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dienstuitvoering tijdens de kerst- en
tieuwjaarsperiode 1966/1967

Mijne heren,
Ook dit jaar zullen de nodige maatregelen worden getroffen om de drukte rond
de a.s. kerstdagen en jaarwisseling het hoofd te kunnen bieden en - voor zover mogelijk - een tijdige bezorging der stukken te bewerkstelligen.
Het zal op hoge prijs worden gesteld, indien - ten einde de postdienst in die
periode niet al te zeer te belasten - uwerzijds wordt bevorderd, dat grote
aantallen boeken, welke tegen het einde van het jaar plegen te worden ver vdnden, uiterlijk omstreeks 12 december a.s. worden terpostbezorgd en dat
met de terpostbezorging van de volgende zendingen als bedoeld, wordt gewacht
tot nh 5 januari 1967.
Voor uw medewerking in deze zeg ik u gaarne bij voorbaat dank.
Hoogachtend,
Het hoofd van de Centrale Afdeling
Postexploitatie,
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BESTEL OMGAANDE - VOORKOM TELEURSTELLINGEN

Belangrijk nieuws? Jazeker'
De kinderboekencataiogus van CALLENBACH is verschenen
Hier is Uw exemplaar
We hebben, zoals gewoonlijk, onze nieuwe collectie lectuur voor de jeugd met zorg samengesteld. Er is weer keus voor iedere smaak, voor iedere beurs. Elk boek is verzorgd van
inhoud, degelijk en fleurig van uitvoering, aantrekkelijk geillustreerd.
Kies voor school, Zondagsschool, gezin of club het beste wat er is:
BOEKEN VAN CALLENBACH!
Aansluitend aan het thema van de Kinderboekenweek 1967: 'Hoe leven kinderen in andere
landen?' wijzen wij U speciaal op de nummers 9, 29, 63. 73, 75, 78, 79, 81, 87, 91, 94,
102, 111, 115, 116, 129, 130, 131 en 145 van deze catalogus. Ook de jeugdpockets nos. 5
en 20 verdienen in dit opzicht aparte vermelding.
Verzoeke bij uw bestelling alleen nummers op te geven, géén titels.

Dan nog een dringend verzoek: WILT U VOORAL VROEG BESTELLEN? De P.T.T.
werkt, evenals wij, in de laatste maanden van het jaar onder hoogspanning. We
kunnen elkaar helpen fouten en teleurstellingen te voorkomen door niet tot het laatst
te wachten. (Zie hiernaast). HELPT U MEE?

Inhoud:
Kinderboeken
Jeugdpockets
Ultdelingsmateriaal

Afkortingen:
J betekent Jongensboek
M.: Meisjesboek
J en M.: Jongens- en Meisjesboek
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Greeth Gifhuis-Smitskamp

Marga Bartels

1 Veilig in het donker

4 Kerstfeest voor Marieke

M. 7-9 jaar. 16 blz., 5 ill., 3e dr.
Ten gevolge van een ongeluk moet
Joosje ondanks duisternis en storm en
ondanks haar angst hulp gaan halen.
Ze ontmoet blinde Bertus en van hem
leert ze dat het mèt de Here altijd
veilig is in het donker.
W. G van de Hulst:

2 Gedroogde appeltjes
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill., 5e dr.
Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit de tijd toen zij zelf
nog op de zondagsschool ging. Een
beetje een verdrietig verhaal in het begin, maar met een prachtig einde.

M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill.
Marieke, door ziekte enigszins doof,
zal met Kerstmis niet bij vader op het
orgel kunnen zitten. Muziek spreekt
meer tot haar dan een verhaal. Haar
verdriet verandert in vreugde als ze
toch een plaatsje op het orgel krijgt.
Hetty Drost:

5 Een Hongaar keert terug
J. en M. 8-10 jaar. 32 blz., 5 ill.
Na de Hongaarse vrijheidsstrijd vindt
Lassie met zijn gezin opnieuw onderdak bij de goede mensen bij wie hij
na de eerste wereldoorlog een tehuis
vond.
Hetty Drost:

Nel Verschoor-van der Vlis:

3 Laat de kinderen tot
Mij komen
J. en M. 7-9 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e dr.
Jaap en Jet zien er eerst als een berg
tegenop dat opoe Slot bij hen komt inwonen. Eerst later gaan zij veel van
het eenvoudige oudje houden. Door
haar toedoen leren ze begrijpen waarom Kerstmis zo'n belangrijk feest is.
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6 Poesje
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e dr.
Een gezellig, origineel verhaaltje over
Dikkie, wiens poesje zoek is. Hij zwerft
door het bos en vraagt de kippen, de
vlinders en de eekhoorns of ze zijn
poesje gezien hebben. Bij een konijnehol valt hij in slaap. Als vader hem
eindelijk vindt, verheugt een ieder zich
dat de verloren zoon terecht is en de
ongerustheid tot het verleden behoort.

GEBONDEN BOEKEN

Jeannette van Luipen-Bronwasser:

Coby van der Hidde

7 De rode bal

10 Wat een verrassing !

J. en M 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill.
Paultje Verheul ervaart dat de wind
heel wat speelse streken kan uithalen.
Niet alleen met zijn mooie rode bal,
maar ook met de pet van een politieagent. Voor Paultje zijn bal terug
heeft en de agent zijn pet, zijn er
vele avonturen beleefd.

M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill .
Tijdens de kerstdagen moet Anneliesje
bij de saaie, stijf-deftige tante Louise
logeren. Ze bedenkt een origineel plan:
een kerstboom voor de vogels, de konijntjes en de andere dieren. Alles
loopt mis, maar toch vieren ze een onvergetelijk kerstfeest.
Jeannette van Luipen-Bronwasser:

C. Th. Jongejan-de Groot

8 Nieuwe vrienden
J. 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e dr.

1 1 Kerstmis bij opa en oma
J. en M. 9-11 jaar. 40 blz., 5 ill.

Jopie heeft het thuis niet prettig. Als
hij met de politie in aanraking komt,
betekent dat gelukkig het begin van
een grote verbetering in zijn leven.

In het grote huis van oma en opa komen alle familieleden ieder jaar Kerstmis vieren. Eelco wil niet mee. Hij
zal bij een vriendje logeren. Op het
laatst bedenkt hij zich en daarvan
zal hij nooit spijt krijgen.

Anne de Vries

Tjits Veenstra:

9 Het kleine negermeisje

12. Moeders grote dochter

J. en M. 6-10 jaar. 24 blz., 4 ill., 5e dr.
Dit kostelijke boekje gaat over het
kleine negermeisje Pieng-Pieng en
over de ongerustheid van haar moeder
en niet te vergeten van die van haar
broer Dagoe, als ze 's avonds nog niet
uit het gevaarlijke bos is teruggekeerd.

M. 7-9 jaar. 24 blz., 5 ill., 2e dr.
Als moeder een dagje weg moet, loopt
alles verkeerd en daaraan heeft vooral Betteke schuld. Gelukkig weet ze
nog veel van wat ze bedierf goed te
maken. Beloven en doen zijn twee
heel verschillende dingen; dat blijkt
wel uit dit gezellige verhaal.
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Bastiaan Schaap:

13 Hesje

15 Het verdriet
van Annemieke

M. 5-7 jaar. 40 blz., 5 ill.
Eerst zijn er voor Hesje allerlei onprettige dingen. Alles komt gelukkig
weer goed en het toppunt van vreugde wordt bereikt wanneer zij een zusje
krijgt, dat, net als haar pop, Annemieke genoemd zal worden.

W. G. van de Hulst

14 Van een klein meisje

M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 dl., 2e dr.
Dat de moeder van Annemieke ziek
is, is verdrietig en ook is het heel
naar dat een grote hond de eieren
breekt die Annemieke is gaan halen.
Maar daar staat heel wat vreugde
tegenover: de hulp van de boer, de
vriendschap met Hector en de hulp
aan moeder.
Anne de Vries:

16 Bertus en Bruno

en een grote klok

J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 dl., 8e dr .

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 13e dr.
Een juweeltje van vertelkunst.
Ria en Jaap zijn prettige kinderen.
Hun belevenissen in de kosterswoning
bij de kerk zijn spannend en aantrekkelijk verteld. Prachtig vooral wordt
beschreven hoe tijdens de ziekte van
Jaapje de kleine Ria voor zijn genezing bidt.

Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer gelijktijdig geboren en groeien
samen op. Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw door zijn baasje
voor verdrinken te behoeden en hem
op te sporen als hij is verdwaald.
Bertus toont zijn dankbaarheid en
vriendschap door het dier later tot
zijn dood te verzorgen.

Twee

armba nd je s

Nesje

_
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Hetty Cho,t

ooilam
BERTO aRurio
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GE RONDEN BOF KEN

Hetty Drost:

W. G. van de Hulst.

17 Twee armbandjes

19 Het gat in de heg

J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 5 ill.
Marjon zal een engeltje zijn in een
kerstspel van de padvinderij. Om zeven uur moet ze in het Dorpshuis zijn.
Oma helpt haar de witte jurk aantrekken en geeft haar een mooi zilveren armbandje. Dat armbandje wordt
de oorzaak van een reeks merkwaardige belevenissen. Net op tijd komt
Marjon nog op het feest, in een vuile
gescheurde jurk, maar met een stralend gezicht en een hart vol blijdschap.

1. en M.8-11 jaar. 32 blz., 6 III., 12e dr.
Vijf schoolkinderen die om de kortste
weg te nemen altijd door een gat in
de heg kruipen, beloven een arm,
kreupel meisje trouw te begeleiden.
Maar door hun onoplettendheid gaat
het helemaal mis. Het verschil tussen
beloven en doen wordt hier aan de
hand van een treffend voorbeeld duidelijk gemaakt.

Heleen van Ramshorst:
Anne de Vries:

18 Toen Jezus
geboren werd
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 dl., 8e dr.
Zeven drukken in grote oplagen vonden reeds hun weg. Een bewijs dat
dit boekje, mede door de vele verduidelijkende illustraties, in een behoefte
voorziet. In eenvoudige, kinderlijke taal
wordt hier het kerstverhaal naverteld.

20 Het verhaal van Gijs
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 dl., 2e dr.
Een uitmuntend boekje over Gijs, die
ook wel graag zo'n mooie fiets zou
bezitten als Leo. Het wordt de lezertjes door dit uitstekende verhaal duidelijk dat we in het leven niet altijd
kunnen krijgen waar we onze zinnen
op gezet hebben.

Anne de Vries:

21 De grote veenbrand
1. 8-12 jaar. 37 blz., 6 dl., 6e dr.
Jaap durft alles en is volgens Knelis
een waaghals. Maar ouwe Knelis is
veel te bang, vindt Jaap. Als er een
grote veenbrand uitbreekt weet Jaap
met levensgevaar hun schaap van de
vuurdood te redden. Is hij dan een
waaghals? Toch niet. Dat blijkt duidelijk aan het slot van dit meeslepend
geschreven verhaal.

De grote veenbrand
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Betty Bakker

C. B. Blei-Strijbos:

22 Poesje mauw

26 Ouwe Toon
en zijn vriendje

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill.

J. 9-11 jaar. 56 blz., 7 ill.

Poes wordt door Bello, de hond van
buurman, op het schoolplein nagejaagd en vlucht in een boom. Ze durft
er niet meer uit. Het mezenpaartje, dat
in de boom zijn nestje heeft, wordt
bang voor poes. Wie zal er redding
brengen? Dat doet de brandweer, dank
zij een slimmigheidje van buurman.

Vier plaaggeesten bederven veel in het
leven van de oude, eenzame Toon.
Maar Kees helpt hem tijdens zijn
ziekte. Het duurt geruime tijd voor
de verhouding tussen de vrienden weer
goed wordt.

Jeannette van Luipen-Bronwasser:

C. B. Blei-Strijbos:

23 Het mooiste feest

27 Ruby en het konijn

J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 ill., 2e dr.
De jongens in het sanatorium over wie
in dit mooie verhaal wordt verteld,
zien met spanning uit naar de komst
van een nieuw patiëntje. Het pakt heel
anders uit dan zij dachten, maar het
kerstfeest wordt voor allen toch een
heel blij feest.

J. en M. 7-10 jaar. 53 blz., 16 ill.
Er zijn twee gegadigden voor een konijntje dat te koop is. Ruby komt
het eerst, maar Wout gaat met het
beestje naar huis. Wout, die hier geen
vrede mee heeft, bedenkt samen met
zijn vriend Frans een plan om het konijn aan Ruby cadeau te doen. Pas na
veel moeite gelukt dit.

K Norel.

24 Die kwajongens !
J. en M. 9-11 jaar. 48 blz., 6 ill., 4e dr.
Er gebeuren in dit spannende verhaal dingen waardoor het na een heel
nare tijd goed wordt tussen Jochem
en de jongens die zijn kwelgeesten
waren. Maar wat belangrijker is: Opa
leert ook weer luisteren naar God.
Ina de Vries-van der Lichte:

25 Het kamertje in de kerk
J. en M. 7-9 jaar 48 blz.. 7 ill
Marga en Mieke mogen bij opa en
oma logeren. Opa is koster. Mieke
wordt ziek, maar gelukkig is er ook
een oplossing gevonden voor het zelfgemaakte cadeautje voor oma's verjaardag.
6
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K. Norel:

K Norel

28 Anneke en Rooie Kees

30 Pim, Ineke
en hun hondje

1. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 dl., 2e dr.
Anneke verhuist van een dorp naar
de stad. De meisjes daar lachen haar
uit. In deze moeilijke tijd ondervindt
ze veel steun en vriendschap van de
roodharige Kees. Als ze later in de
meisjeskring wordt opgenomen, scheldt
ook zij Kees uit voor rooie. Gelukkig
komt later alles goed, in 't bijzonder
voor Kees.

K. Norel:

29 Hertevoet en Zilveroog
J. 9-12 jaar. 56 blz., 6 ill., 3e dr.
Door het bevel van de machtige medicijnman niet op te volgen, kan Hertevoet, een Indiaantje, het leven van
zijn moeder redden. Zij vindt herstel
van gezondheid, maar ook leert zij
de grote Medicijnmeester kennen.

1. 6-9 jaar. 48 blz., 9 III.
De zesjarige Pim woont met zijn ouders, broer en kleine zusje aan boord
van een schip, de Pax. In de haven
van Rotterdam overvaart een groot
schip de Pax, die kapseist. Pim en zijn
zusje zitten in de roef en kunnen
er niet uit. Pim is heel angstig, maar
past goed op de kleine Ineke. Uitgeput valt hij ten slotte in slaap; niettemin houdt hij nog steeds zijn zusje
vast. Kees de hond blijft blaffen en
snuffelen, wat de wanhopige vader
doet geloven dat de kinderen nog leven. Na angstige uren worden de reddingspogingen met succes beloond.
Nanne van Oss:

31 De avonturen van
Dinkie Dop
1. 8-10 jaar. 48 blz., 22 dl.
Op een mooie juni-ochtend staat Dinkie Dop vroeg op om te gaan vissen.
Jacob, zijn takshond, gaat mee. Dinkie vangt eerst niets en dan vindt
moeder goed dat hij naar boer Jaspers
gaat. Hij mag daar blijven eten en
beleeft heel wat. Na allerlei avonturen
valt Dinkie in de hooiberg in slaap.
Het pientere hondje zorgt ervoor dat
de ongerust geworden ouders hun
jongen vinden.

Pim, kerke
en hun hondje

Co van der Steen-Pijpers:

32 Barendjes kerstfeest
1. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e dr.

k.Norel

Er worden weer heel wat avonturen
beleefd in dit verhaal. Het betekent
voor Barendje wel een erg grote tegenvaller wanneer hij ziek wordt en het
kerstfeest op school niet kan meevieren. Zijn onderwijzer en zijn klasgenoten vergeten hem echter niet.
7

SERIE
GEBONDEN BOEKEN

VOOR ONZE
KLEINEN
33 Anneke en de sik 11e druk

34 Bruun de beer 15e druk

35 De bengels in het bos 5e druk

36 De wilde jagers 11e druk

37 Fik 18e druk

38 Grote Bertus
en kleine Bertus 10e druk

39 Het huisje in de sneeuw
17e druk

40 Het kerstfeest van twee
domme kindertjes 9e druk

41 Het plekje dat niemand wist
lle druk
sou. Karig (_
42 Het wegje in het koren
15e druk
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W. G. van de Hulst:

Fan Jolle en
Jeltsje en Janneman

DOOR

Friese tekst van P. H. Akkerman.
Geb. f 1.75

W. G. VAN DE HULST

W. G. van de Hulst:

43 Het zwarte poesje 9e druk

Tyske
Friese tekst van Mej. A. Kuiken.
Geb. f 1.75

44 Kareltje 10e druk
45 Kleine zwerver 4e druk
46 Van Bob en Bep
en Brammetje 16e druk
47 Van de boze koster 17e druk
48 Voetstapjes in de sneeuw
6e druk

49 Zo'n griezelig beest lle druk

50 Allemaal katjes 15e druk
51 Annelies 7e druk
52 Het klompje dat op
't water dreef 8e druk

VOK in
twee kleuren

53 Van drie domme zusjes

f

1.50

13e druk

9

Cirkel-serie
GEBONDEN BOEKEN

in twee kleuren à f 1.50

58 Het geheim
1. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 6e dr.

4(

De kinderen willen moeder na een
ernstige ziekte verrassen met een groot
krentenbrood. Maar op weg naar huis
met hun kostelijk geschenk beleven
ze zoveel spannends, dat ze ten slotte
met lege handen thuiskomen. En toch
eindigt het verhaal niet droevig!

61 Twee kleine zwervers
1. en M 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill., 2e dr.
De eerste druk van dit gezellige boekje over de poes van Liesje en het
hondje van Kees, die samen de wijde
wereld intrekken, was spoedig na verschijnen uitverkocht. De vlotte tekeningen van Tiny van Asselt sluiten
prachtig bij de inhoud aan.

59 Kip-kakel
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 21 ill.
Drie kinderen zien hoe een kip ontvlucht uit een vrachtauto. Ze gaan er
achteraan om het dier te vangen. Na
heel veel moeite lukt dit, maar eer
de kip veilig onder Henks jas zit hebben ze een spannend avontuur met
een vermeende inbreker achter de rug.

Corry Blei-Strijbos:

4(

Lenie Stafleu-Kruikemeier:

* 62 Peter, de parkiet
M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 dl.

60 Tippeltje
1. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 dl., 7e dr .
Twee schipperskinderen hebben hun
geliefd hondje in moeders wastobbe
gestopt en zijn toen uit rijden gegaan.
Al gauw dobbert de tobbe op de rivier,
Tippeltje ziet kans in het bootje van
een proviandschipper te springen en
komt zo weer thuis.
*

4(

Op een keer vliegt Peter, de parkiet
van Rinske, weg. Rinske en het buurmeisje Joke gaan hem zoeken, maar
ze verdwalen. Een vriendelijke mijnheer zet de meisjes op de tram en zo
loopt alles nog goed af. Ook Peter
komt terug.

4(
.,

Christiaan B. van Veen:

63 Kora en haar aap
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
1. en M. 7-8 jaar. 48 blz., 15 ill.

twee kleine
zwervers

Dit simpele, maar juist daardoor zo
aardige verhaal speelt in een ander
deel van de wereld: Suriname. Al genietend van het verhaal zelf, krijgen
de jeugdige lezertjes enig inzicht in
het leven van leeftijdgenootjes in de
tropen.

( I

ll~,
kora
en haar aap

11

4(

Cirkel-serie
in twee kleuren à f 1.50

58 Het geheim
Corry Blei-Strijbos.

J. en M. 6-8 jaar 48 blz., 18 ill., 6e dr.

De kinderen willen moeder na een
ernstige ziekte verrassen met een groot
krentenbrood. Maar op weg naar huis
met hun kostelijk geschenk beleven
ze zoveel spannends, dat ze ten slotte
met lege handen thuiskomen. En toch
eindigt het verhaal niet droevig!

61 Twee kleine zwervers
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59 Kip-kakel
J en M. 7-9 jaar. 48 blz.. 21 ill.

Drie kinderen zien hoe een kip ontvlucht uit een vrachtauto. Ze gaan er
achteraan om het dier te vangen. Na
heel veel moeite lukt dit, maar eer
de kip veilig onder Henks jas zit hebben ze een spannend avontuur met
een vermeende inbreker achter de rug.

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill., 2e dr.

De eerste druk van dit gezellige boekje over de poes van Liesje en het
hondje van Kees, die samen de wijde
wereld intrekken, was spoedig na verschijnen uitverkocht. De vlotte tekeningen van Tiny van Asselt sluiten
prachtig bij de inhoud aan.

Lenie Stafleu-Kruikemeier

62 Peter, de parkiet
M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill.

60 Tippeltje
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 7e dr.
Twee schipperskinderen hebben hun
geliefd hondje in moeders wastobbe
gestopt en zijn toen uit rijden gegaan.
Al gauw dobbert de tobbe op de rivier,
Tippeltje ziet kans in het bootje van
een proviandschipper te springen en
komt zo weer thuis.
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Op een keer vliegt Peter, de parkiet
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van Rinske, weg. Rinske en het buurmeisje Joke gaan hem zoeken, maar
ze verdwalen. Een vriendelijke mijnheer zet de meisjes op de tram en zo
loopt alles nog goed af. Ook Peter
komt terug.

Christiaan B. van Veen

63 Kora en haar aap
• 133•11.11.11,.

(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
J. en M. 7-8 jaar. 48 blz., 15 ill.

t

twee kleine

zwervers
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Dit simpele, maar juist daardoor zo
aardige verhaal speelt in een ander
deel van de wereld: Suriname. Al genietend van het verhaal zelf, krijgen
de jeugdige lezertjes enig inzicht in
het leven van leeftijdgenootjes in de
tropen.
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T. van der Roest-Kleinmeuer

66 Toen Nieske jarig was
1. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 8 ill.

C. M. van den Berg-Akkerman

64 Kerstfeest in de stad

Peter krijgt twee appels en een heerlijke reep mee voor Nieske die ernstig
ziek is geweest. Hij eet het lekkers
zelf op en vergeet zijn afspraak. Als
hij later begrijpt dat moeder en vele
anderen in ongerustheid zaten, ziet hij
zijn domheid in.

M. 9-11 jaar. 56 blz., 9 ill.
Van een intiem dorp verhuizen naar
een grote stad is een ingrijpende verandering. Dat ervaren Joke en haar
broertje Jantje. Als ze de grote kerstboom bij het stadhuis hebben bekeken,
stappen ze in een verkeerde tram. Dan
is Leiden in last. Gelukkig zijn er later vele blijde verrassingen die alles
weer goed maken.
Berend lager.

Lenie Stafleu-Kruikemeier

67 Vleugels te koop
J 6-8 jaar. 64 blz., 8
Over de woorden 'vleugels te koop'
ontstaat tussen Rik en Arnold een verschil van mening. Het blijken vleugels te zijn om muziek op te maken.
Een bijzonder feest is het bezoek aan
Schiphol en het weerzien van Riks
vader die met een vliegtuig thuiskomt.

65 Andis, het reekalfje
J. en M. 7-10 jaar. 56 blz., 12 ill.
Niek van Dam, het zoontje van een
boswachter, en zijn vriend Peter Haak
spelen vaak in het bos. Op een dag
maken zij een valkuil en daarin komt
een reekalfje terecht. Zowel de boswachter als Peters vader is eerst heel
boos over de onnadenkendheid van de
jongens. Met veel zorg gelukt het, het
diertje in leven te houden en na een
week of tien herkrijgt Andis de vrijheid.

Dieuwke Winsemius

68 Nienke, wat doe je voor
een ander ?
M. 9-12 jaar. 60 blz., 9 ill.
Nienke wil in de kerstweek iets voor
anderen doen. Ze maakt kerstkaarten,
helpt de dominee en zingt voor een
zieke dame een mooi lied. Thuis verkeert men in ongerustheid, maar haar
late thuiskomst wordt grif vergeven.
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Max de Lange-Praamsma.

71 Van twee
ondeugende meiskes !
M. 9-11 jaar. 56 blz., 10 ill., 4e dr.

C. B. Blei-Strijbos:

69 Zeven roze biggetjes
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 11 ill.
Maaike en haar broer Paul komen op
het idee hun zeven biggetjes een lintje aan de staart te binden. Bij hun
vervoer ontsnappen de biggetjes en
rennen door het verkeer. Na heel wat
consternatie komen ze dank zij de
lintjes aan hun staartje weer op de
boerderij terecht.

C. Th. Jongejan-de Groot:

Trudy van Veen, die bij haar tante
logeert, onderneemt samen met haar
vakantievriendin een tocht naar de
stad. Het plezier kan niet op, tot de
tegenslagen beginnen. Aan de grote
ongerustheid thuis komt pas een einde
wanneer de meisjes in het koetsje van
de dokter worden thuisgebracht.
Jeannette van Luipen-Bronwasser:

72 Die ene vogel
J. 9-11 jaar. 60 blz., 9 III.
In de klas van Hein Beukers en Jaap
Wolting komt een nieuwe jongen,
Wouter de Nijs, die vele tropische vogels bezit. Daar is Hein wèg van. En
zonder er goed bij na te denken neemt
Hein op een keer een tijgervink mee
naar huis. Ondanks deze diefstal worden de jongens goede vrienden.

70 De ponyfarm
M. 10-12 jaar. 60 blz., 11 ill.

K Norel

73 In en uit Siberië
Er is een prettige vriendschap tussen
Joke Lievers en het Hongaarse meisje
Terka Hallada. Terka woont op een
ponyfarm. Liefde voor dieren en voor
de medemens speelt een belangrijke rol
in haar leven.

J. 10-14 jaar. 64 blz., 7 ill., 3e dr.
Vol gloed en kleur wordt in dit spannende boek beschreven hoe Karel, een
jonge Hollander, in gezelschap van twee
reisgenoten de vlucht uit Siberië onderneemt. Karel werd in de oorlogsdagen door de Duiters opgepakt en
kwam in Rusland terecht. Op hun tocht
verkeren ze menigmaal in groot gevaar.
Tjits Veenstra

74 De kinderen
in de klerenkist
1. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 2e dr.
Een typisch goed-Nederlands verhaal,
waarin wordt verteld welke spanningen een gezin in vroeger jaren tijdens
een overstroming doormaakte.
Ontroerend vooral is de wijze waarop
Govert en zijn jonger zusje zich door
middel van een klerenkist het leven
weten te redden.
13

K. Norel.

78 Aaltje zoekt de herders
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 10 ill., 3e dr.

Phia van den Berg

75 De witte cobra

Aaltje en Wim varen met hun ouders
van Delfzijl naar de Middellandse
Zee. Als de Albatros voor anker ligt
in de buurt van een Arabische stad,
waaromheen herders hun schapen hoeden, gaat Aaltje op zoek naar de herders en verdwaalt. Pas wanneer ze in
de hut van een hunner wordt teruggevonden, keert de rust weer in het
schippersgezin.

1. 10-13 jaar 80 blz., 8
Zafar uit Noord-Pakistan kwijt zich
niet altijd op de juiste wijze van zijn
taak die de zorg voor zijn moeder,
broertjes en zusjes meebrengt. Door
de diefstal van korenschoven komt hij
in aanraking met de zendeling Gustaf.
Er ontstaat een vriendschap die voor
Zafar zegenrijke gevolgen heeft.

C B Blei-Strijbos

76 Blijf van dat hert af !

K Norel

79 Schipbreuk op Malta
en M. 9-11 jaar. 80 blz , 8 dl , 2e dr.
Vele afwisselende belevenissen maken
dit verhaal over een schippersgezin
bijzonder boeiend. Bij een hevige
storm ter hoogte van Malta kan het
gezin nauwelijks het vege lijf redden.
Het schip breekt. In de lange tijd die
ze op Malta moeten doorbrengen, beleven de kinderen allerlei avonturen
en verrijken bovendien hun kennis.

en M 7-10 jaar. 64 blz , 11 dl., 2e dr
Ton en Tineke van de boswachter
vinden de verblijfplaats van een jong
hert. De slagersjongen Hein wordt
deelgenoot van hun 'geheim', maar
daar maken de kinderen zich achteraf
bezorgd over. Wat zal Hein doen nu
hij het weet? Hein neemt het hertejong mee naar huis. Daar komt heel
wat narigheid uit voort. Maar met behulp van vader wordt alles in goede
banen geleid.

Betty van der Plaats

80 De winnaar
1. en M. 9-11 jaar. 77 blz., 11 ill.
Dat er verschil is tussen laf zijn en
bang zijn wordt duidelijk uit dit verhaal, waarin de schuchtere René zich
moet verdedigen tegen Arend, een lefjongen uit zijn klas die hem zijn prijs
in de grote tekenwedstrijd niet gunt.

Jeannette van Luipen-Bronwasser
Dieuwke Winsemius:

77 Frits en Tineke
en M 8-10 jaar. 80 blz., 8 dl 2e dr
Tineke sluit vriendschap met Frits,
haar nieuwe buurjongetje. Deze omgang wordt eerst argwanend bekeken.
Er groeit echter zo'n prettige verhouding dat alle gezinsleden Tinekes vader komen helpen als hij het druk
heeft in de bakkerij. Voor Frits en zijn
ouders wordt dit contact een grote
zegen.
14

81 Hetezeltjevan Matthias
J. 9-12 jaar. 78 blz., 8 ill.
Mark mag met zijn ouders zes weken
naar Israël. Er ontstaat vriendschap
tussen Mark en Matthias, de zoon van
de gids. Mark wint door zijn liefde
voor dieren de aanhankelijkheid van
Poco, het witte ezeltje van Matthias.
De jongens besluiten tot een grappige
ruil: Mark zal zijn fiets naar Matthias
sturen en krijgt er Poco voor in de
plaats. De vaders vinden het goed.

GEBONDEN BOEKEN

C. M van den Berg-Akkerman

82 De stunt van klas zes
1. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 9 dl.
De klasgenoten van Bep Heida, die kinderverlamming gehad heeft en nog in
beugels loopt, komen op het idee een
verkoopdag te houden om Bep aan
een wagentje te helpen, waarmee ze
naar school kan. De onderwijzer van
de zesde klas draagt er het zijne toe
bij om de actie te doen slagen. Bep,
die geen medelijden wil, is maar wat
blij als ze niet meer uitgeschakeld is.
i
K HONK

3

83 Redders tegen
wil en dank

,
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HET EZELTJE VAN
MA1THIAS

Corry Blei-SW.02os:

,

-

J. 9-12 jaar. 64 blz. 11 III.
Hans heeft een paar witte muizen.
Zijn zusje laat ze per ongeluk weglopen. Met enkele klasgenoten gaat
Hans naar een zomerhuisje, waar de
jongens nieuwe muizen hopen te bemachtigen. Daar ontdekken ze een begin van brand en weten een opgesloten hond te redden. Een verrassend
cadeau is hun beloning: een terrarium
met vijf witte muizen, voor elk van
de jongens één.
A. J. Blonk-Quak:

84 Cokkie wil
een jongen zijn
M. 7-9 jaar. 64 blz., 12
Jongens mogen veel meer dan meisjes, vindt Cokkie. Die krijgen fijne
blauwe schoenen met witte veters waar
ze hard mee kunnen lopen, een lange
broek met zakken, en ze doen veel
leukere spelletjes. Tijdens een logeerpartij bij oma speelt Cokkie met Kees
van de buren en dan zal ze tonen dat
meisjes net zoveel kunnen als jongens.
Maar dat loopt heel anders af dan ze
gedacht heeft. Moeder legt haar uit
waarom Cokkie een meisje moet blijven.
15

Berend Jager

88 De chimpansee
van Wanda
J en M 7-9 jaar. 64 blz., 10 dl.

Suus Damen

85 De Boontjes
krijgen logés
M 10-12 jaar. 64 blz , 6 111.
Pam, Alien en Barend Boon hebben
een kerstspel ingestudeerd om het voor
oma en tante Miep op te voeren. Maar
oma wordt ziek. Zonder toeschouwers
is er niets aan, vinden de Boontjes.
Pam weet er wat op en moeder gaat
akkoord met haar plan door middel
van een advertentie vreemde mensen
uit te nodigen. Het kerstfeest wordt
heel anders dan andere jaren, maar
gezellig ir. he: wel.
Henk Dol

86 Bram, Kareltje en het
eenzame wiel
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
J en M 6-9 jaar. 60 blz., 11
Een avontuurlijk verhaal over de
vriendjes Bram en Kareltje en professor Knap, de uitvinder van een ballonauto. Een verloren wiel van deze
auto is de oorzaak van een kennismaking en het gelukkig resultaat daarvan is het opsporen van een paar dieven.
Ruth Flensburg.

87 Dodo
J. en M 7-10 jaar. 78 blz., 9
Dodo, een Afrikaanse jongen die in de
buurt van een zendingspost woont,
droomt ervan naar school te mogen.
Maar voor school heb je een broek en
een wit hemd nodig en die kan hij niet
krijgen. De diefstal van een aansteker
leidt ertoe dat Dodo in het bezit komt
van zijn zo vurig begeerde schooluitrusting.
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Wanda heeft geen moeder meer en
woont met haar vader en Chimmy de
aap in een circuswagen. Op een dag
zegt vader dat Wanda een nieuwe moeder zal krijgen, maar dat Chimmy
dan buiten in een kooi moet. Dat is
het meisje te erg en ze loopt weg met
de aap. Op haar vlucht maakt ze ongeweten kennis met de vrouw die
haar nieuwe moeder zou worden, en
zo komt alles toch helemaal goed.
Wim Wijnands

89 Met Alva's bril naar
de t.v.
J. 10-12 jaar 75 blz., 8 III.
Op de kleine dorpsschool komt een
nieuwe jongen, die 't na enkele strubbelingen goed met zijn klasgenoten
kan vinden. Gezamenlijk maken ze een
toneelstukje over de inneming van
Den Briel. Het dingt mee in een t.v.wedstrijd. Hun optreden in Bussum
is een geweldig verzetje.

K Nare,

92 0-16
1. 10-14 jaar. 80 blz., 10 ill., 4e dr.
Joost Vermande, lid van de bemanning
van de 0-16, is de enige die in leven
blijft als de boot in een mijnenveld
terechtkomt en in de lucht vliegt. Wet
uiterste krachtsinspanning weet hij
zich te redden. Norel heeft deze zeeman gesproken en geeft in dit boek
het boeiende relaas van deze echt gebeurde geschiedenis.

1

4
Co van der Steen-Pijpers:

93 Onschuldig verdacht
1. 12-14 jaar. 96 blz., 13 ill.

GFROND!HN
Max de Lange-Praamsma:

90 Roosje toch !
M. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill., 2e dr.
Roosje vraagt mevrouw Ruys, die nooit
in de kerk komt, of zij ook op de kerstzangavond aanwezig wil zijn. Die belofte krijgt ze. De hoogmoedige, rijke
mevrouw Schiers dwingt mevrouw
Ruys haar plaats af te staan. Verontwaardigd steekt Roosje haar tong uit.
Ondanks het onbezonnene van haar
daad is moeder toch trots op Roosje.
K Norel

Drie jongens worden van diefstal verdacht. Na een verhoor door de politie
besluiten zij zelf de dader op te sporen. Zo raken zij in vreemde situaties
verzeild. Een overval op de bediende
van een benzinepomp, die de jongens
heel wat angstige ogenblikken bezorgt,
brengt hun onschuld aan het licht.
Anne de Vries:

94 Dagoe,
de kleine bosneger
1. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 6e dr.
Door lezers en beoordelaars werd dit
prachtige verhaal geprezen als een juweel van vertelkunst. Het gaat over
een moedige bosnegerjongen, die het
aandurft om de angst en het bijgeloof
van zijn dorp te trotseren door een
hulpeloos Indianenkind van een wisse
dood te redden. Hij durfde, omdat hij
op school het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft leren kennen.

91 Blanke Flip
en zwarte Fanny
1. en M. 12 jaar en ouder. 96 blz., 8 ill.

1

Als de auteur Norel de rassenscheiding in Amerika als onderwerp van
een boek kiest, kan men op een goed,
boeiend verhaal rekenen. Hij vertelt
over de vriendschap tussen blanke
Flip en zwarte Fanny. De moeilijkheden beginnen als beide families naar
het Zuiden verhuizen en kennismaken
met de rassenhaat.

P. de Zeeuw 1 Gzn.:

95 Raadsel rondom Roelof
1. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill.
Roelof wordt als kind ontvoerd en bij
eenvoudige mensen ondergebracht.
Zijn oom hoopt de grote erfenis in
de wacht te slepen. Dit gelukt hem
niet omdat Roelof wordt ontdekt en
bij zijn ouders op het kasteel terugkeert.
17
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Marlieske-serie

•

door
MAX DE LANGE-PRAAMSMA
Ruim geillustreerd door Rie Reinderhoff .
In deze boeken maken we kennis met
de levenslustige Marlieske, die door
haar spontaniteit en haar vreugde de
harten van haar lezeresjes wint. Er
worden door haar vele gezellige, spannende avontuurtjes beleefd.

96 Marlieske
M 8-11 jaar 80 blz , 8 ill 3e dr

97 Marlieske
heeft een griepje
M. 8-11 jaar 80 blz , 8 ill . 2e dr

K Norel

101 De kruisvlag geplant
J. en M. 10-13 jaar. 93 blz., 11
Wolfert, een jeugdige Fries, trekt jarenlang als dienaar met evangelieprediker Bonifacius mee. Als Bonifacius
bij Dokkum wordt vermoord, weet
Wolfert te ontkomen. Hij keert terug
naar zijn geboortedorp om ook daar
het evangelie te brengen, maar wordt
er smadelijk bejegend.
Eerst jaren later beleeft hij vreugde
van zijn werk.
Tjits Veenstra.

102 Pepi,
het bergindiaantje
en M. 8-11 jaar 94 blz., 12 ill.

98 Marlieske beleeft een
avontuur
M. 8-11 jaar 80 blz , 8 ill , 2e dr.
99 Marlieske krijgt gasten
M. 8-11 jaar. 88 blz , 8

100 Marlieske
doet aan wintersport
M.
18

8-11 jaar 107 blz , 10 ill

Pepi woont met zijn moeder, die weduwe is, in een hutje in het Andesgebergte. Als er geld is voor kleren
kan hij naar school. Het primitieve
Indiaanse leven in de Andes is treffend uitgebeeld.
P de Zeeuw 1 Gzn

103 De twee helften
J. 10-13 jaar. 96 blz., 12 ill.
Boeiend verhaal uit onze historie over
de strijd om de twee helften van een
tekening waarop grootvader Machiel
Turenhout aangaf waar hij zijn schat
verborg, in bezit te krijgen.

M. Heijenk

105 Toch ben je Jenneke!
GEBONC

M. 11-13 jaar. 128 blz., 10 ill., 2e dr.

Janny Cnossen-Hoorntje

Als Jenneke naar de stad gaat om
verder te leren, ontstaan er moeilijkheden. Door allerlei gebeurtenissen
wordt ze weer Jenneke inplaats van
Jenny.

104 Het jockeypetje

Berend Jager:

(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
M. 11 jaar en ouder, 80 blz., 13 ill.
Een pittig verhaal over een gezond,
gezellig gezin, waarvan beide ouders
buitenshuis werken. Alle kinderen helpen een handje mee en het huishouden
loopt nogal redelijk. Maar een geleend
jockeypetje, dat zoek raakt, maakt duidelijk dat moeder beter thuis kan
komen.

106 Eddo, het hermelijntje
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
J. en M. 9 j. en ouder. 80 blz., 15 ill.

Kees neemt de zorg op zich voor een
jong hermelijntje, dat zijn pootjes gebroken heeft. Het diertje went aan
de mensen en wordt zelfs aanhankelijk. Maar in het voorjaar kan het de
roep der natuur niet weerstaan en
Kees raakt zijn vriendje kwijt.
Jacobina van der Velde:

107 Pims vakantie
in Drenthe
J. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill.
Pim, een Amsterdamse jongen die
geen vader meer heeft, vindt het eerst
niet zo erg prettig als zijn moeder hem
vertelt dat hij in de grote vakantie
een maand op een boerderij in Drenthe
mag logeren. Maar als hij eenmaal
bij 'die vreemde mensen' is, ondervindt hij zoveel hartelijkheid dat hij
zich gauw thuis voelt. Hij geniet volop van het buitenleven en eer hij het
beseft is de vakantie voorbij. Gezond
en gebruind komt hij in Amsterdam
bij zijn moeder en zusjes terug.
Nel Verschoor-van der Vlis:

108 Kinderen
van één Vader
M. 8-12 jaar. 104 blz., 11 ill., 4e dr.
Het mooie verhaal van een Hongaars

meisje, dat in een degelijk, hartelijk
schippersgezin is opgenomen. Als de
schippersvrouw naar het ziekenhuis
moet, behoeft het zo zeer aan haar
pleegouders gehhchte meisje niet lang
in een vreemd gezin te verblijven.
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K. Norel

112 De monnik
van Wittenberg
J. en M. 12-14

C

Th longelan-de Groot

109 De grote verrassing
J

en M 10-13 jaar. 109 blz., 12 ill.

Vier kinderen zullen de vakantie samen doorbrengen. Deze verloopt niet
bepaald zonder opwindende gebeurtenissen. Het mooiste komt aan het slot
en dat brengt een prettige ommekeer
in het leven van Annebee en Constant,
wier ouders allebei buitenshuis werkten.

jaar. 77 blz., 10 ill.

Het zeer bewogen leven van Maarten
Luther wordt hier in gloeiende kleuren
geschilderd, van de dag dat hij als bijna
afgestudeerd jongmens de gelofte aflegt
monnik te worden tot na zijn verblijf
op de Wartburg. Vierhonderdvijftig jaar
is het geleden dat Luther zijn daad stelde waarmee de Hervorming begon. Norel
is erin geslaagd het karakter van
Luther zó af te schilderen dat men
meeleeft met deze mens, die geloven
en liefhebben predikte met alle hartstochtelijke vroomheid die in hem was en
waarbij hij het durfde op te nemen
tegen de paus en de keizer.

K. Norel:
A G. Lameris-Bolt

113 Pier in het wonderjaar

110 Marientje

J. en M. 11-14 jaar. 96 blz., 9 ill.

mag ook mee
M. 10-13 jaar 112 blz., 8

ill.

Marientje en haar moeder worden uitgenodigd voor een bezoek aan familie
in Amerika.
Tijdens de prachtige boottocht ontmoet Marientje een stel leuke vriendjes en vriendinnetjes met wie ze heel
wat beleeft.
Het boek 'Marientje in Amerika' (nr.
111 van deze catalogus) vertelt nog
meer over haar avonturen.

verhaal speelt in het begin van
1566, het jaar waarin de edelen hun
smeekschrift aan landvoogdes Margaretha aanboden en de beeldenstorm
plaatsvond. Dit historisch zeer interessante jaar en de toen heersende zeden
en gewoonten worden voor de jeugd
van onze tijd duidelijk en goed getekend aan de hand van de belevenissen
van Pier Plantijn, een Antwerpse koopmanszoon, die met zijn vader op zakenreis naar Brussel mag en daar al
die beroeringen meemaakt.

Dit

A G. Lameris-Bolt

111 Marientje in Amerika
M. 10-13 jaar 87 blz., 15 dl

Tijdens haar logeerpartij in Amerika
mag Marientje daar naar school. Ze
gaat prettig om met de meisjes en
jongens van haar klas en ook gaat ze
uitstapjes in de omgeving van haar
tijdelijke woonplaats maken. Zo leert
ze heel wat van het dagelijks leven
in de staat New York kennen. Al het
nieuwe dat op haar weg komt leidt
haar soms zo af dat ze een paar keer
verdwaalt. Zelfs op een schoolreisje
overkomt haar dat. Maar daarna is
ze dan ook helemaal ingeburgerd.
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P de Zeeuw J Gzn

114 De dubbelgangers
J 10-14 jaar. 96 blz., 11 ill.

Avontuurlijk verhaal uit de zeventiende eeuw. Het hart van de boerenzoon
Krijn trekt naar zee, maar zijn ouders
willen er niets van horen. Juist andersom is het gesteld met de zeemanszoon
Pleun Gijsberts. Uiterlijk zijn de
jongens elkaars evenbeeld en dat
brengt hen tot een gewaagd plan: zij
zullen elkaars plaats innemen. Het bedrog bezorgt de knapen menig benauwd ogenblik.

1.95

Nils Eira en
zijn kinderen
DOOR COR BRUIJN
Boeiende verhalen over een Laplands
gezin tijdens de bezetting. Ruim geïllustreerd. In fleurige sierbanden.
Voor jongens en meisjes van 12 jaar en
ouder.

Pier
in het wonderjaar

1 1 5 Geroofd van het eiland
2e druk

Drie Lappenkinderen, het meisje Karen en haar beide broers Klemet en
Ole, leven met hun vader als gelukkige mensen op het mooie eiland
Skorpen, midden in een Noorse fjord,
tot de Duitsers komen. De onvoorzichtige Klemet en Ole vallen in handen van Duitse soldaten, door wie zij
met onbekende bestemming worden
weggevoerd.

1 16 Toen de boshaan riep...
Klemet en Ole komen bij oom Anders
aan en daar ontpopt Klemet zich als
een geboren rendierhoeder. Voor Ole
verloopt niet alles zo rooskleurig, want
zijn heimwee maakt hem tot een stille, teruggetrokken jongen. Hij grijpt
met beide handen de gelegenheid aan
om met de verzetsstrijder Erich
Schelcke mee naar zijn geboorteland
te trekken.
21

Rozemarijntje-serie
DOOR W. G. VAN DE HULST

119 Rozemarijntje
en Rooie Pier
12e druk
Onvergetelijke boeken Sprankelend van
levensvreugde Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijk werkende
levenslust en een onbevangen blijdschap
die haar tot een hartsvriendin maken van
haar lezeressen

Meisjesboeken voor de leeftijd 8-12 jaar.
Ruim geillustreerd Gebonden in fleurige
sierbanden

120 Rozemarijntje en de
zwarte jongen
9e druk

121 Rozemarijntje en de
oude juffrouw
7e druk

117 Rozemarijntje
17e druk

De boeken van de Rozemarijntje-serie
behoren tot de meest gelezen verhalen
voor meisjes! Er is geen mooier geschenk denkbaar!

naar school

De Rozemarijntje-Omnibus (bovenstaande vijf deeltjes in één band) is
als geschenk voor een meisje onovertrefbaar. Op groot formaat, in heel linnen band met stofomslag.

118 Rozemarijntje
18e druk

1110)ZEPIAR'JfITJE
r,dar•

Aart Grimme
E9gett

In de bannerij
van Bronckhorst

ue9tijlit bet/

1. 10-14 jaar. Elk deel 126 blz., 10 ill.

GEBONDEN BOEKEN

Dit verhaal in drie delen speelt in de
14e eeuw tijdens de bloedige twisten
tussen Reinoud en Eduard van Gelre.
Deel 1:

124 Eggert begrijpt het !
2e druk
In het eerste deel maken we kennis
met Eggert, de zoon van boer Lambert, die in een aantal hachelijke avonturen verwikkeld raakt.
Deel 2

125 Storm
over Bronckhorst
2e druk

In het tweede deel ontmoeten we al
spoedig een spion van de heren die een
aanslag op de Bronckhorst voorbereiden. Na de belegering krijgt Eggert de
gelegenheid zich op de gehate spion te
wreken, maar het pakt allemaal anders uit.
Deel 3:

126 Eggert komt thuis !
leannette van Luipen-Bronwasser:

122 Avonturen
aan de Achterweg

De strijd om de Bronckhorst komt tot
een hoogtepunt.
Als ten slotte heer Reinoud bij Tiel
wordt verslagen, keert de rust weer
en kan ook Eggert na een zeer gevaarvolle tijd naar huis terugkeren.

1. en M. 9-12 jaar. 128 blz., 10 ill.

Als Sandra, een zwart meisje uit Suriname, op de pastorie komt wonen,
wordt ze met liefde in de vriendenkring opgenomen.
L. Quak:

123 noch met vakantie
1. en M. 8-11 jaar. 128 blz., 10 ill.
Freek en Marja kunnen met moeder
en de vierjarige Hanske een kampeerhuisje op de Veluwe betrekken. Ze
beleven heel wat gezellige avonturen.

e

C M van den Berg-Akkerman

127 Dagboek van moeder
M

11-14 jaar 96 blz., 10 dl

Uit de sarrende mond van een medeleerling hoort Frida Kanter dat ze een
jodinnetje is. Thuis spreekt ze erover
en verneemt dat de jongen gelijk heeft.
Om te kunnen begrijpen waarom haar
ouders dit zelf niet eerder hebben
verteld, krijgt Frida het dagboek van
haar moeder te lezen, dat deze als
elfjarig meisje in 1940 begonnen is.
23

P de Zeeuw J.Gzn

128 Het turfschip
van Breda
J. 11-13 jaar. 96 blz., 10 ill.

In geuren en kleuren geeft de auteur
hier het historische verhaal uit de
tachtigjarige oorlog, hoe Breda in 1590
door een list op de Spanjaarden wordt
veroverd. Jaap Moret, de zoon van
een weduwe, speelt er een gevaarlijke
rol in.
Wie de schrijftrant van De Zeeuw
kent, weet dat hij een gegeven uit een
ver verleden zó weet in te kleden, dat
de jongens van nu zich verwant voelen aan de bengels van toen.

Kinderen van
het oerwoud
DOOR ANNE DE VRIES
Een serie bijzonder boeiende Indianenverhalen voor jongens en meisjes van
10 jaar en ouder
Deel II

129 Panokko
en de wildernis
Ruim geillustreerd. In fleurige sierband, 3e druk.
Er streek een grote vreemde vogel
over de wildernis en de Indianen wisten niet dat dit een vliegtuig van de
blanken was. Dezen vertellen hun dingen waarover ze nimmer hoorden,
maar hun boodschap is er een om
nooit te vergeten.
Deel III

130 Panokko
en de witte mensen
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk.
Anne de Vries, die de Indianen van
heel dichtbij kent, laat de lezers zien,
hoe het zaad van Gods woord nooit
tevergeefs wordt gezaaid.
24
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1

131 Lars op Groenland
1. 12-14 jaar. 140 blz., 9 ill
De ouderloze Lars mag in de zomervakantie mee met een boot die Groenland aandoet. Zijn ongehoorzaamheid
is oorzaak van een adembenemend
avontuur: hij moet de winter op
Groenland doorbrengen. Bij de gastvrije Groenlanders leert Lars wat het
zeggen wil in zijn levensonderhoud
te moeten voorzien.

W. G van de Hulst:

134 Willem Wijcherts
1. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill., 15e dr.
In de roerige Spaanse tijd beleeft de
dappere Alkmaarder jongen Willem
Wijcherts adembenemende avonturen
als hij zich bij de Watergeuzen heeft
aangesloten. Hij weet zijn vader en
andere gevangenen te bevrijden, beleeft de victorie van Alkmaar en viert
daarna een blijde bruiloft.

T. van der Roest-Kleinmeijer
W. G. van de Hulst:

132 Ouwe Bram
1. 9-15 jaar. 112 blz., 10 ill., 19e dr.
Samen met andere boeken van deze
grootmeester in de vertelkunst behoort
Ouwe Bram tot de klassieke, meest
gelezen Nederlandse jeugdboeken. De
geschiedenis van de eenzelvige ouwe
Bram spreekt tot 't hart van de jeugd
in alle tijden.

135 En toch
wacht het geluk
M. 12-15 jaar. 144 blz., 11 ill.
Klaske Tuinstra, die in een kindertehuis is opgenomen, heeft groot verdriet als zij een brief ontvangt waaruit blijkt dat haar moeder haar in de
steek laat. Eerst na lange tijd durft
zij weer iets van het leven te verwachten.

Dieuwke Winsemius:

Nel Verschoor-van der Vlis:

133 Appeltjes

136 Er zijn ook anderen

aan een cactus
M. 10-12 jaar. 112 blz., 17 ill.
Riemkes vader schrijft boeken over
kinderen in verre landen en om dat
goed te kunnen doen gaat hij voor
lange tijd op reis. Haar broer Bastiaan vindt dat net zo min prettig als
zij en beweert dat vader pas thuiskomt 'als er appeltjes aan een cactus
groeien'. Moeder staat nu voor veel
dingen alleen, maar zij slaat er zich
met opgewektheid en vertrouwen doorheen. Al gebeurt er ook veel prettigs
tijdens vaders afwezigheid, toch huilt
Riemke vreugdetranen wanneer vader
eindelijk weer thuiskomt.

M. 12 jaar en ouder. 144 blz., 10 ill.
Het verhaal van Nardi, die al sinds
haar zevende jaar geen moeder meer
heeft, en van haar belevenissen in
een kinderpension.

QNDF N PC•

W G van de Hulst

137 Peerke
en z'n kameraden
J. 12-14 jaar. 144 blz., 21 III., 15e dr.
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar gewond. Op de vlucht uit
België wordt hij meegenomen naar
Holland. Een verhaal dat ontroering
en mededogen wekt. Geen jongen en
geen meisje mag dit klassieke boek
missen.
Elisabeth Lucker

138 De juwelen
van Don Pedro
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
M 15-16 jaar. 144 blz

15 III

Een tintelend verhaal over de zestienjarige Irma, die er in slaagt de
kostbare, antieke oorhangers van haar
grootmoeder op te sporen en te ontdekken wie ze heeft willen verdonkeremanen. Door het juiste en menselijke optreden van grootmama worden
de schuldigen in het goede spoor
teruggebracht.

GEBONDEN BOEKEN

Reis door de
nacht
DOOR ANNE DE VRIES

De geschiedenis van het verzet
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder Nederlands gezin .
Voor 12 jaar en ouder Royaal geillustreerd .
Op onnavolgbare wijze vertelt de bekende auteur over de mensen, de
doodgewone en toch zo grote en heldhaftige mannen en vrouwen, die in de
duistere jaren der bezetting daden
hebben verricht, waarbij de glorie der
vaderlandse helden van vroeger verbleekt.
Deze vier delen zijn eveneens in één
band verkrijgbaar.

139 De duisternis in 12e druk
140 De storm steekt op
lle druk

141 Ochtendgloren 10e druk
142 De nieuwe dag 8e druk

I'
"
lid
ik hcb een mes
Dejtmelen
tenDonPedro
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W G van de Hulst

143 Gerdientje
1. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill.

(Je

146 Jaap Holm
en z'n vrinden

13e dr.

Reeds gedurende drie generaties is
'Gerdientje' een van de meest begeerde
meisjesboeken. Dat het ook door jongens wordt gewaardeerd, is een aanbeveling temeer. Maar de beste waarborg voor de inhoud geeft wel de
naam van de auteur.

J. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill., 21e dr.
Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, waardoor het leven
van de jeugd wordt gekarakteriseerd.
Iedere jongen zal het met gloeiende
wangen lezen. Ook meisjes zullen dit
boek, dat een ereplaats inneemt onder
de jeugdboeken, zeer waarderen.

Sipke van der Land

144 Ik heb een mes
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
J. 14 jaar en ouder. 135 blz., 15 ill.

Twee broers komen in een opvoedingsinrichting terecht. Een van hen doet
zelf het relaas van hun ervaringen.
Het is een sober, objectief verhaal,
waarin niets overbodigs wordt verteld. Het geeft inzicht in de gedachtenen gevoelswereld van jongens die vrij
in de maatschappij zeer licht ontsporen.

C. Th. longejan-de Groot:

147 Greetje-Margriet
M. 10-15 jaar. 208 blz., 5 ill.,

5e dr.

Iedereen mag weten hoe het gesteld
is met het hart van Margriet. Haar
prettig open karakter doet denken aan
de witte bloem die dezelfde naam
draagt en die altijd haar gouden hart
naar de zon keert.
Ernst en scherts wisselen elkaar in dit
fris geschreven verhaal voortdurend af.

1. H. MacLehose:

145 De gouden schakel
J. en M. 10 jaar en ouder. 155 blz.,
21 ill.
Radharani Roy is een meisje in India,
dat na de dood van haar ouders en
grootouders met haar broertje op weg
gaat naar haar oom Satisj, die in een
grote stad woont. Zij is een leergierig
kind, dat één grote wens koestert: zelf
de bijbel te kunnen lezen. Na veel
wederwaardigheden vindt zij eindelijk
de oom die zij zoekt.
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FLEVO-JEUGDPOCKETS
1. Ab Visser:
Ballingschap in St. Tropez
Jongensboek 14-18 jaar.

15. Kathryn Worth:
Maggies wonderlijke weddenschap
Meisjesboek 14 jaar en ouder.

2. M. Kapitein: Wij buigen nooit
Jongensboek 12-16 jaar.

16. Lenie Stafleu-Kruikemeier:
Een jaar op je leven
Meisjesboek 14 jaar en ouder.

3. A. Grimme:De dolle Driessen
Jongensboek 10-14 jaar.
4. C. Th. Jongejan-de Groot:
Deining in het doktershuis
Meisjesboek 14-18 jaar.
5. Jo Kalmijn-Spierenburg:
De kinderen van de Steinalp
Jongens- en meisjesboek 12-16 jaar.
6. Nel Verschoor-van der Vlis:
Tegenwind
Meisjesboek 14-18 jaar.
7. Nel Verschoor-van der Vlis:
Wind in de zeilen
Meisjesboek 17-20 jaar.
8. Heleen van Ramshorst:
Als je maar durft!
Meisjesboek 14-18 jaar.
10. J. Stolk: Een vreemde expeditie
Jongensboek 14-18 jaar.
11. A. Was-Osinga:
De kinderen van het Ruige Veld
Jongens- en meisjesboek 10-14 jaar.
12. Klaas van der Geest: Koers 0.9.0
Jongensboek 13-17 jaar.
13. C. Th. Jongejan-de Groot: Inge
Meisjesboek 14-17 jaar.
14. Ursula ~fel: De rode ruiter
Jongensboek 9-13 jaar.
PITTIGE BOEKEN VOOR JONGEREN
Groot formaat. Frisse, moderne omslagen. Omvang ± 160 blz.
Geplasticeerd. / 1.95 per stuk.

17. M. A. M. Renes-Boldingh:
Het geheim van de gouden sleutel
Jongens- en meisjesboek 8-80 jaar.
18. Klaas van der Geest:
Brand op de bloeiende heide
Jongensboek 11 jaar en ouder.
19. Barbara Bartos-Hóppner:
Dochters van het eiland
Meisjesboek 15-19 jaar.
20. Marianne Hassebrauk:
Als het hart spreekt
Meisjesboek 15-19 jaar.
21. Jeannette van Luipen-Bronwasser:
De eeuwigdurende melodie
Meisjesboek 13-16 jaar.
22. Hans-Eric Hellberg:
Terug naar Ierland
Jongens- en meisjesboek 9-12 jaar.
23. Jeannette van Luipen-Bronwasser:
Met een eend en een tent
Meisjesboek 15-17 jaar.
24. Jos A. Brusse:
Brandtoren 'De Vlimmers'
Jongensboek 10-14 jaar.
25. C. Th. Jongejan-de Groot:
Huize Roezemoes
Meisjesboek 12-14 jaar.
26. Fritz Meisnitzer: De spook wolf
Jongens- en meisjesboek 12 jaar en
ouder.

UITDELINGSMATERIAAL

Grote bijbelse wandplaten
van de schilder Pander
Geef ongezellige, kale muren een waardevolle, fleurige versiering!
Formaat 60 x 80 cm.

Zes verschillende bijbelse wandplaten.
Per serie van zes slechts

f 12.50

Op stevig krimpvrij karton. Per serie van

f

zes slechts

35.—

Op linnen geplakt. Per serie van zes

f 35. —

slechts

Kostbaar uitgevoerde platen: gedrukt
naar foto-litho's van aquarellen, in
zeven kleuren offset.
Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie- en catechisatielokalen en verenigingsgebouwen. Een verkleinde reproduktie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Een handleiding wordt bij
alle stellen gratis bijgeleverd.
ONDERWERPEN: David speelt voor
Saul — Daniël in de leeuwekuil — De
wijzen uit het oosten — De wonderbare
visvangst — Mozes slaat water uit de
rotssteen — Terugkeer van de verloren
zoon.

Mapje met 24 Panderplaten
EEN ONOVERTROFFEN SERIE

Een serie platen, gecompleteerd met
een kaartje van Palestina.
Prijs per mapje van 24 stuks
slechts / 1.50

Gedrukt in zeven kleuren offset. Formaat 14 • 18' 2 cm. 24 verschillende
onderwerpen uit het Oude en Nieuwe
Testament.
Het mooiste uitdelingsmateriaal dat
ooit verkrijgbaar was. Geeft U het de
kinderen zo veel en zo vaak mogelijk
in handen!

Kinderen
mi alle
werelddelen

Kinderen uit alle werelddelen
MOOI UITGEVOERDE PLAATJES
DIE DE KINDEREN GRAAG BEWAREN

Veelkleurige plaatjes waarop kinderen
uit verschillende werelddelen staan afgebeeld. Op ieder plaatje wordt aan de
achterzijde een beschrijving in vertelvorm gegeven.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.
De prijs per geperforeerd vel van 30
plaatjes bedraagt
1.—; bij 10 vellen
gelijk / 0.95 per vel; bij 25 vellen gelijk
0.85 per vel; 50 of meer vellen
gelijk 0.80 per vel.
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Bijbel en jeugd

Nieuwe bijbelse prentjes in kleur

Bekende bijbelse onderwerpen, in sprekende kleurendruk, voorzien van onderschriften.
36 plaatjes met voorstellingen uit het
Oude en Nieuwe Testament.
Formaat 10 X 74• cm.
Tegen de uitzonderlijk lage prijs van
/ 1.— per stel.

Prijs per pakje van 20 stuks 80 cent.
De afbeeldingen zijn door hun frisse
kleuren een lust voor 't oog en u zult
er de kinderen heel erg blij mee maken. 20 mooie gekleurde bijbelse prentjes met onderschrift.
Uitgevoerd in meer kleuren. Formaat
8 x 9'2 cm.

Platen bijbelse kunst
Prijs slechts 20 cent per exemplaar.
Bij getallen, hetzij van één soort of
gesorteerd: 25 ex. á 0.15. 50 ex. á
/ 0.14. 100 ex. á 1 0.13, 250 ex. á / 0.12.
25 cm.
Formaat 32
Bij bestelling is het voldoende op te
geven: Platen bijbelse kunst', met vermelding van de hier gegeven nummers.
Ze zijn in ieder gewenst aantal te
leveren.
De platen hebben de volgende onderschriften:
1. Komt tot Mij allen die vermoeid en
belast zijt; 2. De intocht in Jeruzalem;
3. Het laatste avondmaal; 4. Gethsemané; 5. Het berouw van Petrus; 6.
Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de Mens; 8.
De vrouwen bij het graf; 9. De Emmailsgangers; 10. De aankomst van de
herders; 11. Simeon in de tempel; 12.
De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen
uit het Oosten; 14. De vlucht naar
Egypte; 15. Laat de kinderen tot Mij
komen; 16. Het verloren schaap; 17.
Jezus weent over de stad; 18. Jezus
slapende in het schip tijdens de storm;
19. De barmhartige Samaritaan; 20. De
goede Herder.

Belijdenisplaten A en B
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde
Kerk (bestelletter A) en in de Gereformeerde Kerken (beStelletter B). Gedrukt in vier kleuren, op stevig, houtvrij papier. Formaat 35 X 25 cm.
De prijs bedraagt: 1-9 ex. à 25 cent;
10-24 ex. d 23 cent; 25-49 ex.ii 21 cent;
50-99 ex. d 18 cent; 100 of meer ex.
15 cent.
De royale uitvoering is erop berekend,
dat deze plaat, voorzien van de namen
van predikant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst.
Bij bestelling gaarne duidelijk op te
geven: Belijdenisplaat A of B.

N,euwe bubelse prentjes
rn kleur

Beloningskaartjes
Gewaardeerd door leermeester
en leerling
De prijs per geperforeerd vel van 32
kaartjes bedraagt / 0.55; bij 10 vellen
gelijk per vel 1 0.50; bij 25 of meer vellen gelijk per vel 10.45.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.
32 verschillende teksten op geperforeerde vellen.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, naar ontwerpen
van de sierkunstenaar Jac. Nuiver.
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Het behoort tot de goede gewoonte, de
leerlingen bij het verlaten der dag- of
zondagsschool als herinnering een diploma uit te reiken.

De tien geboden
Deze kaart werd fraai uitgevoerd op
keurig karton.
Bij uitstek geschikt voor uitdeling.
Prijs bij 10 ex. á 5 ct., 25 ex. á 4 ct.,
50 ex. á 31/2 ct., 100 ex. á 3 ct.

Diploma A, B, C
Diploma A: 'De jonge Timothes door
zijn moeder onderwezen'.
De diploma's B en C zijn naar nieuwe
ontwerpen door Martin Brink.

Gulden regels

Uitgevoerd in kleurendruk op mooi,
stevig papier.
Formaat 301/2 X 221/2 cm.
Prijzen: 1-9 ex. á 35 cent; 10-24 ex. á
33 cent; 25-49 ex. á 31 cent; 50-99 ex.
á 28 cent; 100 of meer ex. á 25 cent.

Doopkaart
naar een ontwerp van Jac. Nuiver

Prijs per ex. / 0.20; bij 50 ex. 0.17 per
ex.; bij 100 ex. 0.15 per ex.; bij 250
ex. ƒ 0.13 per ex.
Een doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pagina's crème karton in
driekleurendruk.
Deze kaart biedt gelegenheid de naam,
de geboortedatum, de doopdag en de
plaats in te vullen.
Bovendien is er ruimte gereserveerd
voor de naam van vader en moeder, de
handtekening van de predikant en de
dooptekst.
EEN BLIJVENDE HERINNERING
AAN EEN DER HOOGTEPUNTEN
IN HET LEVEN

A Bede voor het eten - B Dankzegging
na het eten - C Hervormingslied - D
Avondzang - E Achter Jezus 't kruis
te dragen - F Welke is uw enige
troost - G De twaalf geloofsartikelen H De zeven kruiswoorden - I Gebed
des Heren - K De zaligsprekingen.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks
rilst de moarn. By de krías-peal. Triomfsang. Jountiid.
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling.
Formaat 12 x 161 2 cm.
PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks
7 cent; 50 stuks à 6 cent; 100 stuks
5 cent; 250 stuks á 4 cent.
Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestellingen, dus niet uitsluitend wanneer u deze aantallen van één
letter opgeeft.

Gekleurde Jones-platen
Prijs per pakje van 24 stuks / 1.25.
In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift.
Formaat 121 2 x 15L4 cm.
De afbeeldingen en onderschriften behandelen bekende bijbelse onderwerpen.
Cekip,
de

M vaat* burg ia
k..,1
lendadent te, Zynrn
ch.at hm tred. al e.e.a. ne • ••
Na doe ne aal,P....aijae,'
lielnd 'Slat va« aan
Metappelitatan boen
Nij ~PO dia naalnq nep
posaar1 en beenaq.
Was ad ok ka, straat"...

1),Plo mo
Ikeri
ffe

~04biir.t-al,tArdlat
1

Gulden regels

wpiorna

c

31

10 Jac. Nuiver kaarten

Kerstliederen

EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT
DE VOLGENDE KAARTEN
Kerstkaarten:
Daar is uit 's werelds duist're wolken
— Ere zij God — Zie, ik verkondig u
grote blijdschap — Te Bethlehem geboren.
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
— Dit is een getrouw woord — Strijd
de goede strijd des geloofs — Want
allen die door de Geest Gods geleid
worden — Maar Gode zij dank.
Paaskaart:
Geloofd zij de God en Vader.

SERIE I.
1. Hoe zal ik U ontvangen
2. Stille nacht, heil'ge nacht!
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer
5. De herdertjes lagen bij nachte
6. Laat het loflied vrolijk rijzen
SERIE II:
1. De aarde was in nacht verzonken
2. Komt, verwondert u hier, mensen
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen
4. Herders, hebt gij niet vernomen
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens
verrijzen
6. Dankt, dankt nu allen God
Prijs: 50 ex. / 2.—; 100 ex. / 3.75; 250
8.—.
ex
Om het instuderen te vereenvoudigen,
hebben we de liederen laten harmoniseren.
De prijs van de muziek van elke serie
is: 1 ex. à 20 cent; 10 ex. à 171/2 cent;
25 of meer ex. á 15 cent.
Bij bestelling graag duidelijk opgeven
welke serie u wenst.

Uitvoering en model als van gewone
prentbriefkaarten.
Voor uitdeling op zondagsscholen en
dagscholen.
Voor verenigingen, die zich op het gebied van evangelisatie bewegen.
Voor kerkelijke gemeenten om toe te
zenden aan hun zieke leden.
Bovendien een prachtig middel om
contact te onderhouden met de velen,
die zich van de Kerk afzijdig houden.
Prijs per pakje van 10 stuks 1.—.
Ook leverbaar mapjes van 10 stuks met
alleen Kerstkaarten. Paaskaarten of
Algemene kaarten.

tt

Opdrachtblaadjes
De prijzen zijn zeer laag:
/ 1.25
100 ex.
/ 2.75
250 ex.
500 ex.
5.—
1000 ex.
/ 9.—
Wilt u bij bestelling s.v.p. duidelijk
vermelden of u ontwerp A, B, C of D
wenst te ontvangen?
9'2 cm.
Formaat 12'.

Op hel g•rcrtleen wtrperelkl aow

Neimm• Z.~1~1
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Bloemenplaatjes
Opdrachtblaadje

f 1—
Serie II• prijs per vel f 1 —

Serie 1 prijs per vel

In frisse kleuren uitgevoerd!
Fijne beschaafde beloningsplaatjes. 49
in meer kleuren gedrukte bloemenplaatjes met teksten. Formaat 5'2 / 4
cm. Geperforeerde vellen.
Bijzonder laag in prijs.
Prachtig uitdelingsmateriaal!
S.v.p. bij bestellen opgeven welke soort
u wenst.
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Onze showroom bij u thuis!
Door de toenemende uitbreiding van ons pakket kerstuitgaven zijn wij ertoe
overgegaan monsterpakketten samen te stellen, die U voor de prijs van f 12,50
franco thuis worden geleverd.
U kunt dan rustig en samen met anderen Uw keuze maken.

In het pakket bevinden zich:
1 liturgie A 1967
1 liturgie B 1967
1 liturgie A 1966
1 serie kerstboodschap voor ouders
1 kerstgroet A
1 kerstgroet B
1 kerst- en nieuwjaarsgroet A
1 kerst- en nieuwjaarsgroet B
1 serie kerstkaarten A
1 serie kerstkaarten C
1 serie kerstkaarten E
1 adventskrans
1 adventstableau
1 kinderkalender 1968
1 kerstboompje
1 kerstceel
1 kerkje
1 kerstdiorama

1 kerstfries
1 kerstkleurprent
1 kerstlantaarn A
1 kerstlantaarn B
1 kerstmobile
1 kerstprent
1 kerststalletje
1 kerstster
1 vel tafelversiering
1 kerstzak
1 bonbonzakje
1 ker stdraagtasje
1 vel kerstpakpapier
1 naamkaartje A
2 naamkaartjes B
3 naamkaartjes C
1 opdrachtblaadje
1 kerstomslag

Snel aanvragen voorkomt teleurstelling

Voorleesboeken
voor dagelijks
gebruik

lo Kalmijn-Spierenburg

Een korf vol sprookjes
Groot formaat. Zeer royiral geïllustreerd in zwart en kleur door Tiny
van Asselt. Omvang 128 blz. In stevige
afwasbare band. Voor kinderen van
4-8 jaar. / 8.90.
Deze korf is een ware hoorn des overvloeds. Hij bevat vijftig verhaaltjes
van uitstekend gehalte. Tiny van Asselt verzorgde de vele illustraties in
kleur en zwart. Zo ontstond een bijzonder aantrekkelijk geheel, dat door
oud en jong met plezier ter hand zal
worden genomen om voor te lezen of
zelf te lezen. Een rijk bezit voor ouders en kinderen.
Anne de Vries

Het boek van Jan Willem
Groot formaat RUIM 150 illustraties
van Tiny van Asselt, waarvan een
groot aantal in verschillende kleuren.
Stevige afwasbare band in vijf kleuren. Voor kinderen van 4-8 jaar.
Omvang 176 blz. Geb. / 9.90.
Een zeldzaam mooi uitgevoerd lees- en
kijkboek. Meer dan 80 verhalen over
de snaakse Jan Willem en zijn gezellige belevenissen.
Greeth Gilhuis Smitskamp
en D Thomas-Galhuis

flits Veenstra

Een koffer vol verhaaltjes

Er was eens...

Voor kinderen van 4-8 jaar. Tweede
druk. Groot formaat. Met ruim 60 illustraties van Tiny van Asselt, waarvan vele in kleur. Geb. 8.90.
De verteltrant is direct, de taal getuigt van begrip voor het beeldend
vermogen van kinderen.
Evenals de twee hiervoor genoemde
uitgaven een royaal uitgevoerd gezinsboek.

In dezelfde royale, fleurige uitvoering
als bovengenoemde boeken, eveneens
geïllustreerd door Tiny van Asselt.
Voor kinderen van 4-8 jaar. Omvang
128 blz. Geb. / 8.90.
Ruim twintig nieuwe verhalen. Met de
bonte verscheidenheid van deze bundel bewijst de schrijfster, die al vele
kinderboeken op haar naam heeft, opnieuw haar talent.

