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„En is nu, in verband met de dure tijden, de verkoop Uwer zondagsschooluitgaven niet belangrijk verminderd?"
Deze vraag, op zichzelf zeer begrijpelijk, werd mij in den laatsten tijd
herhaaldelijk gedaan, maar ook telkenmale kon ik daarop ten antwoord geven:
„Integendeel! Noch de oorlog, noch de dure tijden schijnen op de verspreiding
van Chr. kinderlectuur van invloed te zijn. Dit wordt wel het best bewezen door
het feit, dat niet minder dan 52 nummers uit den catalogus 1916 uitverkocht
werden."
Inplaats van mij te verdiepen in een nauwgezette studie van dit economisch
verschijnsel, heb ik op middelen gepeinsd tot oplossing van een ander probleem,
en wel dit: Op welke wijze stel ik, zonder noemenswaarde prijsverhooging,
mijne geregelde afnemers in staat hunne jaarlijksche uitdeeling te houden?
De aanmaakkosten zijn zeer belangrijk in prijs gestegen; papier, linnen en
andere grondstoffen zijn meer dan in prijs verdubbeld, en de arbeidsloonen en
expeditiekosten zijn niet onaanzienlijk verhoogd.
Of ik dit alles bij wijze van klacht uit?
In het minst niet.
Want in vele bedrijven staat het er zoo voor, dat men door gebrek aan
materiaal genoodzaakt werd het werk stop te zetten.
Veeleer acht ik mijzelven gelukkig, dat ik er ondanks dit alles in mocht
slagen ook dit jaar weder met een keurcollectie nieuwe zondagsschooluitgaven
voor den dag te komen.
Vroegtijdige inzending der bestelling zij hierbij nog eens dringend aanbevolen ; men is daardoor het meest verzekerd dat men niet teleurgesteld wordt
met het berichtje „uitverkocht". Bovendien, omdat het vervoer, door den zeer
beperkten treinendienst, belangrijk minder vlug zal gaan dan in gewone tijden.
Men bestelle dus dit jaar, zoo mogelijk, MINSTENS 14 DAGEN EERDER
dan men gewoon Is.
Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan.
overdruk ult de'
catalogus 1917

Men gelieve gebruik te maken van ingesloten bestelbrief.
Aan aanvragen om terugzending van den bestelbrief kan niet voldaan worden.

Antiquarische herdruk
van een beroemd jongensboek!
PEERKE EN Z'N KAMERADEN
Een getrouwe kopie van de oorspronkelijk
eerste druk die meer dan een halve eeuw
geleden verscheen. Compleet met de vaak
ontroerende illustraties van Isings.
Een waardevol geschenk, een lijn bezit.
Gebonden f 10,—
ISBN 33 78 5

L.S.,
'Er is niets nieuws onder de zon'. Na lezing van de inleiding,
waarvan wij een afdruk hiernaast opnamen, zult u dat met ons
eens zijn. Anno 1975 komen we een zelfde problematiek tegen als
in 1917!
De vorm van de catalogus mag veranderen, het formaat van onze
zondagsschooluitgaven is in de loop van de vele tientallen jaren
gewijzigd, maar de inhoud van onze jeugdboeken wordt jaarlijks
weer met dezelfde zorg geselecteerd.
Wij hopen dat deze catalogus u ook dit jaar weer bruikbaar materiaal zal verschaffen voor 'uw' kinderen.
Uitgeverij G. F. Callenbach B.V.
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•

•
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U gelieve zoveel mogelijk het bestelbiljet te gebruiken zoals dit achterin deze catalogus is opgenomen.
Bestellingen, waarop het stempel
van de school is geplaatst, worden
door uw boekhandelaar of door ons
geleverd met 5% korting.
Bij bestelling door of via de boekhandel gelieve u niet alleen aantal,
auteur en titel te vermelden, maar
ook het bij elke titel geplaatste nummer, voorafgegaan door de cijfers
90266.
Leveranties met een factuurbedrag
hoger dan f 100,— zijn franco; tot
dat bedrag worden vrachtkosten in
rekening gebracht.

C. J. van Doornik-Lengkeek:

H. Wolthers-Klomp:

4403 5
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 10 Hl. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

4394 2
M. 6-8 jaar. 24 blz., ill. van Tiny van
Asselt

Susanneke, het dochtertje van de koster, heeft op de dag voor Kerstmis niemand om mee te spelen. Ze bedenkt
iets: ze zal de kerk gaan versieren met
de slingers van haar eigen verjaardagsfeest. Als ze klaar is, is ze heel
tevreden over haar werk. Aan vader
vertelt ze niets, dan blijft het een verrassing. De kerkgangers zullen morgen
ook wel blij zijn dat de kerk zo mooi
versierd is. Maar dat pakt heel anders
uit, tot Susannekes grote verdriet. Oma
praat met haar en dan begrijpt ze alles
veel beter.

Janneke beleeft fijne dingen en geniet
van alles om zich heen.
Haar oma komt op bezoek en ze krijgt
een cadeautje.
Ze mag haar mamma helpen. Ook
moet ze erg lachen om haar tweelingbroertjes Tim en Tom.
Als ze in de tuin speelt, komt er onverwachts onweer, maar gelukkig ook
dat gaat voorbij.
Als ze moe van een dag vol avonturen
inslaapt, plakt pappa haar bal, die lek
geworden is door de doornen aan de
rozestruiken. Wat zal Janneke blij zijn!
Een erg gezellig verhaal voor de kleuters die vast genieten van de leuke
sfeer die hiervan uitgaat.

O

Deze beide titels zijn ingenaaid.

•

Betaling na ontvangst van de boeken op de bank- of girorekening van
Uitgeversgroep Combo onder vermelding van het factuurnummer.

ATTENTIE
•

Al uw bestellingen gelieve u te
zenden aan
Uitgeversgroep COMBO,
postbus 1,
Baarn.
Dit kan ook telefonisch: 02154 - 8241.

Bestel vooral tijdig. Er zijn dan nog
niet zoveel titels uitverkocht. U voorkomt daarmee teleurstellingen.
Alle uitgaven uit deze catalogus zijn
verkrijgbaar bij de boekhandel.
•

W. P. Balkenende:

0 Doortje en de orgelman
4393 4
M. 6-8 jaar. 32 blz., ill. van Reintje
Venema

Als het kerstfeest aanbreekt, hebben alle gezinsleden griep, behalve Flap. Hij
wordt uitgelaten en komt op de markt
terecht. Als hij daar een kerstboom
vindt, sleept hij die mee naar huis.
Het wordt een fijn kerstfeest, ondanks
alle zieken.

Doortje is enig kind op de boerderij
'Welgelegen' en door haar moeder erg
C. J. van Doornik-Lengkeek:
verwend. Dit heeft een slechte invloed
op haar karakter: ze speelt altijd den'
baas en kan niet nalaten mensen en
dieren te plagen. Ze plaagt ook vaak
Benne de orgelman, die echt een beetje bang is voor haar.
4267 9
Als Doortje ernstig ziek wordt en in het
M. 6-8 jaar. 40 blz., 11 ill. van Tiny
ziekenhuis belandt, leert ze ook om anvan Asselt
deren te denken. Omstreeks Kerstmis
ziet ze Benne op het plein voor het
Er komt een onverwacht einde aan het
ziekenhuis kerstliederen spelen. Ze
plezier dat Elsje en Maud beleven met
heeft vreselijk spijt dat ze hem altijd
Flipje, een jong hondje. Flip loopt weg
zo geplaagd heeft.
en nooit zien ze\ hem meer terug. GeAls ze thuis is, komt Benne ook weer
lukkig krijgt Elsje op haar verjaardag
langs en dan vertelt ze hem dat ze de
een poesje. Maar ... een doos is een
Here Jezus lief heeft en dat ze zal
heerlijke slaapplaats en moeder geproberen beter haar best te doen.
bruikt net zo'n doos om oude kleren
Benne is daar erg blij om en ze woraan de voddenman mee te geven. Zou
den vriendjes.
Tinkie haar vrouwtje nu wel terugvinden?
Annemieke Bbckling

0 Prikkeltje krijgt een
baasje
4370 5
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties
van Tiny van Asselt
Prikkel, een hondje met stekelhaartjes,
is één van de drie jonge hondjes van
Katja.
Als hij op verkenning gaat met zijn zusjes, halen ze samen veel ondeugende
streken uit.
Als Prikkel groter wordt, krijgt hij een
nieuw leuk baasje.
Een schattig boekje vooral voor kinderen die dieren leuk vinden.
Coby Bos:

M. A. M. Renes-Boldingh:

OVan een kleine jongen
en een grote hond
4220 2
J. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill. van Riek van
der Waa, 4e dr.
Bernardo, de Sint-Bernardshond, hoort
thuis in een groot, druk gezin. Het
dier houdt meer van rust en zoekt
dan ook vaak de buren op, waar maar
één kind is. Hieruit komt een ruzie
voort, die pas wordt bijgelegd wanneer
Bernardo het leven redt van het in de
sneeuw verdwaalde, bijna bevroren
buurjongetje.
Anne de Vries:

®Poes, poes, waar ben je?O Toen Jezus geboren
4368 3
werd
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties
van Tiny van Asselt
Terwijl hun broertje Pim ziek thuis ligt,
vinden Bram en Ank een poesje. Wat
is dat gezellig, Pim fleurt helemaal op.
De kinderen vinden het enig om de
poes te verzorgen en deze gaat helemaal aan hen wennen.
Dan komt zijn baas hem ophalen. De
kinderen zijn erg verdrietig omdat ze
afscheid moeten nemen van hun kameraadje. Maar als de eigenaar ziet hoeveel de kinderen om de poes geven en
hoe goed ze voor hem zorgen, besluit
hij de poes maar bij hen te laten.
Coby Bos:

0 ilp en Flap
4348 9
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 13 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.
Flip en zijn hondje Flap zijn gezworen
kameraadjes. Flap weet op een keer
te ontglippen en gaat zijn baasje in
school opzoeken. De tweede keer vindt
hij Flip niet, want die is al naar huis.
Flap blijft wachten, maar wordt in de
school opgesloten.

4218 0
J. en M. 7-9 jaar. 32 blz., 18 ill. van
Tjeerd Bottema, 10e dr.
Negen 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.

W. P. Balkenende:

G en
het met pk,
4371 3
J. 7-9 jaar. 48 blz., illustraties van
Geeske van Tienhoven
Jan en Joop mogen op twee hitten
meerijden in de optocht, tijdens het
dorpsfeest. Na afloop gaan ze er met
het paard van de bakker vandoor, dat
het er minder goed afbrengt: het dier
slaat op hol en komt met bakkerskar
plus inhoud en de twee jongens in de
sloot terecht.
Als vaders paard een veulentje krijgt
verzetten de jongens zich tegen de
verkoop. De vriendelijke paardenkoopman lost alles op door te zorgen dat
de jongens een kleine pony krijgen.

Aartje Boon:

0En zo vierde Tineke tiie!,
kerstfeest
4403 3
M. 6-8 jaar. 40 blz., illustraties van R.
Venema
Tineke heeft op school een vers geleerd, dat ze mag zingen op het kerstfeest. Maar eerst is haar vriendinnetje
jarig en die krijgt een prachtige pop,
zo mooi, dat Tineke ook graag zo één
zou willen hebben. Tijdens het verjaardagsfeestje neemt ze de doos stilletjes weg om de pop even aan moeder te laten zien. Op straat kijkt ze
niet uit en loopt pardoes tegen een
fiets op. Gevolg: een vuile pop, een
zere knie, een week thuisblijven, een
boos vriendinnetje en ... niet naar het
kerstfeest!
Maar alles komt goed. Ze kan wel niet
naar het feest op school, maar na afloop vieren ze bij Tineke thuis kerstfeest. Juf vertelt het kerstverhaal en
samen zingen ze het vers dat Rietje
geleerd heeft. Als het vers uit is, denkt
Tineke: de Heere Jezus wil ook mij
vergeven wat ik verkeerd heb gedaan.
En dat maakt haar van binnen zo blij!

Jannie Kortenbach-Mostert:

4209 1
J. en M. 6-8 jaar. 45 blz., 20 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.
Rico is een heel jong hondje, dat op
een boerderij woont. Op een keer loopt
hij weg. Gelukkig komt hij toch weer
bij zijn baasje terug. Hij doet nog een
heleboel domme en stoute dingen
voordat hij een grote, dappere hond is.
Jannie Krijger-Wisse:
11,tic21
4200 8
J. en M. 6-8 jaar. 40 blz., 10 in. van
Tiny van Asselt
In dit — in de ik-vorm geschreven —
verhaal vertelt de poes haar belevenissen. Soms heeft ze zin om erg ondeugend te zijn en gaat dan, met haar
buur-poes Kareltje, op avontuur uit.
Maar ze verlangen al heel gauw naar
huis en zijn blij als ze weer fijn in
hun eigen mandje kunnen kruipen.
K. Norel:

Oleroen en Koe
4372 1
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 8 ill. van
H. Sturris
Jeroen's vader heeft een boerderij
waar Jeroen veel moet meehelpen. Hij
heeft een èchte vriend: Koosje, het
paard.
Op een winterdag als Jeroen met
paard en wagen meel moet halen gaat
het op de terugweg ijzelen. Het paard
met de wagen glijden het kanaal in.
Jeroen springt in het ijskoude water en
snijdt met een mes het tuig van het
paard door zodat Koosje niet meer
door de wagen naar de diepte wordt
getrokken.
In het ziekenhuis wordt hij wakker. Zijn
vriend Koosje leeft nog, dank zij hem.

De serie VOOR ONZE KLEINEN (in de wandeling bekend als 'de Vé-OKa'tjes) van de meester-verteller W. G. van de Hulst behoort al sinds enkele generaties tot de voorleesverhalen bij uitstek. Hoevelen van ons hebben
ervan genoten! Vele miljoenen exemplaren zijn er in de loop der jaren
uitgereikt, en nog steeds behoren deze boekjes tot de stille bestsellers.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal herdrukken opgenomen.

®kleine zwerver
4250 4
6e druk
4239 3
7e druk

gEskt),1°
®Van de boze koster
19e druk 4252 0

HERDRUK

4241 5
20e druk

OVoetstapjes in de
sneeuw
QHet kerstfeest van twee
domme kindertjes
11e druk 4244 x

°Het plekje dat niemand
wist
13e druk 4246 6

Het wegje in het koren
4247 4
17e druk

e Het zwgrte poesje
4248 2
11e druk

b
(2)

huisje in de sneeuw
4243 1
19e druk

tl DO. ONI, ykt.i

4254 7
8e druk

Willem G. van de Hulst jr.
Met illustraties van de schrijver in kleur
Soms wordt van de auteur Willem G. van de Huist Jr. gezegd: de appel
valt niet ver van de boom. Toch heeft deze-zoon-van-zijn-vader een geheel
eigen stijl ontwikkeld. Maar op één punt is het hierboven aangehaalde
spreekwoord volkomen juist: Schrijven kan hij. Ook de tekeningen voor
deze boekjes zijn van zijn hand.

4229 6
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz.
Duffie is een duif, die, toen hij in een
mand verhuisde samen met zijn broertje, ontsnapt is aan zijn nieuwe baasje.
Via de straat en een bloemenkar is hij
terechtgekomen op zijn eigen veilige
plaatsje: bij het beeld van de engel op
de kerk. Vandaar ziet hij de mensen
en vertelt over hen.
Als Duffie hen in de winter met groene
bomen ziet slepen, weet hij het weer:
het wordt kerstfeest ...

e
4385 3
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz.
Dit is het verhaal van Akkie, die met
een bootje in de mist verdwaalt. Ze
komt terecht op het zwaneneiland waar
koningin-zwaan Vera bepaald niet aardig tegen haar is.
Angstig steekt ze dan haar op school
gemaakt Kerstlantaarntje op. Hierdoor
wordt ze gevonden.
Voor de kinderen een spannend verhaal, waar ze van zullen genieten.

4354 3
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 23 ill., 3e dr.
In dit boekje wordt nu eens niet verteld over een ezel, maar komt een
ezeltje zelf aan het woord over alles
wat er in zijn korte leven is gebeurd.
De geestige plaatjes die de tekst begeleiden, maken er een kostelijk boekje van.

et)
4356 x
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill., 6e dr.
De vermakelijke geschiedenis van tante
Neeltje en haar poes Cornelia. Wanneer tante de drukke straat moet oversteken, gaat de poes er vandoor. Deze
vlucht wordt het begin van vele avonturen.

W. G. van de Hulst:

C'an een klein rneh*
C. M. van den Berg-Akkerman:
4391 8
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 14e dr.
4349 7
J. en M. 7-9 jaar. 40 blz., 8 in. van
Corrie van der Baan, 2e 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.

In het weiland van Mario's vader dartelt het kleine ezeltje Juno, waarmee
Mario prachtig kan spelen. Zijn vader
en moeder kunnen mooie verhalen vertellen. Weet je wel waarom een ezeltje
zo stil kan staan? Het droomt over het
grote wonder dat het uitverkoren werd
H. Jacobs:
om de zoon van God, Jezus, te dragen. ge,
De droom van het ezeltje is natuurlijk W.7
maar een verzinsel van de mensen,
4271 7
maar het rijden op die ezel niet, verJ. 7-9 jaar. 56 blz., 9 ill. van M. van
geet dat nooit, Mario!
Delden
Corry Blei-Strijbos

CRuby en het ke
4317 9
J. en M. 7-9 jaar. 53 blz., 16 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

RUBy

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.
Annemiek Btickling:
EAk:Hïil

Als je vader op de grote vaart is, ben
je vanzelf nieuwsgierig naar alles wat
er op een schip te zien valt. Als Bram
en Ben wakker worden op het schip
waar ze stiekem op geklommen zijn,
varen ze al! De kapitein is erg boos,
maar gelukkig kunnen ze in Rotterdam
nog van boord. Het wordt een dubbel
fijn kerstfeest als Bens vader na spannende dagen op zijn stuurloos geworden schip behouden thuiskomt.

Max de Lange-Praamsma:
_hrisje

4395 0
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., ill. van Reintje Venema

4360 8
J. en M. 7-9 jaar. 60 blz., 11 ill. van
Nans van Leeuwen, 3e dr.

Op een morgen denkt Joepie in zijn
bed terug aan enkele weken geleden.
Toen is hij met zijn ouders verhuisd
naar het dorp, waar ze nu wonen. Wel
een enorme verandering; in de stad op
een flat en hier in een huis met een
tuin. Van de buren heeft Joepie een
poesje gekregen en moeder vond het
goed.
En daar ligt de poes, achter op zijn
bed gezellig te spinnen.

Chrisje heeft eigenlijk een vreugdeloos
bestaan. Hij heeft geen vader meer,
moeder werkt voor hele dagen en
grootmoeder doet de huishouding. De
grote verleiding voor Chrisje komt als
hij bij een prikkaartenactie een gulden
ontvangt in plaats van een kwartje. Zal
hij dit geld zelf houden?

Bettien Scherft:

Piet Meinema:

e

K. Norel:
4277 6
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 11 ill. van €15
Tiny van Asselt
De witte bef van de dominee is een
prachtige versiering voor een hondje
dat bij Henkie komt aanlopen. Henkie
weet niet dat zijn vader die bef dadelijk nodig heeft als hij een trouwpreek
moet houden. Hij weet ook niet dat in
de reservebef een groot gat brandt als
Thea het strijkijzer vergeet uit te zetten. Wat een ramp! Heel wat mensen
gaan de bef zoeken.
Piet Meinema:

4405 1
J. 6-8 jaar. 48 blz. 9 ill. van Corrie van
der Baan, 3e dr.

Op een hete vakantiedag, als Hans en
Victor zich vervelen, komt neef Willem
langs met zijn vrachtauto. Ze mogen
met hem meerijden naar Leeuwarden en
dan zullen ze met de bus naar huis
teruggaan. De stad wordt verkend en
ze kunnen de verleiding niet weerstaan
om van hun busgeld een fijn Indianenboek te kopen en ook nog een ijsje.
Ze moeten nu wel liftend naar huis!
Na lang wachten op een lift beleven
ze allerlei griezelige dingen. Nadat hun
ouders de politie ingeschakeld hebben,
komen ze weer veilig thuis.

4282 2
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 8 ill. van
Geeske van Tienhoven
Klaas en Wim, twee gezworen vriendjes, wonen vlak bij elkaar en zitten samen op de kleuterschool. Ze halen
veel kattekwaad uit, vooral als ze een
hele poos niet naar school kunnen,
omdat het vakantie is.

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
Dieuwke Winsemius:
goed op de kleine Ineke. Hun hondje te
speelt een belangrijke rol bij de redding.
Jan Roelfs:

4373 x
J. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill. van Geeske
van Tienhoven

e

e
4280 6
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 18 ill. van
Tiny van Asselt
De schrijver neemt zijn lezers mee
naar een herberg in Bethlehem omstreeks de tijd van de geboorte van
Jezus. Vanwege de volkstelling is liet
bijzonder druk in het dorp. De herbergier en zijn vrouw hebben heel wat te
stellen met hun zes kinderen. Dank zij
deze kinderen krijgen Jozef en Maria,
wanneer zij om onderdak in de reeds
overvolle herberg aankloppen, een
plaatsje in de stal. In de nacht wordt
daar Maria's kindje geboren en herders
komen om dit kind te aanbidden.
Het kerstverhaal is hier in de dagelijkse omgeving van een joods gezin geplaatst. Met kennis van zaken zijn de
gewoonten in leven, denken, eten en
drinken weergegeven. Het levendige
oosterse milieu waarin het bekende gebeuren zich afspeelt, zal jonge lezertjes boeien.

4211 3
M. 8-10 jaar. 60 blz., 9 ill. van Tiny
van Asselt, 2e dr.
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.

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.

Max de Lange-Praamsma:

4382 9
M. 7-9 jaar. 80 blz., ill. van Rie Reinderhoff, omslag Corrie van der Baan,
4e dr.
Marlieske is een vrolijk levenslustig
meisje dat ook haar fouten en gebreken heeft. Dat blijkt wel als er door
moeders ziekte heel wat in het gezin
verandert en ieder een taak krijgt.
Betty Bakker:
Groot is de consternatie als Marlieske
niet op tijd thuiskomt. Om herhaling te obs
wroesje
mauw
voorkomen moet ze maar bij opa en
oma logeren.
4386 1
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van
Tiny van Asselt, 3e dr.
Max de Lange-Praamsma:
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
4383 7
bang voor de poes. Wie zal er redding
M 7-9 jaar. 72 blz., ill. van Rie Reinbrengen? Dat doet de brandweer, dank
derhoff, omslag Corrie van der Baan,
zij een slimmigheidje van buurman.
3e dr.
Marlieske heeft een tijd bij opa en oma
Corry B. Blei-Strijbos
gelogeerd. Een oom zal haar nu weer
in z'n auto meer naar huis nemen. OnI
L
\Ji
derweg komt er een hevige sneeuw- `""
storm en de auto strandt in de sneeuw.
4230 x
Marlieske mag slapen in een bedstee,
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill. van
in het huis van aardige mensen, die
Tiny van Asselt, 4e dr.
een dochtertje hebben die even oud is
als Marlieske. Als Marlieske gaat bidEen gezellig boekje over de poes van
den voor het eten, weet Gerrie niet wat
Liesje en het hondje van Kees, die saMarlieske doet. Marlieske vertelt haar
men de wijde wereld intrekken.
over de Here, die alles gemaakt heeft.
De vlotte tekeningen sluiten prachtig
Ze belooft ook dat ze Gerrie een kinbij de inhoud aan.
derbijbel zal sturen.
Corry B. Blei-Strijbos:
Max de Lange-Praamsma:

(1)

4390 x
M. 7-9 jaar. 80 blz., ill. van Rie Reinderhoff, omslag Corrie van der Baan,
2e dr.

cox R

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.

Marlieske en haar broer Pier trekken
veel met elkaar op. Vaak komen ze samen te laat thuis. Vader en moeder
zijn dan erg ongerust. Marlieske en
Pier nemen zich telkens voor in het
vervolg beter op tijd te zijn, maar door
allerlei dingen die ze beleven, mislukt
het nogal eens.

mand en rik

biggetje
4374 8
J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 11 ill. van
Tiny van Asselt, 2e druk.

Coby Bos:
(1)
4396 9
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., ill. van Tiny
van Asselt

tWee kleine
zwervers
coby bot,

Rik is erg verdrietig, want zijn vriend
Frans gaat verhuizen. Dan komt er op
school een nieuw kind naast hem te
zitten: Maud, zijn nieuwe buurmeisje.
Ze worden weldra goede vrienden.
Een fris .en gezellig verhaal. Door de
éénlettergrepige woorden erg geschikt
voor kinderen die pas kunnen lezen.

A. G. Lameris-Bolt:

Coby Bos:
e

4397 7
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., ill. van Geeske van Tienhoven
4406 x
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., ill. van Tiny
van Asselt

Rik gaat bij Maud logeren, want zijn
ouders zijn op reis. Hij beleeft er een
heleboel avonturen en haalt ook kattekwaad uit. Als Rik zich op een nacht
erg eenzaam voelt haalt hij Kik, de
geit, en Toby, de hond, uit de schuur
en neemt ze mee naar zijn slaapkamer. Als de vader van Maud de volgende morgen beneden komt, mist hij
de beide dieren. Grote schrik.
Rik is ziek en kan niet naar school.
Maud voelt zich ook ziek en moet dus
ook in bed blijven. Als moeder een
boodschap doet, kleden ze zich aan
en gaan de straat op. Juf ziet hen
daar, Rik holt weg. Weer grote schrik.
Later vinden de vader en moeder van
Maud hem in bed. En dan komen de
papa en mama van Rik thuis. Grote
blijdschap.
Bonny de Graaf:

criAlle vogels vlieger
4283 0
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 7 ill. van H.
G. van der Meulen-Filippo
Wat een heerlijke vakantie hebben Carolyn, David en de kleine Peter bij oom
John en tante Bonny in Zwitserland.
De vliegreis alleen al is een hele belevenis met allerlei leuke gebeurtenissen. Bij een van hun bergwandelingen
vallen Carolyn en David van een rots
en belanden in een kuil, waar ze niet
uit kunnen komen. Niemand hoort ze
roepen. Ten slotte redden een paar
mannen hen. David droomt nog wel
eens van deze redding en ziet dan engelen die kunnen vliegen.
Berend Jager:

CAndis,
4266 0
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 12 ill. van
Tiny van Asselt, 3e dr.
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 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.

Dit is het verhaal van kinderen die met
Kerstmis met vader en moeder bij oma
op bezoek gaan. Het is erg gezellig, en
als ze allemaal om de kachel zitten,
vertelt oma hun een kerstverhaal.
Het gaat over een meisje, Anne. Haar
vader is op zee. Als hij van een verre
reis thuiskomt, brengt hij altijd iets bijzonders voor zijn vrouw en dochter
mee. Wanneer hij weer eens op reis
gaat, belooft hij dat hij voor ziin 'zonneschijntje' Anne een Noorse pop in
klederdracht zal meebrengen.
Als het Kerstmis wordt, komt er niemand. Moeder krijgt bericht dat vader
misschien nooit meer zal thuiskomen,
zijn schip wordt vermist ... Gelukkig
komt toch alles weer in orde en het
wordt voor Anne het mooiste kerstfeest
van haar leven.
K. Norel:

4359 4
J. en M. 8-10 jaar. 48 blz., 6 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 6e 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.

Nella Lázar-Schilthuis

®Jos wil een he
4407 8
J. en M. 6-8 jaar. 40 blz. ill. van
B. Thijsse
Jos had gehoopt op zijn verjaardag
een hond te krijgen, maar ... het
wordt een poes. Wat een teleurstelling!
Daar kon hij toch niet mee spelen!
Als echter zijn poes hoog in een boom
verdwenen is en niet meer naar beneden durft, haalt Jos hem er toch uit.
Alhoewel het 'maar' een poes is, gaat
Jos hem toch wel aardig vinden.
Diet Verschoor:

4296 2
M. 6-8 jaar. 80 blz., 8 ill. van H. Sterris
Voordat er een kindje geboren zal
worden, moet de moeder van Ira en
Anke een poosje rust houden. Vandaar
de logeerpartij van de twee meisjes
bij tante Helma in Amsterdam. Daar
valt heel veel te beleven; o.a. verdwaalt Ira in De Bijenkorf. Gelukkig
hoort ze dan haar naam afroepen en
vindt ze tante Helma gauw terug. Het
mooiste bericht komt van thuis, als
vader belt dat er een broertje geboren
is en dat hij de beide zusjes gauw
komt halen.

HERDRUK

HERDRUK

W. G. van de Hulst Jr.:

Anne de Vries:

Tussen het gele rir,
4210 5
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 HL van
de schrijver, 5e dr.

ODagoe de
bosneger

Ergens in het wijde polderland staat
bij een kleine sluis het huisje van de
sluiswachter verscholen tussen het riet.
Op de avond voor Kerstmis moet er
nog een schip worden geschut. Kees,
de zoon van de sluiswachter, mag helpen. In de boot ligt een meisje, dat
ernstig ziek is. Haar vader gaat erop
uit om medicijnen te halen, Kees houdt
het meisje gezelschap. Samen vieren
ze, in de boot tussen het riet, kerstfeest.

4286 5
J. en M. 7-9 jaar. 80 blz., 10 ill. van
Corrie van der Baan, 9e 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.

K. Norel:

Houen, jongens
4278 4
J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 7 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 8e dr.
Een ontroerend boek dat een beeld
geeft van een der rampzalige gebeurtenissen tijdens de stormvloed van 1
februari 1953. Norel vertelt deze gebeurtenis zo pakkend, dat we het gevoel krijgen er zelf bij aanwezig te
zijn.
-
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W. G. van de Hulst, Selma Lagerkif,
Anne de Vries en vele anderen

Kerstvertellingen
240 pagina's, gebonden en voorzien van
stof omslag
verschijnt november 1975
4103 6
Prijs ± 19,50
Het lijkt er soms veel op dat het Kerstfeest de plaats gaat innemen van het
Sint Nicolaasfeest: cadeaux, maaltijden,
luidruchtige vrolijkheid. Met de grondgedachten van kerstmis heeft dat niets
meer te maken. Toch zijn er velen die
de kerstdagen willen beleven als het
Geboortefeest. Onlosmakelijk zijn daarmee verbonden het evangelie van Lukas, het klokkengebeier in de kerstnacht én ... de kerstvertelling. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat vele
auteurs aan het schrijven daarvan hun
beste krachten gaven. Uit hun werk
werd deze selectie gemaakt.
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Inhoud:
Rie van Rossum:
Joost en het lantaarntje
Roel Dijkstra:
Een kind kwam tot hen
M. A. M. Renes-Boldingh:
De barre tocht
W. G. van de Hulst:
Sjoerds wondere kerstnacht
Anne de Vries:
De aanrijding
Roel Houwink:
De legende van de arme man
Selma Lagerldf:
De kinderen van Bethlehem
Roel Dijkstra:
Omdat voor hen geen plaats was
Jaap Zijlstra:
Kerst
W. G. van de Hulst:
Appelkens voor de hemel
Rie van Rossum:
Vlucht in de kerstnacht
Ben van Eysselstein:
De weg door het veen
Roel Dijkstra
De herdersknaap van Bethlehem
Anne de Vries:
Vrede op aarde
Rie van Rossum:
De engel en het stukje glas

gebonden boeken
A. G. Lameris-Bolt
Voor meisjes van 8-10 jaar
Vrolijke band en veel tekeningen van Corrie van der Baan
87-112 blz.

4319 5
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der
Baan, 4e dr.
Marientje woont in de vakantie een
poosje bij de vogelwachter van het
mooie eiland Vlieland, die haar veel
over het leven van de vogels op het
Wad en in de duinen leert.
Ze ontmoet er weer de kinderen van
een Amsterdamse familie, die 's zomers
haar Vlielandbuurtjes zijn.
Heel spannend verloopt de tocht naar
een gestrand schip op de Vliehors
waarbij ze op het nippertje worden gered.
Een heerlijke vakantie, die ze niet
gauw vergeten zal.

4384 5
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der
Baan, 2e dr.
Marientje ziet en beleeft veel op de
autoreis van New-Jersey naar Michigan. Zij komt langs de beroemde Niagara-watervallen en in Grand Rapids
logeert ze bij grootvader en grootmoeder Halders. Op een grote familie-bijeenkomst geniet Marientje geweldig
van alle gezinnen met kinderen. Ze
mag in een tent slapen en verbeeldt
zich een pioniersmeisje te zijn.
Een ware pioniersgeschiedenis hoort
ze rondom een kampvuur wanneer
grootmoeder Halders vertelt hoe haar
grootmoeder hier leefde en een geweldig avontuur beleefde.

4302 0
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der
Baan, 2e dr.
1/41
,
Een half jaar lang zullen Marientje en
haar moeder bij vrienden in Amerika
logeren. Dat is niet alleen vakantie
voor Marientje, ze gaat daar ook naar
school. Ze ziet er wel tegen op maar
alles valt mee. De jongens en meisjes
in haar nieuwe klas helpen haar zoveel mogelijk. Marientje beleeft fijne,
maar ook angstige gebeurtenissen,
vooral als ze iedereen, voor de derde
keer, in ongerustheid brengt wanneer
ze op schoolreis in het grote museum
in New-York door haar dromerigheid
van haar groep afraakt.
'Drie keer is scheepsrecht,' zegt ze tegen haar moeder en belooft beterschap.

4237 7
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der
Baan
Marientje, nog steeds op bezoek in
Amerika, mag samen met haar vriendin
Lisa en haar vader, die geoloog is,
naar New Mexico en Arizona. Hun tocht
naar het woeste Westen wordt afgewisseld door autopech en een ontmoeting
met de echte cowboy Billy Brocks.
Dank zij een briefje van Billy kunnen
ze met zijn broer Bob de griezelige
en indrukwekkende afdaling in de
Grand Canyon maken op muildieren,
naar de oever van de ontembare Colorado rivier. De overnachting in een
schuilhut op de bodem van de grote
kloof is een belevenis om nooit te vergeten.

ROZEMARIJNTJE-SERIE W. G. van de Hulst
Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot de meest gelezen
verhalen voor meisjes van 8-10 jaar. En nog steeds staan deze titels op
het verlanglijstje van duizenden.
Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijke levenslust en een onbevangen blijdschap die haar maakt tot een hartsvriendin van haar lezeressen.

HERDRUK
ORozemarijntje
4309 8
20e druk

0 Rozemarijntje naar
school
4310 1
20e druk

4311 X
14e druk

aRozemarijntje en rL
zwarte jongen
4312 8
11e druk

MRozemarijntje en de
N!171(7t juffrouw
4313 6
9e druk

Max de Lange-Praamsma:
W. P. Balkenende:

4408 6
M. 8-10 jaar. 64 blz., ill. van Bep en
Els Thijsse
Wiesje hoort van moeder dat zij binnenkort gaan verhuizen naar een
nieuwbouwwijk aan de buitenkant van
de stad. Zij vindt dat niet fijn, want
het is er nog zo kaal en zo ongezellig. Ook moet ze naar een andere
school, maar vooral zal ze oma missen en de mooie etalages.
Tegen Kerstmis komt oma logeren; ze
brengt haar poes mee. De eerste nacht
al loopt oma's poes weg, waardoor er
een schaduw valt over de kerstdagen.
Wanneer Wiesje suiker moet halen
voor de oliebollen, gaat ze weer op
zoek naar Polly, maar verdwaalt in het
donker in de besneeuwde weilanden.
Eerst wordt ze gevonden door de poes
en daarna door de inmiddels ingeschakelde politie.
Grote vreugde, vooral als het besluit
valt dat oma en haar poes ook in het
huis van Wiesje en haar ouders komen wonen.

4227 x
M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 ill. van Rie
Reinderhoff, 3e dr.
Jolientje heeft tijdens haar verblijf bij
haar grootouders al haar zinnen gezet
op een mooie pop. Haar begeerte leidt
tot nalatigheid en ongehoorzaamheid.
Hoewel niet verdiend, krijgt ze de pop
toch. Op deze wijze wordt zij blijvend
aan haar eigenzinnigheid herinnerd.

Eskonu
K. Morel:

OHarm Waterp
4257 1
J. 8-10 jaar. 80 blz., 7 ill. van H. H.
Prahl, 2e dr.
Harm is met zijn ouders en zijn broertje Kees in 1568 gevlucht uit Enkhuizen naar de Duitse vrijplaats Emden.
Zijn vader wordt kapitein op een geuzenschip, hij scheepsjongen. Na veel
omzwervingen, waarbij het vaak ruw
toegaat, komt de vloot voor Den Briel.
We maken de inneming mee. Daarna
volgt Vlissingen. Mede door toedoen
van Harm verklaart Enkhuizen zich
eveneens voor de Prins van Oranje.

C. M. van den Berg-Akkerman:
Dieuwke Winsemius:
4284 9
M. 8-10 jaar. 80 blz., 14 ill. van Tiny
van Asselt
Omdat de school in het dorp is, zal
Steffie er wel aan moeten wennen ver
van haar huis in de bergen bij tante
Martha te moeten wonen. Als op een
dag het heimwee te groot wordt, loopt
zij stilletjes naar huis. Zij wordt echter
door de sneeuw overvallen. Tante Martha verkeert in grote onrust en spanning, maar ten slotte wordt Steffie gevonden. Na een blij kerstfeest, waarbij
ze veel kerstliederen zingen, breekt al
gauw het voorjaar aan, zodat ze gelukkig wat vaker naar huis kan.

4301 2
M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill. van Tiny
van Asselt, 3e dr.
Een spontaan geschreven verhaal,
waarin duidelijk uitkomt dat men zich,
al is men ziek, niet altijd verdrietig
behoeft te gevoelen.
Een gevonden portemonnaie brengt
vreugde. Minder prettig is het voor Caden als de schoolarts haar rust voorschrift. Ze wordt' echter door haar
schoolmakkertjes niet vergeten.

C. M. van den Berg-Akkerman:

Aart Grimme:

4364 0
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 9 ill. van
Corrie van der Baan, 3e dr.

Deel
4375 6

De klasgenoten van Bep Heide, die
kinderverlamming gehad heeft, komen
op het idee een verkoopdag te houden
om Bep aan een wagentje te helpen.
Bep, die geen medelijden wil, is maar
wát blij als ze niet meer uitgeschakeld
is.
Jacqueline H. Doorn:

4376 4
J. 9-11 jaar. 96 blz., illustraties van
Herson

De barre tocht

J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van
Herson
Na een uiterst moeilijke overwintering
volgt de terugtocht van de overlevenden. De spanning stijgt ten top als ze
tegen het einde van de zomer het vaste land nog niet bereikt hebben. Een
tweede overwintering in dit gebied zullen ze niet meer overleven, dat weten
ze. Dan horen ze dat er Nederlandse
schepen in de buurt zijn. Enkele mannen die nog sterk genoeg zijn gaan op
pad en vinden een schip.
Eindelijk bereiken ze dan toch Amsterdam.
Maar niet iedereen komt thuis ...

André's vader is natuurkundige en zal
in Lapland onderzoekingen doen samen met een oom. Het hele gezin, inclusief de hond, mag mee.
Na een opwindende zeereis komen ze
in Helsinki aan, waar tante en neef
Paul hen begroeten.
Tijdens noodweer raakt André met zijn
neef in een griezelige vleermuizengrot
verzeild maar wordt gelukkig toch weer
gered.
De Lapse mensen brengen hem naar
huis als hij tijdens een gevaarlijke
brand zijn enkel verstuikt. Dat geeft
hem het gevoel dat hij echt bij hen
hoort.

J. J. L. ten Kate
• .•
•
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Kindergedichtjes naar aanleiding van het Boek der Spreuken
Beloningskaartjes zijn al sinds vele generaties een begrip op de school:
als kaartje om mee naar huis te nemen of als plaatje in het schrift geplakt.
In samenwerking met de Nederlándsche Zondagsschoolvereeniging kunnen
wij u nu aanbieden een zeer precieus verzorgd boekje waarin een 16-tal
beloningsblaadjes zijn gereproduceerd en waarvan de oorspronkelijke editie verscheen in 1848.
De teksten, gedeeltelijk op rijm, zijn van J. J. L. ten Kate.
Een heel bijzonder geschenk
Gebonden in kunstleren band, met goudstempel-druk.
Reproducties in 8 kleuren. Formaat 11 x 14,5 cm. f 14,90.

Corry Blei-Strijbos:

Mark en Annet in
Ethiopië
4398 5
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven
Mark en Annet van der Linden gaan
met hun ouders mee naar Ethiopië
waar hun vader is aangesteld op een
suikerplantage. De eerste weken in
Ethiopië zijn voor de kinderen en hun
ouders wel heel erg vreemd. Alles is
anders o.a. de taal en leefgewoontes.
Op zekere dag gaan ze met z'n allen
naar de markt. Het is er ontzettend
heet en ze zien er allerlei vreemde
gebruiksvoorwerpen en veel dieren,
waaronder ook dromedarissen. Ze kijken hun ogen uit. Door steeds tochten
te maken in de omgeving oriënteren ze
zich een beetje.
Zo gaan ze op een ochtend heel vroeg
op weg naar een vulkaan. Ook bezoeken ze hete bronnen bij een oase in
de woestijn, waarbij ze de mensen ontmoeten die daar leven en rondtrekken.
Onder de indruk van de schoonheid
van dit nog praktisch woeste gebied
gaan ze naar huis. Als ze thuiskomen
horen ze dat Alieske, het 21/2-jarig
dochtertje van hun Nederlandse buren,
zoek is. Er wordt een grote speuractie
op touw gezet en gelukkig komt alles
weer in orde.
Een vlot boek vol avontuur in een land
uit de derde wereld.

rIckAk.z.,FInne
Lthio r iï

Corry Blei-Strijbos:

mMarks uitkijkpost
4399 3
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven
Mark en Annet wonen nu alweer een
poosje in Ethiopië en ze beleven nog
steeds allerlei vreemde dingen. Ze
gaan ook op school, maar van Marks
leeftijd is er geen enkele jongen op
school. Dat vindt hij erg jammer. Als
hij op een middag in de tuin loopt te
mokken dat hij in Holland wel vrienden
had, komt Tèkle, de bediende, bij hem
en samen maken ze van een vloertje
een uitkijkpost in de boom. Tèkle en
Mark kunnen het samen goed vinden.
Het blijkt intussen dat er op de plantage bij verschillende huizen steeds ingebroken wordt. Wie de dief is kunnen
ze niet ontdekken. Ten onrechte wordt
Tèkle verdacht. Maar als Mark op een
dag een foto wil nemen vanuit de uitkijkpost in de boom, ontdekt hij wie
de dief is.
Een bijzonder spannend verhaal van
het begin tot het einde.

000
Corry Blei-Srljbos:

Mark en Annet in
Addis Abeba
4409 4
J. en M. 9-11 jaar. 67 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven
Dit is het derde deeltje waarin Mark
en Annet de hoofdpersonen zijn. We
komen hen weer tegen in Ethiopië, het
land met de enorme tegenstellingen
tussen arm en rijk.
In de hoofdstad, Addis Abeba, logeren
Mark en Annet met hun ouders bij
vrienden, die kinderen van hun leeftijd
hebben, met wie ze buitengewoon veel
plezier hebben.
In de stad doen ze veel nieuwe indrukken op. Heel interessant is de
markt, waar je goed moet uitkijken,
want er zijn veel bedelaars en dieven.
Ze bezoeken de grote Afrika-hal, waar
veel congressen worden gehouden.
Na een gesprek over de vele melaatsen die er ook in Addis Abeba zijn,
bedenkt Mark een plan om een melaats meisje, dat in een ziekenhuis zal
warden behandeld, verder te laten genezen op hun plantage thuis. Zal het
een goed plan zijn, zal het slagen?

licetit?..,Annet
Addir,A bekt
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Anne de Vries:

De lotgevallen van een gewoon Nederduisternis in
bands gezin in het verzet.
Vier spannende boeken, die een ere- 4330 6
plaats verdienen in ieder Nederlands
16e druk
gezin. Voor 10 jaar en ouder.
Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema.
Op onnavolgbare wijze vertelt de bekende auteur over de mensen, de
doodgewone en toch zo grote en held- ge,
haftige mannen en vrouwen, die in de wDe storm steekt
duistere jaren der bezetting daden heb4331 4
ben verricht, waarbij de glorie der vaderlandse helden van vroeger ver- 14e druk
bleekt.

mDe
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ci)
4332 2
13e druk

CD
4333 0
10e druk
Enkele van de vele recensies:
'Hij heeft een werk geschapen, dat,
naar wij hopen, bij ieder gezin, vooral
waar kinderen zijn, op de boekenplank
zal staan.'
De Typhoon
'Dit boek behoort tot de beste romans
die voor jongeren over de bezettingstijd zijn geschreven. Spannend tot de
laatste regel.'
N.C.R.V.
'Schrijver en uitgever bewijzen met deze uitgave een grote dienst aan het
Nederlandse volk en onze vaderlandse
jeugd.'
Zeeuwsch Dagblad
'Wat maakt het boek zo goed? Voor
de kinderen misschien de spannende
avonturen, voor de ouderen de sfeer:
de grapjes uit die jaren, de spotliedjes, het gehannes om aan eten en sigaretten te komen, de angst als er
vreemden aanbelden.'
Ouders van nu
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Ook leverbaar als Omnibus, 4 delen in één band. Opnieuw royaal geïllustreerd
door Jan Kruis, met een prachtig vierkleuren stofomslag. Ook hiervan reeds de
11e druk. Omvang ruim 600 blz. f 19,90.

Jo Andriessen:

©Het geheim van de
wildstroper, deel

Frederick Franck:

vriend in Afrik

Min
4400 0
J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van
4411 6
H. Sturris
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., Hl. van de
schrijver
'Natte Derk' is een slimme stroper van
Bolo, een klein negerjongetje, wordt in
tachtig jaar. Hij woont met zijn hondje
het ziekenhuis van Albert Schweitzer
Tippie aan de rand van een natuurreopgenomen, waar hij eerst tot zijn verservaat van plassen, moeras en riet.
driet een paar dagen in bed moet blijDe jongens uit het dorp lopen met een
ven, maar dan vrij mag rondlopen. Hij
grote bocht om Dirk heen. En daar is
ziet daar dat er niet alleen voor zieke
wel reden voor ...
mensen wordt gezorgd, maar ook voor
Een boek, dat zich op het platteland
dieren.
afspeelt, vol geheimzinnigheid en afAl gauw krijgt hij de zorg hiervoor en
wisseling.
doet hij allerlei werkjes voor dokters
en verplegers. En dan komt de grote
wens bij hem op later zelf dokter te
worden en in het ziekenhuis te mogen
blijven wonen. Groot is zijn verdriet
Jo Andriessen:
als hij hoort dat dat niet kan. Maar
als Albert Schweitzer op een dag ziet
hoe goed hij voor de dieren zorgt, besluit hij dat Bolo mag blijven. Hij kan
I
dan overdag naar school en verder
meehelpen waar hij maar kan.
Harde strijd om het geheim van Natte
Dit boek is door de auteur verlucht met
Derk
bijzonder kunstzinnige illustraties.
4410 8
J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van H.
Sturris
Sonja K. Wind:
In dit tweede deel vervolgen we de
el
rineke's
avonturen van de vijf vrienden die we
in deel I reeds leerden kennen. Daar
4377 2
maakten we kennis met de oude sluwe
M. 9-11 jaar. 96 blz., 8 ill. van Geeske
stroper Natte Derk. Opperwachtmeester
van Tienhoven
Keizer kan hem maar niet op heterInge
het enige dochtertje van het echtdaad betrappen. De oorzaak daarvan
paar Manting, krijgt een pleegzusje. De
is, dat Natte Derk een geheim kent
beide meisjes kunnen, jammer genoeg,
waardoor hij uit de handen van 'de
niet goed met elkaar opschieten. Als
opper' weet te blijven. De vijf vrienden
blijkt dat Tineke's kerstrapport beter is
beleven spannende avonturen om dat
dan dat van Inge, gedraagt Inge zich
geheim op te lossen.
zo gemeen dat Tineke geen andere
In dit tweede deel komen de jongens
oplossing weet dan weg te lopen. Vain grote moeilijkheden. Hun nieuwsgierigheid dreigt fel te worden bestraft.
der gaat haar zoeken, terwijl moeder
En als zij dan ook nog verboden dineens ernstig met Inge praat. Na Tinegen gaan doen ...
ke's behouden thuiskomst betert Inge
Een uitermate spannend boek.
haar leven.

©Het geheim van de
wgtroper, deel I

thuiskomst

C. M. van den Berg-Akkerman:

P. de Zeeuw J. Gzn.:

©Dagboek van moeder

©De hooiplukkers van
4378 0
rchem
M. 9-11 jaar. 96 blz., 10 ill. van Corrie
van der Baan, 2e dr.

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 is begonnen.

4379 9
J. en M. 9-11 jaar. 104 blz., 9 ill. van
Kees van Lent, 2e dr.
In vroeger dagen viel er heel wat te
beleven. Dat blijkt wel uit de ervaringen van Harm, die de gemene, sluwe
Roel Vunderink ontmaskert en een
aantal onder het hooi verborgen Spanjaarden belet Lochem binnen te komen.
De grootste verrassing is wel het weerzien van zijn vader, die al acht jaar
door de Spanjaarden gevangen werd
gehouden.

Geef deze catalogus ook door aan vrienden en kennissen. Wilt u verzekerd zijn
van regelmatige toezending, geef dan uw naam en adres op aan: Uitgeversgroep COMBO — Postbus 1 — Baarn onder vermelding: Catalogus jeugdboeken
Callenbach.
Mogen wij u nog even herinneren? Bestel tijdig, gebruik de bestelformulieren
achter uit de catalogus en geef ons duidelijk op of wij voor uitverkochte titels
vervangende boekjes moeten toezenden.

P. de Zeeuw J.Gzn.:

M. C. Capelle:

CD
4297 0
J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill. van
Corrie van der Baan
Gasore woont in Rwanda, Afrika, en
tot zijn zevende jaar moet hij voor de
geiten zorgen; daarna mag hij naar
school.
Voor de bouw van een nieuwe school
brengen alle kinderen iedere dag een
steentje mee en bij de opening is er
een groot feest met allerlei spelletjes.
Als Gasore voor het examen slaagt,
mag hij naar de middelbare school in
de verre stad, waar een heel ander leven voor hem aanbreekt.
Het dagelijkse leven in dit verre, onderontwikkelde gebied wordt door de
schrijver, die een studiereis door dit
land maakte, deskundig en plezierig
beschreven.
W. G. van de Hulst:

e nnwe Bram

4322 5
J. 9-11 jaar. 112 blz., 10 ill. van W. G.
van de Hulst Jr., 20e 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.
Dieuwke Winsemius:

©Grote Pier
4402 7
J. en M. 10 jaar en ouder. 98 blz., ill.
van W. G. van de Hulst Jr., 2e dr.
Grote Pier, de legendarische Friese
vrijheidsstrijder in dienst van Karel van
Gelre, was een gevreesde figuur. Hij
hield vanuit Workum rooftochten op de
Zuiderzee en liet gevangenen zonder
pardon de voeten spoelen.
Grote Pier, de vreemde Fries, 'gruweliken van aensyn', stierf in 1520 in
Sneek. Maar zijn naam leeft voort in
de kleurige volksverhalen, die ook buiten Nederland tot in Denemarken bekend zijn geworden.

-4388 8
J. en M. 9-11 jaar. 96 blz., 9 ill. van
H. H. Prahl, 2e dr.
Een zeer spannend historisch verhaal,
dat zich afspeelt tijdens de bezetting
van Bergen op Zoom in 1747.
Jacques Landberg moet in opdracht
van zijn oom als spion naar Bergen
op Zoom om een waardevolle brief aan
de verrader kapitein Van der Plas te
overhandigen. Hij slaagt daarin niet.
Wat er echter gebeurt als hij Toon
Reuterkamp ontmoet, is al even spannend en beslissend voor zijn verder leven. Jacques en zijn zusje vluchten uit
Antwerpen en Bergen op Zoom wordt
bezet.

P. de Zeeuw J.Gzn.:

Het turfschip van Breda
4315 2
J. 9-11 jaar. 96 blz., 10 ill. van H. Prahl,
2e dr.
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.

C. M. van den Berg-Akkermans:

e
4412 4
M. 10 jaar e.o. 96 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven
Als Ellen, na een ongeluk, in het ziekenhuis belandt en daar veel bezoek
en aandacht krijgt, wordt haar oudere
zusje Rieke nog meer jaloers dan zij
voor die tijd al was.
Tijdens een logeerpartij wordt Rieke
zich hiervan bewust na het beluisteren
van een jeugdpreek. Er is bij haar een
rood lichtje gaan branden als onveilig
signaal. Als ze weer thuiskomt, gaat ze
samen met haar ouders proberen niet
alleen te letten op de goede dingen
die anderen hebben, maar ook stil te
staan bij eigen mogelijkheden.
Henny BoI-Suykens:

, rio(M
m'n'Pennhrijk toef
ax-su,~

4401 9
J. en M. 10 jaar en ouder. 128 blz., ill.
van H. Sturris
Tom en zijn vriend Tjeerd gaan met
Toms ouders een trektocht door Normandië maken. De tocht gaat langs de
kust van Bretagne en Normandië, waar
ze van plaats tot plaats zwerven en
steeds opwindende avonturen meemaken.
Veel interessante plaatsen worden bezocht en eindelijk rijden ze via België
weer terug naar Nederland. Ze genieten nog lang na van de vele indrukken
die ze hebben opgedaan.
Aart Grimme:

J. en M. 9-11 jaar. 126 blz., 10 ill. van
H. H. Prahl, 3e druk
Deel 1:
rj1
4387 X
In het eerste deel maken we kennis
met Eggert, de zoon van boer Lambert,
die in een aantal hachelijke avonturen
verwikkeld raakt, vooral door het optreden van de wilddief Wolfert. In het
vrijwel onbegaanbare moeras vindt deze de dood. Na veel innerlijke strijd
leert Eggert het gebod van naastenliefde begrijpen.

W. G. van de Hulst:
W. G. van de Hulst:
OPeerke

4344 6
J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van
W. G. v. d. Hulst Jr., 15e dr.

en z'n

kameraden

Gerdientje woont met haar zusje en
broertje in een boerenhuisje dat verhuurd wordt door een rijke boer. De
boer heeft haar ouders voor de keus
gesteld: of haar vader als boerenknecht op zijn bedrijf of de familie het
huisje uit. Geld voor een ander huis
is er niet. De nood dreigt, maar dank
zij de dokter keert alles zich ten goede.

4328 4
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz.,
21 ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
17e 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. (Voor de ouderen: zie ook
pag. 2 omslag).

W. G. van de Hulst:

Willem Wijcherts

W. G. van de Hulst:

g; 2.

4326 8
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz.,
20 ill. van J. H. Isings Jr., 17e dr.

4341 1
J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz.,
ill. van Van de Hulst Jr., 23e 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.

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.

Nanne J. Bosma:

ODe vergeten soldaat

5,95

4306 3
J. en M. 10 jaar en ouder. 150 blz.,
4 ill. van H. G. M. Behrens

P. A. de Rover:
4413 2
M. 10 jaar en ouder. 104 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven
Zodra Bieke in de bijenkorf geboren
was, mocht ze met een erg leuk werkje
beginnen: de grote moeder-bij, de koningin, verzorgen.
Hoe groter ze werd, hoe meer ze
mocht doen: voor de larfjes zorgen, de
raten bouwen. En na drie weken kwam
het grote moment dat ze mocht vliegen; het mooie avontuur begon.
Al lezende word je betrokken bij alles wat een bij beleeft, tot het moment dat ze afscheid moet nemen van
de paarse heidevlakte.

Als in het voorjaar van 1672 een ronselaar van het staatse leger soldaten
aanwerft, is dat voor een landheer bij
Hattem een mooie gelegenheid zich te
ontdoen van een niet al te slimme onderhorige: Jan Croon.
Deze goedhartige jongen is ondanks
zijn grote kracht nauwelijks geschikt
voor het leger. Men verwacht echter
een inval van maar liefst drie vijandelijke legers en elke man is er één. Van
heel het chaotische gebeuren, de terugtocht, de strijd in de waterlinie en
de grote aanval van de Franse troepen merkt Jan niet veel. Op zijn eenzame uitkijkpost, een rietnest, is hij
een vergeten soldaat, beschermd door
een marketentster en een vluchtelinge.
Zal hij de vlucht met Anna over het ijs
volbrengen, terwijl de Franse soldaten
in onafzienbare rijen via het ijs oprukken?

6
J5,

W. G. van de Hulst:
Voor jongens en meisjes van 7-10 jaar.

De avonturen van de gezellige dikke
bollenbakker, zijn keurig nette vrouw,
hun knechtje Louw en vele, vele anderen.
In de eerste 3 delen krijgen we het
verhaal van het bezoek dat de koning
uit het Noorderland komt brengen en
voor wie onze bakker een hele stapel
suikerbollen moet klaarmaken. Als dan
blijkt dat in de grootste, de mooiste
bol een denneappel verstopt zit ... ,
dan maakt het bakkersgezin een hele
nare tijd door.
In de delen 4 t/m 7 vergezellen we
de bakker en z'n vrouw op hun tocht
naar Noorderland. Ze beleven vele
avonturen en bereiken tenslotte, dat de
norse koning glimlachend hun vriend
wordt.
dee
dee
dee
dee
dee
dee
dee

1 3807 8
2 3808 6
3 3809 4
4 3810 8
5 3804 3
6 3805 1
7 3806 x

33e druk
30e druk
30e druk
31e druk
29e druk
30e druk
29e druk

Prijs per deel ƒ 6,90
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A. W. Feenstra-Bosman:

De schrijfster, die de spelen zelf
met de kinderen voorbereidde en
ook uitvoerde, beveelt evenals de
uitgever de bundel aan voor scholen, clubavonden, gezins- en kinderdiensten en kindermissen.
(121 Fint

IMOD
Eligu

0567 6
Kerstspelen - Paasspelen - Pinksterspelen - verdere spelen
Omvang 120 blz. Paperback.
Formaat 17 x 24 cm.
ƒ 12,50
Rolexemplaren
Van ieder spel kunt u voor de gehele
groep medespelers een stel rolexemplaren kopen voor de prijs van totaal
f 2,75.
In vele kringen en gezindten van het
jeugdwerk wordt al jarenlang de behoefte gevoeld aan een verantwoorde
bundel bijbelse spelen. 'Bijbelse spelen voor de jeugd' zal in deze behoefte
voorzien.
Variërend van 5 t/m 12 jaar zijn er
voor de verschillende feesten van het
kerkelijk jaar diverse spelen opgenomen.
Op duidelijke manier wordt bij ieder
spel een toelichting, een korte inhoud
en een handleiding gegeven vóór de
tekst van het eigenlijke spel vermeld
wordt.
De gehele inhoud is in de praktijk door
diverse instanties voor jeugdwerk getoetst, bijgewerkt na diverse opmerkingen en geheel aangepast aan de eisen
die men eraan zal stellen.

Enige recensies:
Veel spelen eindigen met een lied, dat
ook door de aanwezige gemeente/
luisteraars kan worden meegezongen.
Ik ben het met de schrijfster en de
uitgever eens dat het plezierig is dat
deze bundel is uitgegeven en ook ik
hoop dat deze bijbelse spelen hun weg
zullen vinden naar scholen en clubavonden, naar gezinsdiensten en kindermissen.
'Hervormde Kerkbode'
Kerstspelen, Paasspelen, Pinksterspelen, Andere spelen. Voor de leeftijden
5-8; 7-12; 8-12; 10-15 jaar. Oorspronkelijk voor hervormde gezinsdiensten. De
schrijfster is leidster kinderdiensten.
Het Landelijk Centrum voor Geref.
Jeugdwerk werd naar z'n oordeel gevraagd. De stukken doorstonden alle
kritiek. Nu zijn ze in dit boek gepubliceerd. Deze bijbelse spelen zijn bedoeld voor scholen en clubavonden,
maar ook voor gezinsdiensten.
Geref. Kerkbode
Bij de werkgroepen van dramatische
expressie van het Landelijk Centrum
voor Geref. jeugdwerk doorstonden de
spelen alle kritiek. Wij willen graag de
aandacht op deze uitgave vestigen
voor scholen, clubavonden, gezinsdiensten enz. Ingenaaid kost dit boek
ƒ 12,50.
'Kerknieuws'

J. J. L. ten Kate

e Joel .3a31.1M
Kindergedichtjes naar aanleiding van het Boek der Spreuken
Beloningskaartjes zijn al sinds vele generaties een begrip op de school:
als kaartje om mee naar huis te nemen of als plaatje in het schrift geplakt.
In samenwerking met de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging kunnen
wij u nu aanbieden een zeer precieus verzorgd boekje waarin een 16-tal
beloningsblaadjes zijn gereproduceerd en waarvan de oorspronkelijke editie verscheen in 1848.
De teksten, gedeeltelijk op rijm, zijn van J. J. L. ten Kate.
Een heel bijzonder geschenk
Gebonden in kunstleren band, met goudstempel-druk.
Reproducties in 8 kleuren. Formaat 11 x 14,5 cm. ƒ 14,90.

Geef deze catalogus ook door aan vrienden en kennissen. Wilt u verzekerd zijn
van regelmatige toezending, geef dan uw naam en adres op aan: Uitgeversgroep COMBO — Postbus 1 — Baarn onder vermelding: Catalogus jeugdboeken
Callenbach.
Mogen wij u nog even herinneren? Bestel tijdig, gebruik de bestelformulieren
achter uit de catalogus en geef ons duidelijk op of wij voor uitverkochte titels
vervangende boekjes moeten toezenden.

W. G. van de Hulst, Selma Lagerldf,
Anne de Vries en vele anderen

240 pagina's, gebonden en voorzien van
stofomslag
verschijnt november 1975
4103 6
Prijs ± 19,50
Het lijkt er soms veel op dat het Kerstfeest de plaats gaat innemen van het
Sint Nicolaasfeest: cadeaux, maaltijden,
luidruchtige vrolijkheid. Met de grondgedachten van kerstmis heeft dat niets
meer te maken. Toch zijn er velen die
de kerstdagen willen beleven als het
Geboortefeest. Onlosmakelijk zijn daarmee verbonden het evangelie van Lukas, het klokkengebeier in de kerstnacht én ... de kerstvertelling. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat vele
auteurs aan het schrijven daarvan hun
beste krachten gaven. Uit hun werk
werd deze selectie gemaakt.
Inhoud:
Rie van Rossum:

Joost en het lantaarntje
Roel Dijkstra:

Een kind kwam tot hen
M. A. M. Renes-Boldingh:
De barre tocht
W. G. van de Hulst:

Sjoerds wondere kerstnacht
Anne de Vries:

De aanrijding
Roel Houwink:

De legende van de arme man
Selma Lagerldf:

De kinderen van Bethlehem
Roel Dijkstra:

Omdat voor hen geen plaats was
Jaap Zijlstra:

Kerst
W. G. van de Hulst:

Appelkens voor de hemel
Rie van Rossum:

Vlucht in de kerstnacht
Ben van Eysselstein:

De weg door het veen
Roel Dijkstra

Een waardevol bezit
voor vele jaren

De herdersknaap van Bethlehem
Anne de Vries:

Vrede op aarde
Rie van Rossum:

De engel en het stukje glas

M. A. M. Renes-Boldingh:

4100 1
Geb. f 19,90
Bij afname van 25 en meer ex. f 18,50
per ex. Voor leden van de N.Z.V.
f 17,90. Bij 25 ex. f 16,50.
Gevat in nieuw fleurig omslag. Heel
linnen band. Groot formaat. 19'/2 x 26
cm. 130 hoofdstukken.
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en
ouder. Zeer ruim geïllustreerd door
Gunhild Kristensen. 7e druk.
Een vakkundig oordeel:
'Een jeugdbijbel Voor jong en oud,
pakkend, boeiend en reëel van opzet.
Een prachtig boek, dat de Bijbel weergeeft op een wijze die het grote allesomvattende gebeuren dichtbij brengt
zonder romantische bijmengsels.'

AVONTUREN MET
KOBUS
Voor jongens en meisjes van 4-8 jaar,
gebonden
Prijs per deel f 4,90
Ook leuk om voor te lezen

Dieuwke Winsemius:

Dieuwke Winsemius:

Kobus in het winterbos

Kobus in het zomerbos

3376 9

3377 7

Als je zo klein bent als Kobus, niet
groter dan een kuiken, dan woon je
niet graag meer tussen de grote mensen. Dan pas je beter tussen de kleine
dieren zoals hazen en konijnen, egels
en kikkers. Kobus is naar het bos verhuisd. Daar is hij heel gelukkig, alle
dieren zijn zijn vrienden geworden.
Hij helpt ze waar hij maar kan, hij
staat altijd voor ze klaar. Als Lampe,
'fs,..,de haas, een ongeluk krijgt. Als Melis,
de das, een ziek kindje heeft. Als
Roodsnaveltje, het jonge eendje, vast. gevroren is in het ijs ... altijd helpt
Kobus.
Maar als hij denkt dat er wel eens eentje 'dank je wel, Kobus' zal zeggen,
dan vergist hij zich toch. En daar heeft
hij wel verdriet om. Zijn de dieren dan
helemaal niet dankbaar? Of toch wel?

Kobus, een heel klein mannetje, niet
groter dan een kuiken, woont bij de
dieren in het bos. Hij heeft een huisje
getimmerd van een oud hondehok, het
is een heel knus huisje geworden. Met
een schommelstoel. En een bed. En
een geheimzinnige kast, die altijd op
slot is.
Kobus helpt de dieren als ze ziek zijn
of andere nare dingen hebben. Dan
doet hij zijn kast open en haalt een
groot boek te voorschijn. En wat daar
niet in staat!
Hij weet best dat de dieren hem nooit
bedanken voor alles wat hij doet, maar
daar is hij al aan gewend. Ze zijn wel
dankbaar, alleen laten ze het bijna
nooit merken.
Tot op een dag zijn huisje verbrandt.
Dan is het de beurt van de dieren om
het kleine mannetje te helpen. Dan
merkt hij pas dat alle dieren echt zijn
vrienden zijn.

Kobus in het winterbos

Kobus in het zomerbos

Write IIin» in

hurk rlasesta

MUZIEKBUNDELS
Alles wordt nieuw
Bijbelliederen voor de jeugd
Hanna Lam/Wim ter Burg:

deel 1, 10e druk
2000 4

Mes wordt nieuw
deel II, 6e druk
2001 2

Mes wr,r1
deel III, 2e druk
2016 0
Prijs per deeltje gebrocheerd f 7,25.

Langspeelplaten
met uitgebreide muziekbegeleiding voor
zang, melodie-instrument en piano of
orgel.
2012 8
Omvang 128 blz. Gebonden, met fleurig stof omslag van Piet Klaasse.
Sfeervolle illustraties van Tiny van Asselt
Royaal handzaam formaat - 20 x 27,5
cm - 2e druk - 25,90

Koorzang onder leiding van Wim ter
Burg behorend bij deel I, getiteld 'Alles wordt nieuw'
f 12,50
behorend bij deel II, getiteld 'De Heer
is waarlijk opgestaan'
f 16,50
Verrassend eenvoudige liederen, zeer
geschikt voor gebruik in gezin, school
en kinderdiensten.
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Wat anderen ervan zeggen:
We kunnen ons geen enkele school
voor kleuter- of basisonderwijs voorstellen die deze bundel niet aanschaft.
Het spreekt vanzelf dat dit mooie liederenboek ook geschikt is voor clubs
en vooral ook in de gezinnen, waar
men (nog) zingt met de kinderen.
Herv. Arnhem
Over de liederen van Hanna Lam is al
zo vaak een loflied gezongen, dat
zulks hier niet nog eens hoeft te worden herhaald. De bundels die met zorg
werden uitgegeven kunnen worden gebruikt waar wordt gezongen: thuis, op
school en in clubverband.
Onze Vacatures

ï ~nt.--nt,-Smas v -11

JA

De kwaliteiten van dit werk zijn hier al
eens genoemd en geroemd, we volstaan er daarom nu mee te melden dat
men een goed verzorgd boek (fleurige
band, een paar goede illustraties) in
huis krijgt. Graag aanbevolen!
De Rotterdammer

Dr. J. L. Klink/Tem de Marez Oyens:

LIEDBOEK
voor de kinderen

Liedboek voor d(
kinderen
2002 0
Paperback ƒ 11,90, 3e druk
De bundel, die 48 liederen omvat, is
samengesteld door de Liedcommissie
van de Stichting Centrum voor de
Kerkzang en de Stichting tot Verbetering van het Muziekonderwijs op de
Christelijke scholen in Nederland.
Pim Zur Mtthlen:

2006 3
Gebr. ƒ 6,30
10 frisse, eenvoudige kinderliedjes, geheel nieuw van opzet.
Gecomponeerd voor zangstem; tevens
een zetting voor begeleiding met piano, blokfluit of tokkelinstrumenten.

Ursula Waffel:

Eric Solomon:

1ezier met potlood en
1589 2
Ideeën voor kreatiet toneel
Omvang 234 blz.,
formaat 14,7 x 22,1 cm.
ƒ 24,50

]E SPEL!
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Ursula Wëlfel doet in dit boek voorstellen voor 'toneelspel' in groepsverband, in familieverband of in schoolklassen. Zij doet dit in de vorm van
speelverhalen waaraan vaak nog geen
eind gemaakt is; speelsuggesties en
korte ontwerpen die laten zien hoe uit
een verhaal een toneelspel kan ontstaan; spelideeën en initiatieven die
voor uitbreiding vatbaar zijn.
De opzet sluit volledig aan bij de huidige tendens op het gebied van expressie-dramatische vormgeving, namelijk:
— niet meer instuderen van 'voorgekauwde zinnen',
— mensen (kinderen) vreugde laten
beleven aan het zelf handelen,
meer dan alleen aan het kijken naar
een bepaald resultaat,
— gebruik maken van een vrijheidsbeleving en van het inschakelen van
het creatieve op het moment van
de uitvoering zelf,
— geen of weinig gebruik maken van
decors of andere hulpmiddelen bij
de opvoering.
Omdat het boek niet te theoretisch is
en geen uitvoerige studies vooraf vergt
leent het zich uitstekend voor direct
gebruik en zal het een uitkomst zijn
voor veel groepen die behoefte hebben
aan nieuwe ideeën.

rgrr.ler
1413 6
Omvang 80 blz., formaat 13,8 x 21,6
cm. j 8,50
De meest bekende spelletjes die door
jong en oud met potlood en papier
kunnen worden gespeeld zijn waarschijnlijk 'boter, kaas en eieren' en
'aan de galg'.
Er zijn echter nog vele andere soorten
woorden zoals woord-, positie- en wiskundige spelletjes, waarmee men met
collega's, familieleden of vrienden vele
uren plezierig kan bezig zijn, en welke
in deze bundel zijn opgenomen.
Spelletjes die enkele minuten duren,
maar ook waarmee men ruim een uur
bezig kan zijn. Ze kunnen alle gemakkelijk worden aangeleerd door de duidelijke uitleg in woord en beeld.
Ieder hoofdstuk behandelt een nieuw
spel; eest volgt een korte achtergrond-informatie met de spelregels;
daarna wordt het spel door middel van
duidelijke tekeningen in beeld gebracht, terwijl tenslotte de te volgen
taktiek wordt besproken.
Op deze wijze kan men zijn woordenschat vergroten, en een vooruitziende
blik tonen in een plezierige tijdpassering.

SPELLETJES VOOR
KLEUTERS EN
KINDEREN
•••

Elfriede Pausewang:

1584 1
Omvang 128 blz. Paperback. 3e druk
Formaat 17,5 x 18 cm. ƒ 11,50
Dit grote aantal groepsspelletjes zal
voor velen een welkome aanvulling zijn
en veel afwisseling bieden.
Het 'leer-element' vormt een wezenlijk
onderdeel, dat echter het 'spel-element' niet nadelig beïnvloedt.
Er zijn drie soorten spelletjes opgenomen:
— zonder spel- en leermiddelen en
zonder voorbereidingstijd
— met gebruik van aanwezig materiaal
en een korte voorbereidingstijd
— met eenvoudige, uit voorradig materiaal zelf vervaardigde speelmiddelen en een wat langere voorbereidingstijd.
Het grote aantal duidelijke illustraties,
waarbij diverse liedjes met muziek,
verhogen de bruikbaarheid.
Uitermate geschikt voor gebruik in
peuterklassen, op kleuterscholen, in de
eerste klassen van het basisonderwijs,
op clubs en in het gezin.

Enige recensies:
U hoeft nooit meer met de handen in
het haar te zitten als de verjaardagsvisite niet weet wat ze doen moet, of
er een ongeorganiseerde janboel van
maakt. Elfriede Pausewang verzamelde
honderddertig spelletjes, sommige voor
drie kinderen, andere zijn geschikt om
met twintig kinderen te spelen. Geen
van alle zijn te moeilijk of behoeven
onmogelijke attributen. Ze kunnen allemaal zonder moeite worden geleerd
aan kinderen van drie tot acht jaar.
De spelregels zijn heel eenvoudig en
staan op een duidelijke manier beschreven. We hebben ze niet allemaal
uitgeprobeerd maar we denken toch
dat ze bij alle kinderen tot acht jaar
in de smaak vallen.
'Ouders van nu°

Het is een boekje dat m.i. in geen
enkele kleuterklas of speelleerklas mag
ontbreken. Leidsters, onderwijzeressen
en kinderen zullen er zeer veel nuttig
plezter aan beleven.
'De Reformatorische School'
Het boekje is niet alleen aanbevelenswaardig voor jeugdorganisaties en
scholen. Ook thuis kunnen er veel
spelletjes worden gespeeld uit dit spellenboek. Er is een onderverdeling gemaakt van de spelletjes naar de belangrijkste leerdoelen. Er zijn spelletjes
op het gebied van kleuren en vormen;
woordenschat en taalbeoefening; waarnemen en herkennen; getallen en hoeveelheden en spelletjes die het best
buiten in de vrije natuur kunnen worden gespeeld.
'Utrechts Nieuwsblad'

Ingrid Këtter:

Het nieuwe spelletjes240 pagina's in fleurige band
verschijnt november 1975
3379 3
f 24,50
Een bont boek met spelletjes, grapjes,
raadsels en puzzels. Voor de lange
winteravonden, voor op reis en tijdens
vakanties. Bruikbaar in voor- en najaar,
zomer en winter, op regendagen, maar
ook bij mooi weer. Kortom: een boek
waarvan veel kinderen onder allerlei
omstandigheden plezier zullen hebben.
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Speciaal ook voor leidsters en leiders van de zondagsschool. U vindt hierin vele ideeën om een verloren kwartiertje met een spelletje en een grapje op te vullen.

ROMANS

Mien van 't Sant:

Fenand van den Oever:

Catalijn Claes en Ewout Speelman

De vrouwe van tle)
Oldenhoeve

Brood uit het wate r

De Immetjes hoeve

240 pagina's, gebonden en voorzien van
stof omslag
verschijnt oktober 1975
2669 x
Prijs ± f 15,—

416 pagina's, gebonden en voorzien van
stof omslag
verschijnt oktober 1975
2653 3
Prijs f 24,90

Een roman over de vissers van Vlaardingen. Het is een gevleugeld woord
dat voor ons Nederlanders, het water
zowel een grote vriend als een grote
vijand is. Speciaal de bewoners van
onze vissersplaatsen zullen dit kunnen
beamen.
Tegen deze achtergrond beschrijft Fenand van den Oever het leven van
Arend-Michiel van Roon, zoon en kleinzoon van een schipper op een haringschuit. Van Roon klimt op van lichtmatroos tot schipper. Hij bindt de strijd
aan tegen veel vastgeroeste ideeën en
probeert in een strijd van ontwakend
sociaal bewustzijn en opdringende mechanisatie zijn idealen te verwezenlijken.

Catalijn Claes ontdekt en begeleid
door Ewout Speelman, groeide uit tot
een van de meest gelezen schrijfsters
van familieromans. Met genoegen presenteren wij de tweede druk van dit
drieluik van romans.
De Immetjes-hoeve
Het huis met gouden muren
Lamplicht over het erf

200 pagina's, gebonden en voorzien van
stof omslag
verschijnt oktober 1975
2670 3
Prijs ± ƒ 15,—
In het genre streekromans neemt dit
boek een vooraanstaande plaats in. De
benodigde ingrediënten zijn er volop in
verwerkt: heer en knecht, rijk en arm,
sociale tegenstellingen. Maar daarmee
werd dit boek nog niet tot wat het is.
Dank zij het schrijverstalent van mevrouw Van 't Sant ontstond een roman,
die de lezers gespannen houdt van de
eerste tot de laatste bladzijde.

Vul uw naam en adres duidelijk leesbaar in!
De Heer/Mevrouw/Mejuffrouw

Bestelt rechtstreeks van de uitgever of door bemiddeling
van boekhandel

Straat

per post/spoor/bode
Attentie:
• Ingevulde formulieren mogen niet als drukwerk worden
verzonden doch moeten als brief worden gefrankeerd.
• Nieuwe titels en herdrukken zijn aangegeven door *
• Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Plaats

Opzenden naar: Uitgeversgroep Combo
Postbus 1 - Baarn; tel. (02154) 82 41

4403 5
4394 2
4393 4
4370 5
4368 3
4348 9
4267 9
4220 2
4218 0

4371 3
4403 3
4209 1
4200 8
4372 1

f 1,75
1 * C. J. van Doornik: Susanneke
2 H. Wolters-Klomp: Een fijne dag
2,25
3 W. P. Balkenende: Doortje en de
orgelman
4 Annemiek 115ckling: Prikkeltje krijgt
een baasje
5 Coby Bos: Poes, poes waar ben je?
6 Coby Bos: Flip en Flap
7 C. J. van Doornik: Lapjeskat of
voddenpoes?
8 M. A. M. Renes: Van een kleine
jongen en een grote hond
9 Anne de Vries: Toen Jezus
geboren werd
2,50
10 W. P. Balkenende: Jan en Joop
proberen het met paarden
11 * Aartje Boon: Tineke kerstfeest
12 Jannie Kortenbach: Rico, het
hondje
13 Jannie Krijger: Poesje Marja
14 K. Norel: Jeroen en Koosje

4239 3
4241 5
4244 x
4246 6
4247 4
4248 2
4243 1
4250 4
4252 0
4254 7

Serie VOOR ONZE KLEINEN á f 2,95
door W. G. van de Hulst
15 * Bengels in het bos
16* Fik
17 * Kerstfeest 2 d. kindertjes
18 Het plekje dat niemand wist
19 * Wegje koren
20 * Zwarte poesje
21 * Huisje sneeuw
22 Kleine zwerver
23 * Boze koster
24 * Voetstapjes in de sneeuw

4229 6
4385 3
4354 3
4356 x

CIRKEL-SERIE á f 2,95
door Willem G. van d Hulst jr.
25 Duffie
26 Vera
27 Ezeltje
28 Ik en Beppie

4349 7
4317 9
4395 0

2,85
29 * C. M. van den Berg: Ezeltje zonder
naam
30 C. Blei: Ruby en het konijn
31 Annemiek Biickling: Een poes voor
Joepie

4391 8
4271 7
4360 8
4277 6
4373 x
4405 1
4280 6
4282 2
4211 3

4382 9
4383 7
4390 x
4386 1
4230 x
4374 8
4396 9
4406 x
4283 0
4266 0
4397 7
4359 4
4407 8
4296 2

4210 5
4278 4
4286 5

32 W. G. van de Hulst: Van een klein
meisje en een grote klok
33 H. Jacobs: Bram en Ben op zee
34 * Max de Lange: Chrisje
35 Piet Meinema: De witte bef
36 Piet Meinema: Hans en Victor gaan
liften
37 * K. Norel: Pim, Ineke en hondje
38 Jan Roelfs: Het eerste kerstfeest
39 Bettien Scherft: De zomervakantie
van Klaas en Wim
40 D. Winsemius: Nienke, wat doe je
voor een ander?

MARLIESKE-SERIE á ƒ 3,15
door Max de Lange-Praamsma
41 Marlieske
42 Marlieske beleeft een avontuur
43 Marlieske en Pier
3,15
44 Betty Bakker: Poesje mauw
45 Corry Blei: Twee kleine zwervers
46 Corry Blei: Zeven roze biggetjes
47 Coby Bos: Maud en Rik
48* Coby Bos: Rik en Maud zijn stout
49 Bonny de Graaf: Alle vogels vliegen
50 B. Jager: Andis, het reekalfje
51 A. Lameris: Rood ei en een Noorse
pop
52 K. Norel: Die kwajongens
53 N. Lázar: Jos wil een hond
54 D. Verschoor: Vakantie in
Amsterdam
3,50
55 *W. G. van de Hulst: Gele riet
56 * K. Norel: Houen, jongens!
57 *Anne de Vries: Dagoe

MARIENTJE-SERIE á ƒ 3,60
door A. G. Lameris-Bolt
4319 5
58 Marientjes mooie zomer
4302 0
59 Marientje in Amerika
4384 5
60 Marientje aan het grote meer
4237 7
61 Marientje en het wereldwonder

4309 8
4310 1
4311 x
4312 8
4313 6
4408 6
4284 9
4227 x
4257 1
4301 2

ROZEMARIJNTJE-SERIE á f 3,75
door W. G. van de Hulst
62 * Rozemarijntje
63 Rozemarijntje naar school
64 Rozemarijntje en Rooie Pier
65 Rozemarijntje en de zwarte jongen
66 Rozemarijntje en de oude juffrouw
ƒ 3,75
67 * W. P. Balkenende: Wiesje poes
68 C. M. van den Berg: Steffie in Tirol
69 Max de Lange: 0, die Jolientje
70 * K. Norel: Herm Watergeus
71 D. Winsemius: Dat valt niet mee,
Carien!

4364 0

72

4376 4
4375 6

73
74

1 3,95
C. M. van den Berg: De stunt van
klas zes
J. Doorn: André gaat naar Lapland
A. Grimme: Slag om de Noord II

4398 5
4399 3
4409 4

SERIE MARK EN ANNET ë .1 4,50
door C. Blei-Strijbos
75 Mark en Annet in Ethiopië
76 Marks uitkijkpost
77 * Mark en Annet in Addis Abeba

4330 6
4331 4
4332 2
4333 0

SERIE REIS DOOR DE NACHT á/ 4,70
door Anne de Vries
78 * De duisternis in
79* De storm steekt op
80 Ochtendgloren
81 De nieuwe dag
4,75

4400 0
4410 8
4378 0
4411 6
4377 2
4379 9

Jo Andriessen: Het geheim van de
wildstroper
83 * Jo Andriessen: Het geheim van de
wildstroper II
84 C. M. van den Berg: Dagboek van
moeder
85* F. Franck: Vriend Afrika
86 Sonja Wind: Tineke's thuiskomst
87 P. de Zeeuw: De hooiplukkers van
Lochem
82

ƒ 4,95
4297 0
4322 5
4402 7
4388 8
4315 2

88
89
90
91
92 *

M. C. Capelle: Open die koffer!
W. G. van de Hulst: Ouwe Bram
D. Winsemius: Grote Pier
P. de Zeeuw: De Franse spion
P. de Zeeuw: Turfschip
f 5,25

4412 4
4401 9
4387 x
4328 4
4326 8
4413 2

93 * C. van den Berg: Het rode lichtje
94 Henny Bol: Doebidoe, naar
Frankrijk toe!
95 A. Grimme: Eggert begrijpt het!
96 * W. G. van de Hulst: Peerke en z'n
z'n kameraden
97 W. G. van de Hulst: Willem
Wijcherts
98 * P. A. de Rover: Bieke

5,75
4344 6

99

W. G. van de Hulst: Gerdientje
5,95
100*W. G. van de Hulst: Jaap Holm en
z'n vrinden
101 N. Bosma: De vergeten soldaat

4341 1
4306 3

Verder bestellen wij nog:
ex. W. G. van de Hulst e.a.: Kerstvertellingen geb. f 19,50
ex. J. J. L. ten Kate: Nieuwe Belooning: geb. ƒ 14,90
ex. W. G. van de Hulst: Peerke
Antiquarische herdruk
. . . geb. f 10,00
ex. Ann de Vries: Reis door de nacht
omnibus
geb. - 19,90
ex. D. Winsemius: Kobus in het zomerbos
geb. - 4,90
ex. D. Winsemius: Kobus in het winterbos
geb. - 4,90
ex. M. Renes-Boldingh: De weg van
het licht
geb. - 19,90
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw I
gebr. - 7,25
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw II
gebr. - 7,25
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw III
gebr. - 7,25
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw 1+11
verzamelbundel met begeleiding geb. - 25,90
ex. grammofoonplaat bij deel I . . . . - 12,50
ex. grammofoonplaat bij deel II . . . . - 12,95
ex. grammofoonplaat bij deel III . . .
- 17,90
ex. Klink e.a.: Liedboek voor de kinderen
gebr. - 11,90
ex. zur Mëhlen: Kerstliedjes
. gebr. - 6,30
ex. Feenstra: Bijbelse spelen voor de jeugd
gebr. - 12,50
set rol-exemplaar bij spel
- 2,75
(titel opgeven van het spel)
ex. ~fel: Speel in je spel
- 24,50
ex. Solomon: Plezier met potlood en papier
gebr. - 8,50
ex. Pausewang: 130 groepsspelletjes
3-8 jaar gebr. - 11,50
En verder nog
aantal auteur

titel

Vul uw naam en adres duidelijk leesbaar in!
De Heer/Mevrouw/Mejuffrouw

Bestelt rechtstreeks van de uitgever of door bemiddeling
van boekhandel

Straat

per post/spoor/bode
Attentie:
• Ingevulde formulieren mogen niet als drukwerk worden
verzonden doch moeten als brief worden gefrankeerd.
• Nieuwe titels en herdrukken zijn aangegeven door *
• Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Plaats

Opzenden naar: Uitgeversgroep Combo
Postbus 1 - Baarn; tel. (02154) 82 41

4403 5
4394 2
4393 4
4370 5
4368 3
4348 9
4267 9
4220 2
4218 0

4371 3
4403 3
4209 1
4200 8
4372 1

J 1,75
1 * C. J. van Doornik: Susanneke
2 H. Wolters-Klomp: Een fijne dag
f 2,25
3 W. P. Balkenende: Doortje en de
orgelman
4 Annemiek atickling: Prikkeltje krijgt
een baasje
5 Coby Bos: Poes, poes waar ben je?
6 Coby Bos: Flip en Flap
7 C. J. van Doornik: Lapjeskat of
voddenpoes?
8 M. A. M. Renes: Van een kleine
jongen en een grote hond
9 Anne de Vries: Toen Jezus
geboren werd
2,50
10 W. P. Balkenende: Jan en Joop
proberen het met paarden
11 *Aartje Boon: Tineke kerstfeest
12 Jannie Kortenbach: Rico, het
hondje
13 Jannie Krijger: Poesje Marja
14 K. Norel: Jeroen en Koosje

Serie VOOR ONZE KLEINEN á f 2,95
door W. G. van de Hulst
4239 3
15 * Bengels in het bos
4241 5
16 * Fik
4244 x
17 * Kerstfeest 2 d. kindertjes
4246 6
18 Het plekje dat niemand wist
4247 4
19 *Wegje koren
4248 2
20 * Zwarte poesje
4243 1
21 * Huisje sneeuw
4250 4
22 Kleine zwerver
4252 0
23 * Boze koster
4254 7
24 * Voetstapjes in de sneeuw

4229 6
4385 3
4354 3
4356 x
4349 7
4317 9
4395 0

CIRKEL-SERIE á f 2,95
door Willem G. van d Hulst jr.
25 Duffie
26 Vera
27 Ezeltje
28 Ik en Beppie
2,85
29 * C. M. van den Berg: Ezeltje zonder
naam
30 C. Blei: Ruby en het konijn
31 Annemiek Biickling: Een poes voor
Joepie

4391 8
4271 7
4360 8
4277 6
4373 x
4405 1
4280 6
4282 2
4211 3

32 W. G. van de Hulst: Van een klein
meisje en een grote klok
33 H. Jacobs: Bram en Ben op zee
34 * Max de Lange: Chrisje
35 Piet Meinema: De witte bef
36 Piet Meinema: Hans en Victor gaan
liften
37 * K. Norel: Pim, Ineke en hondje
38 Jan Roelfs: Het eerste kerstfeest
39 Bettien Scherft: De zomervakantie
van Klaas en Wim
40 D. Winsemius: Nienke, wat doe je
voor een ander?

MARLIESKE-SERIE á ƒ 3,15
door Max de Lange-Praamsma
4382 9
41 Marlieske
4383 7
42 Marlieske beleeft een avontuur
4390 x
43 Marlieske en Pier
4386 1
4230 x
4374 8
4396 9
4406 x
4283 0
4266 0
4397 7
4359 4
4407 8
4296 2

4210 5
4278 4
4286 5

f 3,15
44 Betty Bakker: Poesje mauw
45 Corry Blei: Twee kleine zwervers
46 Corry Blei: Zeven roze biggetjes
47 Coby Bos: Maud en Rik
48* Coby Bos: Rik en Maud zijn stout
49 Bonny de Graaf: Alle vogels vliegen
50 B. Jager: Andis, het reekalfje
51 A. Lameris: Rood ei en een Noorse
pop
52 K. Norel: Die kwajongens
53 *N. Lázar: Jos wil een hond
54 D. Verschoor: Vakantie in
Amsterdam
f 3,50
55 * W. G. van de Hulst: Gele riet
56 * K. Norel: Houen, jongens!
57 *Anne de Vries: Dagoe

MARIENTJE-SERIE á f 3,60
door A. G. Lameris-Bolt
4319 5
58 Marientjes mooie zomer
4302 0
59 Marientje in Amerika
4384 5
60 Marientje aan het grote meer
4237 7
61 Marientje en het wereldwonder

ROZEMARIJNTJE-SERIE á f 3,75
door W. G. van de Hulst
4309 8
62 * Rozemarijntje
4310 1
63 Rozemarijntje naar school
4311 x
64 Rozemarijntje en Rooie Pier
4312 8
65 Rozemarijntje en de zwarte jongen
4313 6
66 Rozemarijntje en de oude juffrouw
3,75
4408 6
67 * W. P. Balkenende: Wiesje poes
4284 9
68 C. M. van den Berg: Steffie in Tirol
4227 x
69 Max de Lange: 0, die Jolientje
4257 1
70 * K. Norel: Harm Watergeus
4301 2
71 D. Winsemius: Dat valt niet mee,
Gaden!
4364 0
4376 4
4375 6

3,95
72 C. M. van den Berg: De stunt van
klas zes
73 J. Doorn: André gaat naar Lapland
74 A. Grimme: Slag om de Noord II

4398 5
4399 3
4409 4

SERIE MARK EN ANNET á f 4,50
door C. Blei-Strijbos
75 Mark en Annet in Ethiopië
76 Marks uitkijkpost
77 * Mark en Annet in Addis Abeba

4330 6
4331 4
4332 2
4333 0

SERIE REIS DOOR DE NACHT á f 4,70
door Anne de Vries
78 * De duisternis in
79 * De storm steekt op
80 Ochtendgloren
81 De nieuwe dag
4,75

4400 0
4410 8
4378 0
4411 6
4377 2
4379 9

82 Jo Andriessen: Het geheim van de
wildstroper I
83* Jo Andriessen: Het geheim van de
wildstroper II
84 C. M. van den Berg: Dagboek van
moeder
85 * F. Franck: Vriend Afrika
86 Sonja Wind: Tineke's thuiskomst
87 P. de Zeeuw: De hooiplukkers van
Lochem
f 4,95

4297 0
4322 5
4402 7
4388 8
4315 2

88 M. C. Capelle: Open die koffer!
89 W. G. van de Hulst: Ouwe Bram
90 D. Winsemius: Grote Pier
91 P. de Zeeuw: De Franse spion
92 * P. de Zeeuw: Turfschip
ƒ 5,25

4412 4
4401 9

93*C. van den Berg: Het rode lichtje
94 Henny Bol: Doebidoe, naar
Frankrijk toe!
95 A. Grimme: Eggert begrijpt het!
96 * W. G. van de Hulst: Peerke en z'n
z'n kameraden
97 W. G. van de Hulst: Willem
Wijcherts
98 * P. A. de Rover: Bleke

4387 x
4328 4
4326 8
4413 2

5,75
4344 6

99 W. G. van de Hulst: Gerdientje
ƒ 5,95
100*W. G. van de Hulst: Jaap Holm en
z'n vrinden
101 N. Bosma: De vergeten soldaat

4341 1
4306 3

Verder bestellen wij nog:
ex. W. G. van de Hulst e.a.: Kerstvertellingen geb.ƒ 19,50
ex. J. J. L. ten Kate: Nieuwe Belooning: geb. ƒ 14,90
ex. W. G. van de Hulst: Peerke
Antiquarische herdruk
. . . geb. f 10,00
ex. Anne de Vries: Reis door de nacht
omnibus
geb. - 19,90
ex. D. Winsemius: Kobus in het zomerbos
geb. - 4,90
ex. D. Winsemius: Kobus in het winterbos
geb. - 4,90
ex. M. Renes-Boldingh: De weg van
het licht
geb. - 19,90
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw I
gebr. - 7,25
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw II
gebr. - 7,25
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw III
gebr. - 7,25
ex. Lam/ter Burg: Alles wordt nieuw 1+11
verzamelbundel met begeleiding geb. - 25,90
ex. grammofoonplaat bij deel 1 .
- 12,50
ex. grammofoonplaat bij deel II .
. - 12,95
ex. grammofoonplaat bij deel III .
- 17,90
ex. Klink e.a.: Liedboek voor de kinderen
gebr. - 11,90
ex. zur
Kerstliedjes
.
gebr. - 6,30
ex. Feenstra: Bijbelse spelen voor de jeugd
gebr. - 12,50
set rol-exemplaar bij spel
- 2,75
(titel opgeven van het spel)
ex. W5Ifel: Speel in je spel
- 24,50
ex. Solomon: Plezier met potlood en papier
gebr. - 8,50
ex. Pausewang: 130 groepsspelletjes
3-8 jaar gebr. - 11,50
En verder nog
aantal auteur

titel

uitgeverij g•Lcallenbach bv nijkerk
111~
is niet alleen de uitgever van kinderboeken (zondagsschooluitgaven), maar ook van
boeken op het gebied van psychologie, opvoedkunde, zwakzinnigenzorg, theologie,
romans enz....
Een verkort overzicht vindt u hieronder.

PSYCHOLOGIE

ZWAKZINNIGENZORG

Dr. J. H. van den Berg: De psychiatrische patiënt,
6e druk
13,90
Dr. J. H. van den Berg: Dieptepsychologie,
39,90
5e druk
Dr. J. H. van den Berg: Het menselijk lichaam I,
25,90
7e druk
Dr. J. H. van den Berg: Het menselijk lichaam II,
6e druk
27,90
Dr. J. H. van den Berg: Kleine psychiatrie,
22,50
26e druk
Dr. J. H. van den Berg: Leven in meervoud
23,90
7e druk
Dr. J. H. van den Berg: Medische macht en
medische ethiek, 21e druk .
7,25
. . .
27,90
Dr. J. H. van den Berg: Metabletica, 20e druk
Dr. J. H. van den Berg: Metabletica van de materie,
48,90
2e druk
Dr. J. H. van den Berg: Psychologie van het ziekbed,
6,75
23e druk
Dr. W. B. Frick: In gesprek met Maslow, Murphy,
.
.
27,50
Rogers
.. ...... .
. . . 22,50
.
Dr. Willem Metz: Pijn 2e druk

Dr. H. Galjaard, Drs. W. Strubbe, B. van Zijderveld:
Voorkomen is beter dan niet genezen . . .
Drs. M. H. Goedman en Drs. H. Koster: Hoe moet
ik verder met dit kind?, 5e druk .

Drs. M. H. Goedman, M. G. H. den Haan en
Drs. H. Koster: De opvoeding van het geestelijk
zwakke kind. Een leidraad voor ouders en andere
opvoeders, 5e druk
Loek van Hal / Willem Klein: Heb je al gewonnen?
. . .
Sport voor geestelijk gehandicapten .
Drs. T. Hamer: Toekomst voor twee. Pleeg. .
grootouders voor het zwakzinnige kind .
Dr. Paul Sporken e.a.: Geestelijk gehandicapten,
seksualiteit en erotiek
P. S. Vreugdenhil-Verhave: Dwalen door de
doolhof
B. van Zijderveld/M. Sweere: Geestelijk
.
gehandicapt, lichamelijk volwassen .
Jo van de Wetering: Het zilveren kind .

Lea Barinbaum: Hoe kinderen werkelijk zijn
Barry en Patricia Bricklin: Gezonde gezinnen

18,50

Dr. H. Berkhof en Dr. 0. de Jong: Geschiedenis

gezonde kinderen

17,50

der Kerk, 9e druk
Dr. H. Berkhof: Christelijk geloof

idem 3e druk paperback

K. Dietrich/H. Schleifer: Zo worden kinderen
.......
.
K. Dietrich: Intelligentie is te ontwikkelen
.
C. den Dulk/H. G. van Goor: Inleiding in de
orthodidactiek en in de remedial teaching van het
dyslectische kind, 2e druk
.
Anita Heiliger: Angst
W. Kalff: Leren opvoeden
Margrit KntzeI-Hansen: Muziek met kinderen .
.
.
Dr. M. J. Langeveld: Elk kind is er één .
Theo Lautwein/Maria Sack: Sport + spel =
.....
.
plezier + gezondheid
Ingeburg Stengel: Spraakmoeilijkheden bij
kinderen
K. Vortisch: Kinderen beleven hun omgeving

16,90

14,50
15,00
15,50
16,90
19,50

.
.

16,90
8,90

THEOLOGIE

OPVOEDKUNDE

schoolrijp

24,90

12,90
18,50

24,90
14,50
15,00
17,50
29,50
12,90
17,50
12,50

Weerwoord

45,00
75,00
33,50
33,50
21,50

Ds. Jac. van Dijk: Uw vreugde tegemoet, 5e druk
Dr. P. A. Elderenbosch: De rivier die in Taizé
12,50
... .
ontspringt 2e druk
Dr. E. Flesseman-van Leer: Geloven vandaag,
19,50
3e druk
Dr J. de Graaf: De ethiek van het immoralisme,
7,90
7e druk
Dr. Otto J. de Jong: Nederlandse kerkgeschiedenis
59,00
16,90
Dr. H. Jonker: En tbch preken
24,90
Dr. H. Jonker: Leve de Kerk, 2e druk .
Dr. D. J. Kolhbrugge en Dr. J. van der Werf:
14,90
De ware Jozef
14,50
Dr. G. C. van Niftrik: De liefde
± 17,50
Dr. G. Th. Rothuizen: Preken
.
18,50
Dr. A. A. van Ruler: Dichter bij Marcus
17,50
.
Dr. A. A. van Ruler: Het leven een feest

.
. 15,50
Dr. A. A. van Ruler: Ik geloof, 5e druk
Dr. A. A. van Ruler: Laat heel de aard' een loflied
wezen
15,50
17,90
Dr. A. A. van Ruler: Over de psalmen gesproken
14,50
Dr. A. A. van Ruler: Reidans
9,75
H,W.S.: Nieuw Bijbels Dagboekje, 22e druk .
Dr. E. van der Schoot: In gesprek met de ander,
14,90
6e druk
.
25,90
.
Dr. E. L. Smelik: Overjarige Postille .
Dr. H. de Vos: Het christendom en de andere
19,90
godsdiensten
14,50
Dr. H. de Vos: Inleiding tot de ethiek, 6e druk
Dr. H. de Vos: Inleiding tot de wijsbegeerte,
24,50
7e druk

COMMENTAREN OP HET
OUDE EN NIEUWE TESTAMENT
Serie De prediking van het Oude Testament
Deze staat onder redactie van Prof. Dr. A. van Selms,
Prof. Dr. A. S. van der Woude en Dr. C. van Leeuwen.
In de komende jaren zal deze, uit ± 35 delen bestaande, commentarenreeks verschijnen. Momenteel zijn
14 delen leverbaar. Intekenaren op de gehele serie krijgen een korting van ca. 100/0.

Serie De prediking van het Nieuwe Testament
Onder redactie van Prof. Dr. A. F. J. Klijn zullen in de
komende jaren de laatste delen verschijnen in deze serie.
Momenteel zijn er 19 delen leverbaar. Intekenaren op de
gehele serie krijgen een korting van ca. 10°/o.

ROMANS EN GEDICHTENBUNDELS
Cor Bruijn: Sil de strandjutter (luxe editie)
Cor Bruijn: Sil de strandjutter
.
geb.
Anne de Vries: Bartje, tv-editie
. paperback
Anne de Vries: Bartje, tv-editie
Anne de Vries: Bartje
Anne de Vries: Bartje zoekt het geluk
Anne de Vries Hilde
Geert Boogaard: Brood en wijn
Geert Boogaard: Tijd en teken, 6e druk
Geert Boogaard: Wanneer ik bid, 3e druk
Jacq. E. van der Waals: Gebroken kleuren,
11e druk

24,90
8,90
19,90
12,50
7,75
7,75
8,90
7,90
6,50
7,90
7,90

