en 

gedichtjes. Samen in een mooie cassette. 

Bjl" 

•00.01'  de 
snerk" eins ex Bijbel voor de 

allerkleinsten 

Op haar aansprekende en 

eenvoudige manier vertelt 

Lois Rock twintig bijbel-

verhalen voor peuters. 

Bijbel & Gebeden 

Verschijnt januari 2013 

2+ • 978 90 266 1223 7 • 256 blz. geb. 
formaat 19,5 x 24 cm 	• tuil colour 

€19,95 4+ • 978 90 266 0638 0 • 256 (Bijbel) en 160 (gebedenboekje) geb. 

formaat 11 x 14 cm. 

€12,50 

LIZZIE RIBBONS EN NELLEKE SCHERPRIER 

Je eigen doopbijbel 
Kleuterbijbels worden traditiegetrouw vaak gegeven bij de doop van 

een kind. Dit bijzondere doopbijbeltje is in twee kleuren beschikbaar, 

en in het omslag kan een foto van het kind geschoven worden voor 

een uniek persoonlijk cadeau. 

Naast meer dan zestig bijbelverhalen biedt de uitgave voorin een 

stamboom en wat andere persoonlijk in te vullen pagina's. 

doopbijbel 	doopbijbel 

40 
vanaf 3 jaar • 978 9(2, 266 

	
• 972 90 266 079 4 
	

• 144 olz. 	 €9,95 



.‘11.17, KI. E1,1-: 

PRENTENB1,11111, 

JAMES HARRISON EN DIANA MAYO 

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 uitnodi-

gen om alles op te zoeken wat te zien is. 

lal•

KENNETH TAYLOR 

Bijbel voor peuters 

VOOR PEUTERS 	Peuterbijbel met de belangrijkste verhalen 

- b 	 uit het Oude en Nieuwe Testament aan 

bod. Elk verhaal sluit af met een korte 

vraag waarover doorgepraat kan worden. 

th N14ylt 	 Full colour geïllustreerd. 

4 

BIJBEL 

3+ * 978 90 266 1539 9 • 80 blz. geb. • tuit cotour €9,95 3+ • 978 90 266 1077 6 • 260 blz. geb. €16,50 

De  kijk  en 
vertelbijbel 

JAN GODFREY 

De kijk- en 
vertelbijbel 

Deze uitgave bevat meer dan zestigbijbel-

verhalen voor jonge kinderen. Geïllustreerd 

met schitterende, kleurrijke illustraties die 

één geheel vormen met de tekst. 

36 
t) E 'Kil Al_. E N 

MEG WANG EN HEATHER STUART 

De 365 verhalen Bijbel 

Een frisse, nieuwe kleuterbijbel, die op-

valt door het prachtige taalgebruik en 

de schitterende, kleurrijke illustraties. 

3-6 jaar • 978 90 266 1427 9 • 144 blz. geb. 	 €15,95 
	

3-7 jaar • 978 90 266 1535 1 • 384 blz. geb. • uit cotour 
	

€14,95 

LOIS ROCK 

Jouw eerste Bijbel 

In deze Bijbel komen achttien van de 

bekendste Bijbelverhalen aan bod. Ge-

schreven in de prettige stijl van Lois Rock, 

dichtbij de oorspronkelijke Bijbeltekst. 

Eeajbel voor jou 

SALLY ANN WRIGHT & HONOR AYRES 

Een mini-Bijbel 
voor jou 

De succesvolle Bijbel voor jou nu in een 

mini-formaat voor een mini-prijs. 

978 90 266 0122 4 • 96 blz. geb.  €12,95 978 90 266 2041 6 • 144 blz geb. €9,95 

ELENA PASOUALI 

De twee minuten Bijbel 

Een prentenbijbel voor peuters en kleu-

ters, met tien verhalen uit het Oude en 

het Nieuwe Testament. Aangevuld met 

prachtige, kleurrijke tekeningen. 

MARION THOMAS 

Kom en zie 

In deze voortreffelijke Bijbel staan bijna 

zestig van de bekendste Bijbelverhalen 

uit het Oude en Nieuwe Testament bij 

elkaar. De illustraties zijn bijzonder 

kleurrijk en vriendelijk voor jonge kin-

deren vanaf een jaar of vier. 

 

3-6 jaar • 978 90 266 1516 0 • 45 blz. geb. • tuit cotour 	€11,25 4-7 jaar • 978 90 266 0184 2 • 128 blz.  €13,95 
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4+ • 978 90 266 2042 3 • 144 blz. geb. • full colour 4+ • 978 90 266 0591 8 • 96 blz. geb met foamomslag €8,95 €14,95 

NELLEKE SCHERPGIER 
EN CHRISTINA GOODINGS 

Mijn kleuterbijbel 

Een lief, aantrekkelijk kleuterbijbeltje 

met illustraties van Emily Bolam, die 

kleine kinderen zeker zullen aanspre-

ken. De belangrijkste bijbelverhalen 

zijn opgenomen, vanaf de schepping 

tot Jezus' opstanding. 

SALLY ANN WRIGHT EN CARLA MANECA 

101 bijbelverhalen 

Deze kleuterbijbel bevat 101 bijbelver-

halen in chronologische volgorde. De 

auteur is dicht bij de oorspronkelijke 

teksten gebleven. De schitterende 

illustraties zijn van de Italiaanse Carla 

Maneca. 

MIJN 

Kleuterbijbel 
8IJEELVERF4ALEN 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek 
voor de bijbelse 
geschiedenis 

Volledig bijbels verantwoorde inhoud, 

zorgvuldig afgestemd op het bevat-

tingsvermogen van de kleuter. 

     

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek 
voor de bijbelse 
geschiedenis 

Een ongewijzigde herdruk van de oor-

spronkelijke eerste druk uit 1948 met 

illustraties van Tjeerd Bottema. 

Kleutervertel-
boek 

2ise 

leschiederi 

 

KLEUTER 
VERTELBOEK 

 

   

BIJBELSE 
GESCHIEDENIS 

   

        

 

€19,95 

  

€25,95 4+ • 978 90 266 1086 8 • 255 b1z. geb. 978 90 266 1319 7 • 336 blz. geb. 

 

   

VROUWKE KLAPWIJK 
EN SALLY ANN WRIGHT 

Een bijbelverhaal 
voor elke dag 

In deze kleuterbijbel komen 28 

bekende bijbelverhalen aan bod. Elk 

verhaal krijgt twee pagina's, omlijst 

Met sfeervolle illustraties. Bij elk 

verhaal hoort ook een gebed, dat is 

aangepast aan de inhoud van het 

betreffende verhaal. 

Een prachtige Bijbel voor thuis en op 

school. 

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 volwas-

sene. Achterin deze Bijbel staan 

suggesties zoals: gedichtjes, liedjes, 

gespreksideeën en spelletjes. 

vanaf 4 jaar • 978 90 266 0422 5 • 64 blz. geb. €9,95 

  

€26,95 

 

4+ • 978 90 266 0907 7 • 240 blz geb.  
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VROUWKE KLAPWIJK 
	

MARX BATCHELOR 

Zelfleesbijbel 
Een bijbelverhaal voor elke dag 

Een Bijbel met 365 eenvoudig 

geschreven vertellingen: voor elke 

dag een mooi afgerond, aanspre-

kend verhaal. Naast de bekendere 

verhalen zijn bijvoorbeeld ook 

de reizen van Paulus en andere 

verhalen uit het boek Handelingen 

opgenomen. 

Kinderbijbel in 365 
vertellingen 

Een boeiend geschreven kinderbij-

bel, ingedeeld in 365 leesstukken van 

elk drie minuten. Als kinderen zelf 

kunnen lezen, kunnen ze deze Bijbel 

als dagboekgebruiken. De tekst 

blijft heel dicht bij de oorspronkelijke 

bijbeltekst. 

avi 5 tot avi 7 • 978 90 266 1152 0 • 384 blz. geb. 	E19,95 5+ • 978 90 266 1051 6 • 416 blz. geb.. fuif  colour 	€22,95 

ZELFLEES 
BIJBEL 
%,1',1tCár 

Mary Batchetor 

KINDER 
in 365 vertellingen 

BIJBEL 

Anne de Vries rci 

vertelhl:e k  
VOOR DE BI  I  RE,RE 	• .. 

_.....t GESCHIEDENIS 

ANNE DE VRIES 

Groot vertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis OT 

Dit Groot Vertelboek is om zijn voortref-

felijke kwaliteiten geroemd als een mees-

terwerk. 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. 

ANNE DE GRAAF 

Bijbel voor kinderen 

Klassieker onder de kinderbijbels, 

waar intussen meer dan 20.000 

exemplaren van zijn verkocht. 

€16,95 6+ • 978 90 266 1220 6 • 328 blz. geb, 7+ • 978 90 266 1409 5 • 400 blz. geb. • Tuil colour 
	

€22,95 

BEN ALEX 

Het grote stripboek 
van de Bijbel 

In Het grote stripboek van de Bijbel 

komen zestien bekende verhalen uit het 

Oude, en dertien verhalen uit het Nieuwe 

Testament op speelse wijze aan bod. 

De prachtige illustraties zijn kleurrijk 

en bijzonder gedetailleerd uitgewerkt, 

waardoor telkens iets nieuws te ontdek-

ken valt. 

AKINSIKU 

De Manga Bijbel 

Een wereld in opschudding. Corrupte 

leiders en maniakale profeten. Een 

vreemdeling verschijnt. De Bijbel zo-

als je deze nog nooit gezien hebt. Een 

unieke uitgave in manga-stripvorm, 

laagdrempelig van aard en daarom 

bijzonder geschikt voor evangelisatie. 

9+ • 978 90 784 3411 5 • 38 blz, pb.  

Boordevol Boeken 2012-2013 

€13,25 12+ • 978 90 266 1502 	218 btz. pb. €15,95 
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12+ • 978 90 6140 783 6 370 blz. pb. 12+. 978 90 6140 496 5.365 blz. pb.  €15, 0 €14,95 

GERRIT TEN BERGE 

YES! 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Gerrit ten Berge verstaat de kunst om 

jongeren van nu op een aansprekende 

manier iets over de Bijbel mee te 

geven. In een jaar tijd gaat hij het 

hele boek Matthes door, met elke 

dag een mooie overdenking. Zijn zoon 

Alexander verfraaide de tekst met vlotte, 

aansprekende tekeningen. 

978 90 266 0211 5 376 blz. paper back 

eelt 

voor 

Gerrit 

dagboek 

Jou 

en Ber e 

GERRIT TEN BERGT 

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 moeilijke begrippen 

als zonde, berouw en lijden niet omzeilt. 

GERRIT TENNENCE 

GERRIT TEN BERGE 

Houvast 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Een dagboek om steeds meer te ont-

dekken dat Jezus recht heeft op een 

belangrijke plaats in je leven. Deze 

bundel bevat 365 kernachtige, een-

voudige overdenkingen die jongeren 

zullen aanspreken. 

GERRIT TEN BERGE 



C. VAN RIJSWIJK JAN VAN REEN EN 

Ook Op reis 
voor rnsj .r 
Bijbels dagboek voor 
jongeren 

Bijbels dagboek voor 
jongeren 

Een bijzonder dagboek 
over de ontmoetingen 

die Jezus op aarde had. 

Speciaal geschreven voor 
jongeren die op zoek 

zijn naar houvast, en die 

zich in de Bijbel willen 

verdiepen. 

Bijbels dagboek voor 

jongeren 
In dit dagboek worden 

jongeren heel persoonlijk 

aangesproken. Aan de 

hand van oude schrijvers, 
zoals McCheyne, Smyte-

gelt en Kohlbrugge wordt 

aan jongeren de weg der 

zaligheid gewezen. 

12+ • 978 90 6140 868 0 • 384 blz. pb. 	 €17,95 
	

12+ • 978 90 8865 152 6 • 384 blz. geb. 	 €15,50 

end Eilander 

Boek! 
,u2n-gb",  voor  

ELLEN LANINGA 

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 
uitgediept, zoals bijvoor-

beeld verdriet, angst, 

boosheid, blij zijn. 

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. 

10+ • 978 90 266 1364 7 • 376 blz. pb. 	 €11,75 
	

8-11 jaar • 978 90266225 1 • 384 blz. pb 
	

€1Z50 
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CHRISTELIJKE TRAINING IN 
C,CIALE VAARDIGHEDEN 

Informatieve boeken 

DAVID SE F 

Junior 
Encyclopedie 
over de wereldgodsdiensten 

In deze aantrekkelijk vormgegeven encyclopedie 

komen alle wereldgodsdiensten aan bod: van 

christendom, jodendom en islam tot hindoe-

isme, boedhisme en moderne bewegingen als 

new age. David Self bezit het talent om complexe 

onderwerpen op een voor kinderen begrijpelijke 

en aantrekkelijke manier te brengen. 

GERRIE HAM-WILLEMSEN 

EN WILHELM VAN DE BRUG 

Sova4kids 
Christelijke training in 

sociale vaardigheden 

Contact maken, inzicht in eigen identiteit, 

grenzen stellen en nog veel meer. Sova4kids is 

een leuk en stimulerend werkboek waarmee 

kinderen spelenderwijs hun sociale vaardigheden 

vergroten. 

C+ . 970 93 266 1519 . 128 blz geb. • fulL 'UY3l.1' {9,95  978 90 435 1625 9 • 112 blz. pb. 	 ,25 
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AVI -overzicht 
AVI titel 

AVI 2 Klapwijk, Vrouwke Bas en de bosbrand 9 

AVI 2 Klapwijk, Vrouwke Bas in de ArenA 9 

AVI 3-4 Dort, Evelien van Ster en de grote 
verrassing 

11 

AVI 3-4 Dort, Evelien van Ster in de sneeuw 11 

AVI 3-4 Dort, Evelien van Ster springt 11 

AVI 4 Klapwijk, Vrouwke De Brokkendief 10 

AVI 4 Klapwijk, Vrouwke Waar is Tomtom? 10 

AVI 4 Klapwijk, Vrouwke Bang voor een knal 10 

AVI 4 Klapwijk, Vrouwke Vlinder ontsnapt! 10 

AVI 5 Dort, Evelien van Daan durft 9 

AVI 5 Dort, Evelien van Daan gaat ervoor 9 

AVI 5 Dort, Evelien van Daan in actie 9 

AVI 5-7 Klapwijk, Vrouwke Zelfleesbijbel 43 

AVI 9 Houwelingen, Frans van Maanlicht 20 

AVI 9 Leguijt, Guurtje Heibel in mijn hoofd 20 

AVI 9 Leguijt, Guurtje Winnen 20 

AVI 9 Lewis, C.S. De reis van het 
drakenschip 

18 

AVI 9 Lewis, C.S. De zilveren stoel 18 

AVI 9 Lewis, C.S. Het betoverde land 
achter de kleerkast 

18 

AVI 9 Lewis, C.S. Het laatste gevecht 18 

AVI 9 Lewis, C.S. Het neefje van de 
tovenaar 

18 

AVI 9 Lewis, C.S. Het paard en de jongen 18 

AVI 9 Lewis, C.S. Prins Caspian 18 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dotfi en Wolfi - 1 16 

AVI 9 Poel, J.F van der Dolfi en Wolfi - 2 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 3 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 4 16 

AVI 9 Poel, J.E. van der Dolti en Wolfi - 5 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 6 16 

AVI 9 Poel, J.F.van der Dolfi en Wolfi - 7 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dotfi en Wolfi - 8 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 9 16 

AVI 9 Poel, 1E. van der Dolfi en Wolfi - 10 .16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dotfi en Wolfi - 11 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 12 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 13 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dotfi en Wolf' - 14 16 

AVI 9 Poel, J.F.van der Dotfi en Wolf! - 15 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolf! - 16 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 17 16 

AVI 9 Poel, J.E. van der Dolfi en Wolfi - 18 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolf! - 19 16 

AVI 9 Poel, J.F.van der Dolfi en Wolf! - 20 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolf! - 21 16 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolti - 22 17 

AVI 9 Poel, J.F. van der Dolf! en Wolfi - 23 17 

AVI 9 Slingenberg, Ben Alleen! 20 

AVI 9 Velema, Gerry Applaus voor mijn 
broertje 

20 

Boekaanduiding AVI OUD Boekaanduiding AVI NIEUW 

Start - M3 

2 M3 - E3 

3 E3 - M4 

4 M4 - E4 

5 M4 - E4 - M5 

6 E4 - M5 - E5 

E5 - M6 

8 E5 - M6 - E6 - M7 

9 - E6 - M7 

>9 M7 - E7 - Plus 
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Colofon 

Deze catalogus geeft informatie over 

boeken van uitgeverij Callenbach. 

Uitgeverij Callenbach maakt deel uit 

van Uitgeverij Kok. 

Uitgeverij Callenbach 
Postbus 13288 
3507 LG Utrecht 
www.uitgeverijcallenbach.nt 
uitgeverijcaLtenbach.hyves.nt 

Alle boeken in deze catalogus zijn 

verkrijgbaar bij de boekhandel. Het 

bestelformulier middenin de cata-

logus kan ingeleverd worden bij de 

boekhandel. Bijzondere bestellingen 

kunnen rechtstreeks bij de uitgeverij 

worden verwerkt. 

Wijzigingen in prijs, omvang en 

uitvoering zijn voorbehouden. 
1 

Informatie over Informatie voor de 

e 

t 

e 

de uitgaven 	boekhandel 
Vertegenwoordiging 
Nederland 

Verkoop 
België 
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