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voor 

	gig 
gezin   

Sander van Marian 

wap wolletje 
KLEUTFPV MIES 

Inge Lievaart/S. van Marion 

Wip, Wap, Wolletje 
3de druk — 2003 9 — f 7,90 

Een bundel liedjes die bij kinderen, 
ouders en opvoeders erg populair is. 

Pim zur Midden 

Kerstliedjes 
uitgebreide 2de druk — 2006 3 — f 9,50 

15 frisse, eenvoudige kinderliedjes 
met notenschrift voor zangstem en 
begeleiding. 

Hanna Lam/Wim ter Burg 

Alles wordt nieuw 
deel  1 — 11de druk —2004 4 
deel 2 — 8ste druk —2001 2 
deel 3 — 3de druk —2016 0 

prijs per deel f 7,90 

henna lam 

vom ter burg 

Deel 1 en II in één band 
met uitgebreide muziekbegeleiding 
voor zang, éénstemmig instrument 
en klavier 
met illustraties van Tiny van Asselt 

2de druk — 2012 8 
groot formaat, gebonden f 25,90 

Langspeelplaten 
koorzang olm. Wim ter Burg 

bij deel 1 f 13,25 2 f 14,25 3 f 18,25 

Dr. J. L. Klink 
Tera de Marez Oyens 

Liedboek voor de 
kinderen 
4de druk — 2002 0 — f 12,50° 

Een bundel van 48 liederen, samen-
gesteld door de Liedcommissie van 
de Stichting Centrum voor de Kerk-
zang en de Stichting tot Verbetering 
van het Muziekonderwijs op de Chris-
telijke Scholen in Nederland. 

W. G. van de Hulst 

In de Soete Suikerbol 
alle 7 delen nu weer 
volop leverbaar 

1 — 34ste druk — 3807 8 
2 — 31ste druk — 3808 6 
3 — 31ste druk — 3809 4 
4 — 32ste druk — 3810 8 
5 — 30ste druk — 3804 3 
6 — 31ste druk — 3805 1 
7 — 30ste druk — 3806 x 

per gebrocheerd deel f 7,90 



Nijkerk, najaar 1977 
L.S. 

Reeds sinds generaties wordt door Uitgeverij Callenbach in deze tijd van het jaar een 
catalogus kinderboeken uitgegeven. Wellicht ontvingen uw ouders of grootouders 
hem al. 

Ook dit jaar is de samenstelling van de collectie weer met zorg geschied. Niet alleen 
werd op inhoud geselecteerd maar ook hebben we getracht te voorkomen dat er titels 
tijdens het najaar uitverkocht raken. Helemaal is dit laatste niet te voorkomen. Door de 
enorme vraag hebben wij in 1976 veel — naar ons gevoel té veel — mensen moeten 
teleurstellen. Hele prijsklassen raakten uitverkocht en moesten voor najaar 1977 op-
nieuw worden aangevuld (zie bijvoorbeeld de nummers 3 t/m 13, 45 t/m 55). Nu zijn 
de oplagen verhoogd en is het beschikbare aantal titels opgevoerd tot meer dan 100! 

Naast de nieuwe titels — die alle zeker de moeite waard zijn! — werden maar liefst 46 
herdrukken opgenomen. Sommige daarvan zijn zogenaamde doorlopende herdruk-
ken: titels die niet uitverkocht mogen raken zoals de Rozemarijntjes (nummers 56 t/m 
60) of de delen uit de serie Reis door de Nacht (nummers 74 t/m 77). Andere titels zijn 
slechts korte tijd niet verkrijgbaar geweest, maar gezien de grote belangstelling was 
een nieuwe druk nu noodzakelijk. Zo werd bijvoorbeeld de zeer bekende serie Voor 
onze Kleinen van W. G. van de Hulst sterk aangevuld tot 16 titels (nummers 20 t/m 35). 
Verder vindt u in deze collectie ook titels die langere tijd niet leverbaar waren. Wij 
attenderen u onder andere op de twee titels uit de serie Kind en Bijbel van Anne de 
Vries (nummers 11 en 13), op diverse titels van K. Norel (nummers 5, 47, 53, 68 en 80) 
en Anne de Vries (nummers 7 en 55) en op de boeken voor meisjes van 11 jaar en 
ouder van Rie van Rossum (nummer 100) en Max de Lange-Praamsma (nummer 102). 
Het verheugt ons zeer, aan de collectie te hebben kunnen toevoegen het beroemde 
boek van W. G. van de Hulst Niek van de bovenmeester (nummer 92), waarvan nu 
deel I is verschenen en deel II in 1978 het licht zal zien. Hoevelen hebben al niet van de 
avonturen van deze jongen genoten? 

Al met al: een meer dan 100 titels tellende catalogus kinderboeken waarin u veel van 
uw gading zult aantreffen. Het uitzoeken van boeken voor de jeugd is verantwoordelijk 
werk. Dat geldt voor ons, maar ook voor u. Wij wensen u er veel succes mee en hopen 
dat u uit deze boekjes van Callenbach een goede keus zult kunnen maken. 

Uitgeverij G. F. Callenbach b.v. 



C. J. van Doornik-Lengkeek 

0 	 I 

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

Susanneke, het dochtertje van de 
koster, heeft op de dag voor Kerstmis 
niemand om mee te spelen. Ze be-
denkt iets: ze zal de kerk gaan versie-
ren met de slingers van haar eigen 
verjaardagsfeest. Als ze klaar is, is ze 
heel tevreden over haar werk. Aan va-
der 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 ver-
driet. Oma praat met haar en dan be-
grijpt ze alles veel beter. 

H. Wolthers-Klomp 

0  _7,i-  I 

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

Janneke beleeft fijne dingen en ge-
niet 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 haartweeling-
broertjes Tim en Tom. 
Als ze in de tuin speelt, komt er on-
verwachts onweer, maar gelukkig 
ook dat gaat voorbij. 
Als ze moe van een dag vol avontu-
ren 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 leu-
ke sfeer die hiervan uitgaat. 

Deze beide titels zijn ingenaaid. 

L. van Aalst 
	

W. G. van de Hulst 

©I  r))5'.I [Q 	HOL1(111 
	

°Jantje van de 
4432 9 
	 Scholtenhoeve 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., ill. van Tiny 
	

4213 x 
van Asselt 
	

J. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties van 
W. G. van de Hulst Jr., 10e druk. 

Remi gaat op een middag vissen. Als 
hij in het riet zit, hoort hij jongens- 

	Het zoontje van de hoogmoedige 
stemmen en het gepiep van een 

	
Scholtenboer begreep het verhaal 

hondje. Hij rent er naar toe en ziet 
	

van het kindje in de kribbe niet goed 
nog net kans het hondje uit het water 

	en ging in de barre winterkou op 
te halen. Thuisgekomen blijkt, dat het 

	
zoek. Een oude vrouw, die door de 

beestje een gebroken poot heeft. De 
	

boer van het erf was gejaagd, vindt 
dierenarts moet komen. 	 het verkleumde kind en verzorgt het. 
Vader en moeder vinden het goed dat 

	
Als de ongeruste ouders hun jongen 

het hondje bij Remi blijft: die heeft er 
	

vinden en begrijpen wat de vrouw 
nu een vriendje bij. 	 voor hem heeft gedaan, komen ze er- 

toe hun hardheid in te zien en te be-
lijden. 



J. J. L. ten Kate 

Vientue helooning 
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 Nederlandse Zondagsschoolvereeni-
ging 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 11x 14,5 cm. ƒ 14,90. 

Lineke en Jan mogen met Kerstmis 
weer bij hun grootouders logeren. Li-
neke klimt alleen de toren in en be-
reikt de klokken, maar ze klinken heel 
anders dan toen ze met grootvader 
ging luisteren. Zij dacht dat de enge-
len zongen en wil hun vragen een 
boodschap bij God te brengen. Ze 
valt in slaap en dan is de hulp van een 
heleboel mensen en zelfs van vier po-
litie-agenten nodig, om haar terug te 
vinden. 

Anne de Vries 

()Het kleine negermeisje 
4208 3 
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill., 7e dr. 

Pieng-Pieng is een lief klein neger-
meisje. Ze heeft een vriendje met wie 
ze ruzie krijgt over een papegaai en ze 
heeft een broer, Dagoe, die op school 
gaat en haar iedere dag vertelt wat hij 
op school leert over de Here Jezus. 
Pieng-Pieng wil graag een papegaai 
hebben en daarom gaat ze in vol ver-
trouwen naar het grote, gevaarlijke 
bos. Ze is nog niet terug wanneer het 
donker begint te worden. Geen won-
der dat haar moeder en Dagoe erg 
ongerust zijn. 

K. Norel 

OLinekes tocht naar de 
zingende klokken  in  

4433 7 
M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill. van Corrie 
van der Baan, 2e dr. Lin 	tocht 

n de 
zingen klokken 

Nel Verschoor-van der Vlis 	r) 

()Langs het donkere bos 
4221 0 
M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill. van Jan Lutz, 
7e dr. 

Het is een mooie daad van Rietje de 
Ruif wanneer ze, ondanks haar angst, 
in het donkere bos een meisje uit 
haar hulpeloze toestand redt. Wan-
neer uitkomt dat het meisje met haar 
grootvader erbarmelijk gehuisvest is, 
besluit Rietjes moeder hierin verbete-
ring te brengen. (j
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W. P. Balkenende 

OJan en Joop proberen 
het met paarden 
4371 3 
J. 7-9 jaar. 48 blz., illustraties van 
Geeske van Tienhoven 

W. G. van de Hulst 
Jan en Joop mogen op twee hitten  ie" II kmet gat in de heg meerijden in de optocht, tijdens het 
dorpsfeest. Na afloop gaan ze er met 4216 4 
het paard van de bakker vandoor, dat 	J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 6 ill. 
het er minder goed afbrengt: het dier 	W. G. van de Hulst Jr., 14e dr. 
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 paarden-
koopman lost alles op door te zorgen 
dat de jongens een kleine pony 
krijgen. 

van 

M. A. M. Renes-Boldingh 1 

(Wan een kleine jongen 
en een grote hond 
4220 2 
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 lil. van Riek 
van der Waa, 5e dr. 

Bernardo, de Sint-Bernardshond, 
hoort thuis in een groot, druk gezin. 
Het dier houdt meer van de 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. 

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. Dat je een belofte 
moet houden wordt hier door een 
treffend voorbeeld duidelijk gemaakt. 

Anne de Vries 

PAbraham, de vriend  ma 
God 
4437 x 
2e druk 

®Toen Jezus geboren 
werd 
4218 0 
10e druk 

®Scheepje onder Jezus' 
hoede 
4438 8 
2e druk 

serie KIND EN BIJBEL 
door Anne de Vries 
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema 

Reeds vele jaren neemt het boekje van Anne de Vries Toen Jezus 
geboren werd een waardige plaats in tussen de Zondagsschool-
Uitgaven van Callenbach. 
Dit jaar worden daaraan twee titels uit de serie Kind en Bijbel toege-
voegd: één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. 
Het is de bedoeling van de uitgever in de komende jaren de gehele serie 
(8 delen) weer compleet te laten verschijnen. 
Het zijn evangelisatie-boekjes bij uitstek, omdat Anne de Vries de bijbel-
verhalen in voorkinderen begrijpelijke taal heeft naverteld. 
Voor jongens en meisjes van 7-9 jaar, 



C.M.C van den Berg-Akkerman 

OK 	1 

4349 7 
J. en M. 7-9 jaar. 40 blz., 8 ill. van 
Corrie van der Baan, 2e druk 

In het weiland van Mario's vader dar-
telt 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 uitver-
koren werd om de zoon van God, Je-
zus, te dragen. De droom van het 
ezeltje is natuurlijk maar een verzin-
sel van de mensen, maar het rijden 
op die ezel niet, vergeet dat nooit, 
Mario! 

Annemiek Beickling 

DDe gebloemde stoel 
4420 5 
J. en M. 8-10 jaar. 48 blz., illustraties 
van Reintje Venema. 

De gebloemde stoel is één van de 
hoofdprijzen die te winnen zijn bij een 
hondententoonstelling. Jodocus be-
sluit zijn hond Flap, een Dalmatiner, 
ook in te schrijven. Als hij de stoel 
wint, zal hij hem aan zijn moeder 
geven. 
Een vriendinnetje heeft ook een Dal-
matiner, wat rustiger en beter afge-
richt. Ook zij schrijft in. 
Na de keuring hoort Jodocus dat Flap 
geen prijs heeft gekregen. Eerst vindt 
hij dat wel naar, maar als hij even 
later weer met Flap buiten aan het 
spelen is vindt hij zijn hond, prijs of 
geen prijs, toch de fijnste hond. 

W. G. van de Hulst 

ElDVan een klein rneisie 
een grote klok 
4391 8 
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 
15e druk 

Een juweeltje van vertelkunst. 
Ria en Jaap zijn prettige kinderen. 
Hun belevenissen in de kosterswo-
ning bij de kerk zijn spannend en aan-
trekkelijk verteld. Prachtig vooral 
wordt beschreven hoe tijdens de 
ziekte van Jaapje de kleine Ria voor 
zijn genezing bidt. 

Piet Meinema 

4277 6 
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 11 ill. van 
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 dade-
lijk nodig heeft als hij een trouwpreek 
moet houden. Hij weet ook niet dat in 
de reserve bef een groot gat brandt 
als Thea het strijkijzer vergeet uit te 
zetten. Wat een ramp! Heel wat men-
sen gaan de bef zoeken. 

K. Norel 

Ji9roan 
4372 1 
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 8 ill. van 
Hans Sturris, 2e druk 

Jeroens 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 en de wagen glijden het kanaal 
in. Jeroen springt in het ijskoude wa-
ter 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 zesjarige Pim woont met zijn ou-
ders, 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. Hun 
hondje speelt een belangrijke rol bij 
de redding. 

.11£ 1(050  

K. Norel 

e 	Ineke en hun 
bendfie 
4405 1 
J. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van Corrie van 
der Baan, 3e druk 

Pi 
eti 

horiciye 



De serie VOOR ONZE KLEINEN (in de wandeling bekend als 'de Vé-O-
Ka'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 opge-
nomen. 

G Allemaal katjes 	m i.)e wilde jagers 
4380 2 4240 7 
17e druk 14e druk 

G Anneke en de sik 1 
4236 9 
14e druk 

e Fik 
4241 5 
21e druk 

e Annelies 	e  Grote Bertus en kleine 
Bertus 
4242 3 
13e druk 

O Het huisje in de sneeuw 
4243 1 
20e druk 

4381 0 
9e druk 



4245 8 

4249 0 
13e druk 

10e druk 

e  IKIGAno kwergoT 
a  Het pioija dMe rdondand 

wist 
11 

4246 6 
13e druk 

©Het Vij"6g' h,: 

4247 4 
18e druk 

'dorp) Rob a in Plop 

4251 2 
19e druk 

®Het zwarte panais 
e ,‘ 

4253 9 	-1.) 
15e druk 

4248 2 
12e druk 

4250 4 
7e druk 

De serie VOOR ONZE KLEINEN 
voor jongens en meisjes van 6-8 jaar 
Vrolijk geïllustreerd door W. G. van de Hulst J' 
Omvang 40 blz. 



Betty Bakker 

4386 1 
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van Tiny 
van Asselt, 3e druk 

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

Corry B. Blei-Strijbos 

951 	J, 
4230 x 
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill. van 
Tiny van Asselt, 4e druk 

Een gezellig boekje over de poes van 
Liesje en het hondje van Kees, die 
samen de wijde wereld intrekken. 
De vlotte tekeningen sluiten prachtig 
bij de inhoud aan. 

Corry B. Blei-Strijbos 

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

Maaike en haar broer Paul komen op 
het idee hun zeven biggetjes een lint-
je aan de staart te binden. Bij hun 
vervoer ontsnappen de biggetjes en 
rennen door het verkeer. Na heel wat 
consternatie komen ze dankzij de lint-
jes aan hun staartje weer op de boer-
derij terecht. 

Coby Bos 

4439 6 
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., ill. van Tiny 
van Asselt 

Weer een nieuw boekje met avontu-
ren van de kinderen Maud en Rik. Sa-
men met de ouders van Rik wordt een 
tent gekocht, die in de tuin wordt op-
gezet. Maud en Rik mogen er zelfs, 
met hun hondje Toy, een nachtje in 
slapen. 
Een alleraardigst verhaal dat de klei-
neren al gauw zelf zullen kunnen le-
zen. Het zijn éénlettergrepige woor-
den en korte zinnen. 



Coby Bos 	 K. Norel 

3Maud en Rik, Toy en Kik CD Waterrotten 
4421 3 
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., illustraties 
van Tiny van Asselt 

Weer een boekje over de kinderen 
Maud en Rik. Ook nu werden weer 
kleine, éénlettergrepige woorden ge-
bruikt zodat de kinderen uit de 2e en 
3e klas het verhaal zelf kunnen lezen. 
Allerlei kleine gebeurtenissen wor-
den beschreven in voor kinderen be-
grijpelijke taal. 
Ook zeer geschikt als klasse-leesboek. 

4265 2 
J. en M. 8-11 jaar, 48 blz., illustraties 
van Laura Gerding, 3e druk 

De boeken van Norel worden nog 
steeds met zeer veel genoegen door 
de jeugd gelezen. De gebeurtenissen 
in dit boek spelen zich af aan het IJ, 
waar de hoofdpersonen bijna worden 
overvaren als in een bootje aan het 
roeien zijn. Ze maken een boottocht 
naar Enkhuizen en zijn getuigen van 
een gevaarvolle aanvaring. 

Coby Bos 

ORik en Maud zijn vaak 
stout 
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 kat-
tekwaad uit. Als fik 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 slaapka-
mer. Als de vader van Maud de vol-
gende 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. 

Nena Lázar-Schilthuis 

0Jos wil een hond 
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 bene-
den durft, haalt Jos hem er toch uit. 
Alhoewel het 'maar' een poes is, gaat 
Jos hem toch wel aardig vinden. 

W. G. van de Hulst jr. 

$Duffie 
4229 6 
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz. 

Duifje 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 bloemen-
kar is hij terechtgekomen op zijn ei-
gen 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 groe-
ne bomen ziet slepen, weet hij het 
weer: het wordt kerstfeest... 



Coby Bos 	 Nel Verschoor-van der Vlis 

CD De konijnen van Henjo,,, eEen dag vol spanning 
4440 x 	 4442 6 
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., ill. van Tiny 	J. 8-10 jaar. 64 blz., 8 ill., 4e  dr.

4 

van Asselt 

Henjo heeft van zijn vriendje twee ko-
nijntjes gekregen. Hij is er erg blij 
mee. Als hij dan ook hoort dat ze bin-
nenkort gaan verhuizen naar een flat 
in de stad is Henjo erg boos dat de 
konijntjes dan niet meekunnen. Het 
hok dat Henjo voor de diertjes maakte 
blijkt niet erg stevig te zijn: de konijn-
tjes lopen weg. Na een spannende 
jacht, waarbij zelfs de kinderen uit de 
klas worden ingeschakeld, vindt Hen-
jo ze terug. Als de datum van de ver-
huizing naderbij komt spreekt Henjo 
met opa af, dat de konijnen bij opa en 
oma mogen staan. Henjo krijgt dan 
twee marmotten. 

De twee jongens uit dit spannende 
verhaal beleven een hachelijk avon-
tuur, waaraan ze lang herinnering 
houden. Ze gaan zwemmen en als ze 
terugkomen, zijn hun kleren ver-
dwenen. 
Tijdens het opgekomen noodweer 
wikkelen ze zich in zeildoek en vallen 
in slaap. Dan begint de onrust voor 
de ouders, waar pas een einde aan 
komt als ze door vader en moeder, in 
gezelschap van een agent en een 
hond, worden gevonden. 
De herdruk van dit prachtige jongens-
boek zal door de velen die het reeds 
eerder voor uitdeling bestemden, 
zeer worden toegejuicht. 

C. Th. Jongejan-de Groot 

(1) De ponyfarm 
4362 4 
M. 8-10 jaar. 60 blz., 11 ill. van Corrie 
van der Baan, 3e dr. 

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. 

K. Norel 

CD Anneke en Rooie Kees 
4441 8 
J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e dr. 

In het leven van Anneke komen grote 
veranderingen als ze met haar ouders 
van een dorp in het noorden verhuist 
naar een flatje in de stad. De meisjes 
lachen haar uit. In deze moeilijke tijd 
ondervindt ze veel steun en 
vriendschap van de roodharige Kees. 
Als Anneke later in de meisjeskring 
wordt opgenomen, scheldt ook zij 
Kees uit voor rooie. Gelukkig komt 
later alles goed, in 't bijzonder voor 
Kees, omdat hij door toedoen van An-
neke de Here Jezus leert kennen. 

Anne de Vries 

IDDagoe de kleine 
bosneger 
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 bij-
geloof van zijn dorp te trotseren door 
een hulpeloos Indianenkind van een 
wisse dood te redden. Hij durfde, om-
dat hij op school het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan heeft leren 
kennen. 



C. M. van den Berg-Akkerman 

"inter in Tirol 
4443 6 
M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill., 2e dr. 

Een gezellig, boeiend verhaal over 
een meisje uit Tirol. Het ontleent zijn 
aantrekkelijkheid mede aan het feit 
dat het zich in een voor veel kinderen 
onbekende wereld afspeelt. 
Het boek vertelt over de eenzame 
bergwereld, over de wijze waarop het 
kerstfeest wordt gevierd, over skiën 
en gezellige logeerpartijen. Maar ook 	K. Norel 
hoe Hedwig, de hoofdfiguur, uit een a),P2rn 	jannata 
groot gevaar ontsnapt door een won- 
derbaarlijke redding. 	 egrack 

4285 7 
J. 10-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 5e dr. 

Joost Vermande, lid van de beman-
ning van de onderzeeboot 0-16, is de 
enige die in leven blijft als de boot in 
een mijnenveld terechtkomt en in de 
lucht vliegt. Met uiterste krachtsin-
spanning weet hij zich te redden. No-
rel heeft deze zeeman gesproken en 
geeft in dit boek het boeiende relaas 
van deze echt gebeurde geschie-
denis. 

C. M. van den Berg-Akkerman 

Geheim blijft geheim , 
4431 0 
M. 10-12 jaar. 80 blz., ill. van Reintje 
Venema 

Op goede wijze weet de schrijfster de 
sfeer te tekenen in een schoolklas, 
waar lang niet alle meisjes het goed 
met elkaar kunnen vinden. Als ze el-
kaar echter beter leren kennen, ont-
staat een goede vriendschap, die ech-
ter in gevaar komt als Jenny haar 
armbandje verliest en verdenkingen 
gaat koesteren. 
Met behulp van de onderwijzer ont-
dekt ze wie de armband heeft meege-
nomen en waarom. Tegenover de an-
dere meisjes zwijgt ze hierover: ge-
heim blijft geheim. 

K. Norel 

W. G. van de Hulst 

®Ergens in de wijde 
wereld 
4444 2 
J. 10-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 9e dr. 

Ergens in de wijde wereld schijnt de 
maan door een zolderraampje. De 
kleine jongen op de zolder kan alleen 
maar de van zilver tintelende lucht 
bekijken. En uit de hoge hemel, over 
de verre, wijde wereld heen, weet 
God ook wat er in zijn hart leeft. 

4427 2 
J. en M. 8-14 jaar, 64 blz., 9 illustraties 
3e druk. 

Jan en Janneke emigreren met hun 
ouders naar Canada. In het eerste jaar 
van hun verblijf maken ze al veel 
mee: een sneeuwstorm en een red-
ding van vader door een boer en zijn 
hond. 
Maar de ervaring die de kinderen op-
doen tijdens een tochtje te paard zal 
velen de adem doen inhouden. Ter-
nauwernood weten ze te ontsnappen 
aan de grommende berin die haar 
jong komt opzoeken. 

Anne de Vries 

4446 9 
J. 10-12 jaar. 56 blz., 25 ill., 9e dr. 

De held van dit spannende verhaal 
trekt er van tijd tot tijd met een door 
de wol geverfde stroper op uit. Hij 
zou graag studeren, maar het geld 
voor de boeken ontbreekt hem. Als 
het zover komt, dat een volwassen 
hert in een strik loopt, bevrijdt hij het 
gemartelde dier, waarmede hij te-
vens zichzelf van zijn afdwalingen en 
van de stroper bevrijdt. 
Een verhaal met een zeer positieve 
strekking. 



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. 
De hoofdfiguur uit deze vijf kostelijke boeken is toegerust met een 
aanstekelijk werkende levenslust en een zonnige onbevangen blijheid, 
die ze steeds op haar omgeving weet over te dragen. 
Dat is het geval bij de stijf-deftige tante zonder kinderen en tijdens het 
eerste schooljaar, wanneer ze de geplaagde Ries onder haar bescher-
ming neemt. Haar hartelijkheid, haar gevoel voor recht en haar liefde 
tot de naaste maken haar tot de beste vriendin van Rooie Pier en ook 
wanneer ze opkomt voor de zwarte jongen, weet ze veler harten te 
veroveren. Ten slotte vinden we haar terug in 't ziekenhuis, waar ze een 
verblijdende rol speelt in het leven van de zieken, maar in 't bijzonder in 
dat van een oude, eenzame, verdrietige juffrouw. 

Aantrekkelijker, opgewekter boeken zijn er welhaast niet te vinden! 

k,92.;/,91t12 

4309 8 
20e druk 

Rozemarijntje en de 
zwarte jongen  ,, 
4312 8 
12e druk 

0 RozemariiR 
enhool 
4310 1 
21e druk 

tn 	Lf' 
oRozemarijntje en de 

oude juffrouw 
4313 6 
9e druk 

eCoennerUifrritle 

4311 x 
15e druk 

ROZEMARIJNTJE-SERIE 



MARLIESKE-SERIE 
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 

CD  Marlieske 
4382 9 
M. 7-10 jaar. 80 blz., ill. van Rie Rein-
derhoff, omslag Corrie van der Baan, 
5e dr. 

Marlieske is een vrolijk levenslustig 
meisje dat ook haar fouten en gebre-
ken heeft, Dat blijkt wel als er door 
moeders ziekte heel wat in het gezin 
verandert en ieder een taak krijgt. 
Groot is de consternatie als Marlieske 
niet op tijd thuiskomt. Om herhaling 
te voorkomen moet ze maar bij opa 
en oma logeren wat een heerlijke tijd 
wordt vol verrassende belevenissen. 

Max de Lange-Praamsma 

Marlieske krijgt gasten 
4418 3 
M. 8-10 jaar, 80 blz., 8 illustraties 
2e druk 

Voor Marlieske is het een heerlijke, 
opwindende gebeurtenis als ze twee 
vriendinnetjes van buiten te gast 
krijgt. Ze vermaken zich eerst thuis en 
gaan daarna in de stad winkelen. On-
derweg ziet Marlieske een vriendin, 
die ze narent. De beide logées lopen 
verder. Groot is hun schrik als ze de 
weg niet kunnen vinden. Door tus-
senkomst van de politie komt alles 
gelukkig weer goed. 

Max de Lange-Praamsma 

ZMarlieske op 'De 
Meihorst' 
4417 5 
M. 8-10 jaar, 80 blz., 8 illustraties 
2e druk 

In dit deeltje gaat Marlieske uit lo-
geren op de statige 'Meihorst'. Door 
haar onbevangen, maar vaak ook on-
bezonnen aard zet ze daar de boel wel 
wat op stelten. Ze weet zelfs een straf 
om te zetten in een feest. 
Ook van dit verhaal zullen weer vele 
meisjes genieten. 

Max de Lange-Praamsma 

Marlieske en Pier 
4390 x 
M. 7-9 jaar. 80 blz., ill. van Rie Rein-
derhoff, omslag Corrie van der Baan 
2e druk 

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. 

W. P. Balkenende 

CDGeert en Geesje in de 
storm 
4448 5 
J. en M. 10-12 jaar. 80 blz., ill. van 
Geeske van Tienhoven. 

De vader van Geert en Geesje is wer-
keloos geworden. Hij kan dat moeilijk 
verdragen. Zelfs als Geert probeert 
om zijn vader op te beuren en hem 
voorhoudt dat God voor hen zal zor-
gen en dat ze toch elkaar hebben, ver-
andert er weinig. Pas na een gesprek 
dat de onderwijzer van Geert met va-
der heeft, kan hij er weer tegenop. En 
als dan vader ook nog een baan 
wordt aangeboden is er grote dank-
baarheid in de harten van Geert, 
Geesje en hun ouders. 

Berend Jager 

CDEddo, het hermelijntje 
4294 6 
J. en M. 8 j. en ouder. 80 blz., 15 ill 
van Tiny van Asselt, 3e dr. 

Kees neemt de zorg op zich voor een 
jong hermelijntje, dat zijn pootjes ge-
broken 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. 



Annie van Sluys 

cif3e) hr.2, 
4422 1 
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., illustraties 
van Geeske van Tienhoven. 2e dr. 
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Jeannette van Luipen-Bronwasser 

sfrits en Tineke 
4450 7 
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr. 

Tineke sluit vriendschap met Frits, 
haar nieuwe buurjongetje. Deze om-
gang wordt eerst argwanend beke-
ken. Er groeit echter zo'n prettige ver-
houding 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, want zij leren de Bijbelse 
Boodschap verstaan. 

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. 
Ruim vierhonderdvijftig jaar is het ge-
leden dat Luther zijn daad stelde 
waarmee de Hervorming begon. No-
rel is erin geslaagd het karakter van 
Luther zó te schilderen dat men mee-
leeft met deze mens, die geloven en 
liefhebben predikte met alle harts-
tochtelijke vroomheid die in hem was 
en waarbij hij het durfde op te nemen 
tegen de paus en de keizer. 

Twee jeugdclubs krijgen ruzie over 
het gebruik van een hut in het bos. 
Ook wordt de kano van een van de 
clubs door de anderen weggenomen. 
Dit alles is aanleiding tot een fiks ge-
vecht waarbij ook Victor, een wegge-
lopen hond een grote rol speelt. 
Dank zij het verzoeningswerk van de 
vorige baas van Victor wordt de 
strijdbijl begraven. 
Als tijdens een onweer de kano om-
slaat en de inzittenden slechts met 
moeite door de anderen kunnen wor-
den gered, besluiten ze voortaan sa-
men één club te vormen: vijf jongens, 
twee meisjes en... een hond. 

jossica's neffIne 
4428 0 
	 a, 

M. 8-10 jaar, 80 blz., illustraties van 
Isings, 24e druk 

Een nieuwe bewerking van dit be-
roemde boek. Jessica is een arm 
weesmeisje in Londen. Zij komt in 
aanraking met een koffie- en brood-
jesventer, die tevens koster is in een 
kerk in een deftige wijk. 
Samen met de dominee vertelt de 
koster van Jezus en van de bijbelse 
boodschap. Ook de koster leert hier 
een boel van: het gebod 'hebt uw 
naaste lief' wordt door hem in praktijk 
gebracht als hij Jessica bij zich in huis 
neemt. 

K. Norel 	 kl 

eDe Monnik van 
Wittenberg 
4304 7 	 Hesba Stretton 

J. en M. 10-12 jaar. 80 blz., 10 ill. van a 
H. Prahl, 2e dr. 

Ook leverbaar als Omnibus, 4 delen in één band. Opnieuw royaal geïllustreerd 
door Jan Kruis, met een prachtig vierkleuren stofomslag. Ook hiervan reeds de 
14e druk. Omvang ruim 600 blz. 1  24,90. 



Corry Blei-Strijbos 

fli)Mark en Ann 
op do phm2a,go, 

Corry Blei-Strijbos 

GMark en Annet in 
Ethiopië 
4398 5 
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van 
Geeske van Tienhoven, 2e dr. 

Mark en Annet van der Linden gaan 
met hun ouders mee naar Ethiopië 
waar hun vader is aangesteld bij 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. 
Ze zien er allerlei vreemde gebruiks-
voorwerpen en veel dieren, waaron-
der ook dromedarissen. Ze kijken hun 
ogen uit. Door steeds tochten te ma-
ken in de omgeving oriënteren ze zich 
een beetje. 
Ze gaan naar een vulkaan en bezoe-
ken hete bronnen bij een oase in de 
woestijn. Ze komen onder de indruk 
van de schoonheid van dit nog prak-
tisch woeste gebied. 
Een vlot geschreven boek vol avon-
tuur in een land uit de derde wereld. 

Corry Blei-Strijbos 

Okla[rik en Annet In Md19 
Abegba 
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 tegenstellin-
gen tussen arm en rijk. 
In de hoofdstad, Addis Abeba, loge-
ren Mark en Annet met hun ouders bij 
vrienden, die kinderen van hun leef-
tijd hebben, met wie ze buitenge-
woon veel plezier hebben. 
In de stad doen ze veel nieuwe in-
drukken 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 melaat-
sen die er ook in Addis Abeba zijn, 
bedenkt Mark een plan om een me-
laats meisje, dat in een ziekenhuis zal 
worden behandeld, verder te laten 
genezen op hun plantage thuis. Zal 
het een goed plan zijn, zal het slagen? 

4423 x 
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz., illustratie 
van Geeske van Tienhoven 

Dit is het vierde deel in de serie Mark 
en Annet. Zij wonen met hun ouders 
op een plantage in de omgeving van 
Addis Abeba en leren het leven in 
Ethiopië bijzonder goed kennen. 
Vooral de enorme tegenstellingen 
tussen arm en rijk, met alle gevolgen 
van dien, valt hun op. 
Door hun contact met de bevolking 
komen zij in dit deeltje in contact met 
een leprozerie. Dit grijpt hen zo aan, 
dat ze besluiten een verkoping te or-
ganiseren ten bate van de lepra-
lijders. Mede dank zij hun enthousias-
te inzet slaagt deze verkoping en kan 
een aardig batig saldo naar de lepro-
zen worden gebracht. 

ra* e...Annet 

Addis ,/4 ebo. 

Anne de Vries 

[i Wig OWUrf- 	Fru2d112 
De lotgevallen van een gewoon Ne-
derlands gezin in het verzet. 
Vier spannende boeken, die een ere- 
plaats verdienen in ieder Nederlands eD, 	 „,„„ 
gezin. Voor 10 jaar en ouder. 
Royaal geïllustreerd door Tjeerd 
Bottema. 	 15e druk 
Op onnavolgbare wijze vertelt de be-
kende auteur over de mensen, de 
doodgewone en toch zo grote en do COchtejnAr,—,:11".„ rpon  
heldhaftige mannen en vrouwen, die 
in de duistere jaren der bezetting da- 	4382 3 
den hebben verricht, waarbij de glo- 	14e druk 
rie der vaderlandse helden van vroe-
ger verbleekt. 

Da nIeuiWG dag 
4333 0 

'Hij heeft een werk geschapen, dat, 
	11e druk 

naar wij hopen, bij ieder gezin, vooral 
waar kinderen zijn, op de boeken-
plank zal staan'. 

De Typhoon 

De  duisternis in 
4630 6 
17e druk 

4331 4 4 

'Dit boek behoort tot de beste romans  
die voor jongeren over de bezettings-
tijd 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 vaderland-
se 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 spot-
liedjes, het gehannes om aan eten en 
sigaretten te komen, de angst als er 
vreemden aanbelden.' 

Ouders van nu 



Frederick Frank 

6(k)  Mijn vriend in Afrika 
4411 6 
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van de 
schrijver 

Bolo, een klein negerjongetje, wordt 
in het ziekenhuis van Albert 
Schweitzer opgenomen, waar hij 
eerst tot zijn verdriet een paar dagen 
in bed moet blijven, maar dan vrij 
mag rondlopen. Hij ziet daar dat er 
niet alleen voor zieke mensen wordt 
gezorgd, maar ook voor dieren. 
Al gauw krijgt hij de zorg hiervoor en 
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 mo-
gen blijven wonen. Groot is zijn ver-
driet 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 dan overdag naar school en 
verder meehelpen waar hij maar kan. 
Dit boek is door de auteur verlucht 
met bijzonder kunstzinnige illustra-
ties. 

hij zich hoe langer hoe meer eenzaam 
voelen. Hij besluit weg te lopen. 
Na veel omzwervingen en avonturen 
belandt hij in een ziekenhuis, waar 
zijn ouders hem komen opzoeken en 
waar dan bij beide partijen het verlan-
gen groeit, voortaan anders met el-
kaar om te gaan. 

K. Norel 

CD  Schipbreuk op Malta 
4452 3 
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr. 

Vele afwisselende belevenissen ma-
ken dit verhaal over een schippersge-
zin 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, be-
leven de kinderen allerlei avonturen 
en verrijken bovendien hun kennis. 

P. de Zeeuw J. Gzn. 

CDDe stroper van Neusden 

Piet Meinema 

(1)  Michiels zwerftocht 
4424 8 
J. en M. 10-12 jaar. 96 blz., illustraties 
van B. en E. Thijsse. 

Een boek met een actueel thema. De 
ouders van Michiel hebben het zo 
druk met de uitbouw van hun beide 
supermarkten, dat zij voor hun zoon 
geen moment tijd meer hebben. 
Als Michiel, via het gezin van een 
vriendje, ontdekt hoe men in een ge-
zin wel met elkaar kan omgaan, gaat 

A. G. Lameris-Bolt 

CDMarientjes mooie zomer 
4319 5 
M. 8-10 jaar. 104 blz., ill. van Corrie 
van der Baan, 5e dr. 

Marientje beleeft een onvergetelijke 
vakantie op het mooie Vlieland. Sa-
men met vele kinderen uit andere 
plaatsen maakt ze prettige, maar 
soms ook minder aangename dingen 
mee. Wel héél spannend verloopt de 
tocht naar een gestrand schip. De 
vloed verrast hen en ze worden op 
het nippertje gered. 

A. G. Lameris-Bolt 

CID  Marientje mag ook mee 
4365 9 
M. 8-10 jaar, 112 blz., illustraties van 
Corrie van der Baan, 3e druk. 

Marientje en haar moeder worden 
uitgenodigd voor een bezoek aan fa-
milie in Amerika. Het wordt een ge-
zellige, maar wel drukke tijd van voor-
bereidingen. Tijdens de prachtige 
boottocht ontmoet Marientje een stel 

4429 9 
J. 9-11 jaar, 96 blz., 9 illustraties, 2e 
druk. 

De koddebeier beticht Kees van stro-
perij en op die manier weet hij hem in 
de cel te krijgen. Kees kan bij de 
schout echter zijn onschuld bewijzen. 
Hij ontdekt een samenzwering tegen 
het stadje die nu verhinderd kan wor-
den. Steeds kruist hij de weg van de 
jonker, een jongeman van zijn leef-
tijd. Als dan na vele prettige en on-
prettige avonturen Kees op het kas-
teel moet komen, krijgt hij het verhaal 
te horen over zijn ware afkomst. De 
stroper wordt jonker! 

leuke vriendjes en vriendinnetjes met 
wie ze heel wat beleeft. Ook de eerste 
indrukken van het land met z'n onbe-
grensde mogelijkheden zijn onverge-
telijk. 

Marientje ziet en beleeft veel op de 
autoreis van New-Jersey naar Michi-
gan. Zij komt langs de beroemde Nia-
gara-watervallen en in Grand Rapids 
logeert ze bij grootvader en groot-
moeder Helders. Op een grote fami-
lie-bijeenkomst geniet Marientje ge-
weldig van alle gezinnen met kinde-
ren. Ze mag in een tent slapen en 
verbeeldt zich een pioniersmeisje te 
zijn. 
Een ware pioniersgeschiedenis hoort 
ze rondom een kampvuur wanneer 
grootmoeder Helder vertelt hoe haar 
grootmoeder hier leefde en een ge-
weldig avontuur beleefde. 

A. G. Lameris-Bolt 

CDMarientje aan het grote 
meer 
4384 5 
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der 
Baan, 2e dr. 



r-z 

Jo Andriessen 

Het spook van de 
Ravenhorst 
4425 6 
J. 9-11 jaar. 96 blz., illustraties van 
Hans Sturris. 

Op uitnodiging van een oom gaan vijf 
jongens kamperen in de Achterhoek. 
Al spoedig merken ze dat het In de 
omgeving spookt. Ze proberen het 
raadsel op te lossen, maar stuiten 
steeds weer op nieuwe merkwaardig-
heden. 
In een onderaardse gang ontdekken 
ze een schat. Is hier sprake van de 
verstopte buit van een overval? 
Een goed geschreven, spannend jon-
gensboek. 

G. van Hoerde 

CDEen zwerver komt thuis 
4436 1 	 rf 
J. 9-11 jaar. 96 blz., 9 ill. 

Een spannend jongensboek, waarin 
op een gegeven moment een prachti-
ge rashond drie bazen schijnt te heb-
ben: de eigenaar van het grote bos, 
een landloper en de hoofdpersoon 
van dit verhaal. Besloten wordt dat de 
hond mag kiezen. Zonder aarzelen 
loopt hij naar de jongen toe: hij im-
mers redde hem uit de brandende 
hut! Zo kreeg deze zwerver toch weer 
een eigen huis. 

W. G. van de Hulst 

CDOuwe Bram 
	h 

4322 5 
J. 9-11 jaar. 112 blz., 10 ill. van W. G. 
van de Hulst Jr., 21e dr. 

4453 1 
J. 9-11 jaar. 96 blz., 11 ill., 3e dr. 

Een boeiend, briljant geschreven ver-
haal over een schippersjongen en de 
bewoonster van een woonschip met 
haar poes. Japie gelooft dat deze ou-
de dame kan toveren en daaruit ko-
men heel wat angst en narigheid 
voort. Eerst als er iets ernstigs ge-
beurt met de dame, waardoor ze naar 
het ziekenhuis moet, komt alles te-
recht. Hij, Japie, werd verdacht van 
iets heel ergs, maar al heeft hij wel 
schuld aan haar verdriet, hier staat hij 
toch heus buiten. 

De vorige drukken verschenen onder 
de titel Japie. 

R. A. de Rover 

Bieke's levenslied 
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 werk-
je 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. 

W. G. van de Hulst Jr. 

ZDe verloren foto  n 

Samen met andere boeken van deze", 
grootmeester in de vertelkunst be-wi 
hoort Ouwe Bram tot de klassieke, 
meest gelezen nederlandse jeugd-
boeken. De geschiedenis van de een-
zelvige 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., ilI. 
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, 'gruwe-
liken 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. 



W. G. van de Hulst 

e  Peerke en z'n 
kameraden 

Aart Grimme 

mEggert begrijpt het! 
4387 X 
Deel I van "In de bannerij van Bronck-
horst". 
J. en M. 9-11 jaar. 126 blz., 10 ill. van 
H. H. Prahl, 3e druk 

4328 4 
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 21 
ill. van W. G. van de Hulst jr., 17e druk 

Peerke werd tijdens oorlogshande-
lingen zwaar gewond. Op de vlucht 
uit België wordt hij meegenomen 
naar Holland. Een verhaal dat ontroe-
ring en mededogen wekt. Geen jon-
gen en geen meisje mag dit klassieke 
boek missen (voor de ouderen: zie 
ook pag. 2 omslag). 

We maken kennis met Eggert, de 
zoon van boer Lambert, die in een W. G. van de Hulst 
aantal hachelijke avonturen verwik-MWillem Wijcherts keld raakt, vooral door het optreden 
van de wilddief Wolfert. In het vrijwel 4826 8 
onbegaanbare moeras vindt deze de J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 
dood. Na veel innerlijke strijd leert 	20 ill. van J. H. Isings Jr., 18e dr. 
Eggert het gebod van naastenliefde 
begrijpen. 

W. G. van de Hulst 

eNiek van de 
bovenmeester, deel 1 
4454 x 
J. 9-11 jaar. 104 blz., ill. van W. G. van 
de Hulst Jr., 38e dr. 	 W. G. van de Hulst 

G P-  r' d Naast de vele, terecht beroemde,M --' 	H.1`' 
boeken van W. G. van de Hulst, kan 
nu ook dit zeer bekende verhaal in het 
assortiment jeugdboeken van Callen-
bach worden opgenomen. 
Dit najaar verschijnt deel I, in septem-
ber 1978 zal het tweede deel worden 
opgenomen. Voor jongens van een 
jaar of tien zeker weer een grote ver-
rassing. 

In de roerige Spaanse tijd beleeft de 
dappere Alkmaarder jongen Willem 
Wijcherts adembenemende avontu-
ren 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. 

4844 6 
J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van 
W. G. v. d. Hulst Jr., 15e dr. 

Gerdientje woont met haar zusje en 
broertje in een boerenhuisje dat ver-
huurd wordt door een rijke boer. De 
boer heeft haar ouders voor de keus 
gesteld: of haar vader als boeren-
knecht 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. 

‘1.'„)'' V 	 s. ..;" • 
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JAAP 
MOLM 

en z'n 
vrinden 

A. Ham 

cDHet begon met een 
dreigbrief 
4455 8 
J. 12 jaar e.o., 112 blz., ill. van Geeske 
van Tienhoven 

Kees Bloemers heeft wat teveel fan-
tasie en schrijft een dreigbrief aan 
een gepensioneerde kruidenier. De 
politie wordt erin gekend. Nadat Kees 
bij een brand in een kasteel flink heeft 
meegeholpen en bij toeval hoort, 
hoezeer de oude kruidenier onder de 
valse beschuldigingen uit de dreig-
brief gebukt gaat, besluit hij zijn fout 
goed te maken. 

Dieuwke Winsemius 

CDAppeltjes aan een cactus 
4430 2 
M. 10-12 jaar. 112 blz., illustraties van 
Tiny van Asselt, 2e druk 

Riemkes vader schrijft boeken over 
kinderen in verre landen. Daarom is 
hij vaak 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'. 
Al gebeurt er ook veel prettigs tijdens 
vaders afwezigheid, toch huilt Riem-
ke vreugdetranen als vader eindelijk 
weer thuiskomt. 

W. G. van der Hulst 

ejaarp) Nokn en Egn 
ndeR 

4341 1 
J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz., ill. 
van Van de Hulst jr., 24e druk 

Echte jongensavonturen! Vele humo-
ristische 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 on-
der de jeugdboeken, zeer waarderen. 

Rie van Rossum 

©Jatje Lfit 
4456 6 
M, 11 jaar e.o., 144 blz., 22 ill., 7e dr. 

Dit al vele jaren populaire meisjes-
boek vertelt de bewogen geschiede-
nis van het weesmeisje Jetje, dat 
voor onderwijzeres mag gaan stude-
ren omdat ze er zo'n goede aanleg 
voor heeft. Door haar contact met een 
ander meisje en met het gezinsleven 
moet Jetje vaak vechten tegen haar 
verlangen ook in een gewoon huis te 
wonen met een vader en moeder. 

Dieuwke Winsemius 

eVogeltjes  in een 
doopvont 
4426 4 
M. 10-12 jaar. 112 blz., illustraties van 
Tiny van Asselt 

De ouders van Bastiaan en Riemke 
besluiten een oude boerderij te ko-
pen, een half uurtje rijden buiten de 
grote stad. Vader kan daar rustig wer-
ken, moeder kan ook weer als onder-
wijzeres aangesteld worden. 
In de tuin vinden de kinderen een 
soort vogeldrinkplaats: het lijkt een 
kom waarin water gedaan kan wor-
den. Toevallig merken ze dat er onder 
die bak nog meer zit. Met behulp van 
de buren haalt vader de zware bak uit 
de grond en dan blijkt de vogeldrink-
plaats de onderkant te zijn van een 
doopvont die eeuwen geleden in de 
grond werd verstopt. In de gerestau-
reerde kerk krijgt deze nu een ere-
plaats. 

te. 



Tineke Dooge-Verra 

0 De bange winter 
4457 4 
J. en M. 10 jaar e.o., 128 blz., ill. van 
Hans Sturris 

Ergens in het waterland van Zuid-
Holland woont Jan Jaap met z'n 
ouders. Het is de winter van 1944, de 
bezetting van Nederland benauwend. 
Toch merkt Jan Jaap er niet zoveel 
van, totdat vader en moeder beslui-
ten een Joodse familie te helpen. Es-
ther en haar ouders wonen in de 
oude motorboot, vlakbij hun huis, 
verborgen tussen het riet. Zo wordt 
de oorlog ook voor Jan Jaap werke-
lijkheid. Na veel spannende avontu-
ren a,wenko_prmatoomos:voor hen de bevrijding. 

Max  

cYalE
OZE
KE VAN DE 

Max de Lange-Praamsma 

eMieke van de Rozenlaan 
4458 2 
M. 12-14 jaar. 164 blz., 9 ill. 5e dr. 

Een verhaal waarvan we met vreugde 
een nieuwe druk aankondigen, omdat 
het opgewekt en gezellig werd ge-
schreven. Geen wonder dat het bij de 
meisjes geliefd is. 
Hier wordt de sfeer van het christelijk 
gezin uitstekend weergegeven. 
Een verstandige vader en een tactvol-
le moeder weten hun kinderen, hoe-
wel ze thuis moeten blijven, een idea-
le, onvergetelijke vakantie te be-
zorgen. 

Max de Lange-Praamsma 

GOUD-ELSJE serie 

Vrolijke, frisse boeken voor meisjes vanaf 11 jaar, steeds met dezelfde 
hoofdpersoon. 
Gebonden, met stofomslag, per deel f 9,90.  
Alhoewel deze boeken niet in de nummering van de catalogus zijn 
opgenomen, kunnen ze uitstekend worden gebruikt om de meisjes van 
11 jaar en ouder mee te verblijden. 

GOUD-ELS  
draagt een dubbele 11041,0 

GOOD.RLsje 	 DE .45. Pli.M.1 

verlooft ZiCh 

3911 2  Goud-Elsje,  14e dr. 

3912 0  Goud-Elsje verlooft zich,  12e dr. 

3913 9  Goud-Elsje draagt een dubbele naam,  10e dr. 

3914 7  Nog is het lente voor Goud-Elsje,  8e c-

3915 5  Goud-Elsje na de grote storm,  8e dr. 

3916 3  Riet Berkhout,  5e dr. 

De volgende delen zullen in de loop van 

1978 verschijnen: 

Lotty is Lot geworden 
Lente voor Lot 
Weerzien van Han 
Moeder Els 



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

bestelt rechtstreeks bij de uitgever of door 
bemiddeling van boekhandel 	  
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 

  

Straat 	 

Plaats 	 

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

22,85 

4403 5 	 1 C. J. van Doornik: Susanneke 4247 	 4 30* Het wegje in het koren 

4394 2 	 2 H. Walthers-Klomp: Een fijne dag 4248 2 	 31* Het zwarte poesje 
4249 0 	 32 Kereltje 

8,58 4250 	 4 33* Kleine zwerver 

4432 9 	 3* L. van Aalst: Dappere Remi 4251 2 	 34 Van Bob en Bep en Brammetje 

4213 x 	 4* W. G. van de Hulst: Jantje van de 4253 9 	 35* Van drie domme zusjes 

Scholtenhoeve 

4433 7 	 5* K. Norel: Linekes tocht naar de zin- J' 3,65 
gende klokken 4386 1 	 36 Betty Bakker: Poesje mauw 

4221 0 	 6* Nel Verschoor: Langs het donkere 

bos 

4230 x 	 37 Corry B. Blei-Strijbos: Twee kleine 
zwervers 

4208 3 	 7* Anne 	de Vries: 	Het kleine 	neger- 

meisje 

4374 	 8 38 Corry 	B. 	Blei-Strijbos: 	Zeven 	roze 

biggetjes 
4439 6 	 39* Coby Bos: Maud en Rik en de tent 

2,59 4421 3 	 40 Coby Bos: Maud en Rik, Toy en Kik 

4371 3 	 8 W. P. Balkenende: Jan en Joop pro-
beren het met paarden 

4406 x 	 41 Coby Bos: Rik en Maud zijn vaak 
stout 

4216 4 	 9* W. G. van de Hulst: Het gat in de heg 4229 6 	 42 W. G. van de Hulst: Duffie 

4220 2 	 10* M. A. M. Renes-Boldingh: Van een 4265 2 	 43 K. Norel: Waterrotten 

kleine jongen en een grote hond 4407 	 8 44 Hella 	Lázar-Schilthuis: Jos wil een 
hond 

Serie KIND EN BIJBEL à f 2,90 
door Anne de Vries 3,2225 

4440 x 	 45* Coby Bos: De konijnen van Henjo 

4437 x 	 11* Abraham, de vriend van God 4362 	 4 46* C. Th. Jongejan-de Groot: De pony- 

4218 0 	 12 Toen Jezus geboren werd farm 

4438 	 8 13* Scheepje onder Jezus' hoede 4441 8 	 47* K. Norel: Anneke en Rooie Kees 

5,:535 
4442 	 6 48* Nel Verschoor-van der Vlis: Een dag 

vol spanning 

4349 7 	 14 C. M. van den Berg-Akkerman: Het 
ezeltje zonder naam 

4286 	 5 49 Anne 	de Vries: 	Dagoe 	de 	kleine 

bosneger 

4420 5 	 15 Annemiek Backling: De gebloemde 
stoel 88 28U) 

4391 8 	 16 W. G. van de Hulst: Van een klein 
meisje en een grote klok 

4431 0 	 50* C. M. van den Berg-Akkerman: Ge-
heim blijft geheim 

4277 	 6 17 Piet Meinema: De witte bef 4443 6 	 51* C. M. van den Berg-Akkerman: Win- 

4372 1 	 18 K. Norel: Jeroen en Koosje ter in Tirol 

4405 1 	 19 K. Norel: Pim, Ineke en hun hondje 4444 	 2 52* W. G. van de Hulst: Ergens in de wij-
de wereld 

58515 V05858 018555 Kr: 285.[L L:8ÏM 	3,40 4285 7 	 53* K. Norel: 0-16 
o21551,[(.  '55, 85 '5858 d8 4427 	 2 54 K. Norel: Jan en Janneke in Canada 

4446 	 9 55* Anne de Vries: De stroper 

4380 2 	 20 Allemaal katjes 
4236 9 	 21 Anneke en de sik 

4381 0 	 22* Annelies ROZEMARIJNTJE-SERIE à f 4,45 

4238 5 	 23 Bruun de beer door W. G. van de Hulst 

4240 7 	 24 De wilde jagers 
4241 5 	 25* Fik 4309 8 	 56 Rozemarijntje 

4242 3 	 26* Grote Bertus en kleine Bertus 4310 1 	 57 Rozemarijntje naar school 

4243 1 	 27* Het huisje in de sneeuw 4311 x 	 58* Rozemarijntje en rooie Pier 

4245 8 	 28* Het klompje dat op het water dreef 4312 8 	 59* Rozemarijntje en de zwarte jongen 

4246 	 6 29* Het plekje dat niemand wist 4313 6 	 60 Rozemarijntje en de oude juffrouw 



4382 9 	 61* 
4418 3 	 62 
4417 5 	 63 
4390 x 	 64 

4448 5 	 65* 

4294 6 	 66* 

4450 7 	 67* 

4304 7 	 68* 
4422 1 	 69* 
4428 0 	 70* 

4330 6 	 74* 
4331 4 	 75* 
4332 2 	 76 
4333 0 	 77 

4411 6 	 78 

4424 8 	 79 
4452 3 	 80* 
4429 9 	 81 

4319 5 	 82* 
4365 9 	 83 
4384 5 	 84 

4425 6 	 85 

4436 1 	 86* 

4322 5 	 87* 
4453 1 	 88* 

4413 2 	 89 
4402 7 	 90 

MARLIESKE-serie 4f 4,50 
door Max de Lange-Praamsma 

Marlieske 
Marlieske krijgt gasten 
Marlieske op 'De Meihorst' 
Marlieske en Pier 

ƒ 470 

W. P. Balkenende: Geert en Geesje 
in de storm 
Berend Jager: Eddo, het herme-
lijntje 
J. van Luipen-Bronwasser: Frits en 
Tineke 
K. Norel: De Monnik van Wittenberg 
Annie van Sluys: De hut 
Hesba Stretton: Jessica's eerste 
gebed 

SE ̀ :IE MARK EN ANNET á yr 5,10 
door Corry lei-Strijbos 

SERIE REIS DOOR DE NACHT 
.5,50 

door Anne de Vries 

De duisternis in 
De storm steekt op 
Ochtendgloren 
De nieuwe dag 

5,50 

Frederick Frank: Mijn vriend in 
Afrika 
Piet Meinema: Michiels zwerftocht 
K. Norel: Schipbreuk op Malta 
P. de Zeeuw J. Gzn.: De stroper van 
Neusden 

MAR1ENTJE-SE 	4 f 5,50 
deer A. G. lameds-Bok 

Marientjes mooie zomer 
Marientje mag ook mee 
Marientje aan het grote meer 

/ 5,75 

Jo Andriessen: Het spook van de Ra 
venhorst 
G. van Heerde: Een zwerver komt 
thuis 
W. G. van de Hulst: Ouwe Bram 
W. G. van de Hulst jr.: De verloren 
foto 
P. A. de Rover: Bieke's levenslied 
Dieuwke Winsemius: Grote Pier 

ƒ 5,95 

4387 x 	 91 Aart Grimme: Eggert begrijpt het 
4454 x 	 92* W. G. van de Hulst: Niek van de bo- 

venmeester, deel 1 
4328 4 	 93 W. G. van de Hulst: Peerke en zijn 

kameraden 
4826 8 	 94* W. G. van de Hulst: Willem Wij- 

cherts 
4844 6 	 95* W. G. van de Hulst: Gerdientje 

6,50 

4455 8 	 96* A. Ham: Het begon met een dreig- 
brief 

4430 2 	 97 Dieuwke Winsemius: Appeltjes aan 
een cactus 

4426 4 	 98 Dieuwke Winsemius: Vogeltjes in 
een doopvont 

6,50 

4341 1 	 99* W. G. van de Hulst: Jaap Holm en 
z'n vrinden 

4456 6 	 100* Rie van Rossum: Jetje uit het huis 

1 7,53 

4457 4 	 101* Tineke Dooge-Verra: De bange 
winter 

4458 2 	 102* Max de Lange-Praamsma: Mieke 
van de Rozenlaan 

Verder wenst hij/zij te ontvangen 

van de serie Goud-Elsje 

van de muziekuitgaven 

van de serie In de Soete Suikerbol 

van de romans 

van de op de achterpagina genoemde uitgaven 

4398 5 	 71* Mark en Annet in Ethiopië 
4409 4 	 72 Mark en Annet in Addis Abeba 
4423 x 	 73 Mark en Annet op de plantage 



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

bestelt rechtstreeks bij de uitgever of door 
bemiddeling van boekhandel 	  
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 

 

Straat 	 

Plaats 	 

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

2,9fi 

4403 5 	 1 C. J. van Doornik: Susanneke 4247 4 	 30* Het wegje in het koren 
4394 2 	 2 H. Wolthers-Klomp: Een fijne dag 4248 2 	 31* Het zwarte poesje 

4249 0 	 32 Kareltje 
4250 4 	 33* Kleine zwerver 

4432 9 	 3* L. van Aalst: Dappere Remi 4251 2 	 34 Van Bob en Bep en Brammetje 
4213 x 	 4* W. G. van de Hulst: Jantje van de 4253 9 	 35* Van drie domme zusjes 

Scholten hoeve 
4433 7 	 5* K. Norel: Linekes tocht naar de zin- 5,a1 

gende klokken 4386 1 	 36 Betty Bakker: Poesje mauw 
4221 0 	 6* Nel Verschoor: Langs het donkere 

bos 
4230 x 	 37 Corry B. Blei-Strijbos: Twee kleine 

zwervers 
4208 3 	 7* Anne 	de 	Vries: 	Het kleine 	neger- 

meisje 
4374 8 	 38 Corry 	B. 	Blei-Strijbos: 	Zeven 	roze 

biggetjes 
4439 6 	 39* Coby Bos: Maud en Rik en de tent 
4421 3 	 40 Coby Bos: Maud en Rik, Toy en Kik 

4371 3 	 8 W. P. Balkenende: Jan en Joop pro-
beren het met paarden 

4406 x 	 41 Coby Bos: Rik en Maud zijn vaak 
stout 

4216 4 	 9* W. G. van de Hulst: Het gat in de heg 4229 6 	 42 W. G. van de Hulst: Duffie 
4220 2 	 10* M. A. M. Renes-Boldingh: Van een 4265 2 	 43 K. Norel: Waterrotten 

kleine jongen en een grote hond 4407 8 	 44 Helle 	Lázar-Schilthuis: Jos wil een 
hond 

17'd, riBi•"".._ 	‘.:2 	2,,90 

g 3,2s 
4440 x 	 45* Coby Bos: De konijnen van Henjo 

4437 x 	 11* Abraham, de vriend van God 4362 4 	 46* C. Th. Jongejan-de Groot: De pony- 
4218 0 	 12 Toen Jezus geboren werd farm 
4438 	 8 13* Scheepje onder Jezus' hoede 4441 8 	 47* K. Norel: Anneke en Rooie Kees 

2,SO 
4442 6 	 48* Nel Verschoor-van der Vlis: Een dag 

vol spanning 
4349 7 	 14 C. M. van den Berg-Akkerman: Het 

ezeltje zonder naam 
4286 5 	 49 Anne 	de 	Vries: 	Dagoe 	de 	kleine 

bosneger 
4420 5 	 15 Annemiek Mckling: De gebloemde 

stoel 
4391 8 	 16 W. G. van de Hulst: Van een klein 

meisje en een grote klok 
4431 0 	 50* C. M. van den Berg-Akkerman: Ge-

heim blijft geheim 
4277 	 6 17 Piet Meinema: De witte bef 4443 6 	 51* C. M. van den Berg-Akkerman: Win- 
4372 1 	 18 K. Norel: Jeroen en Koosje ter in Tirol 
4405 1 	 19 K. Norel: Pim, Ineke en hun hondje 4444 2 	 52* W. G. van de Hulst: Ergens in de wij-

de wereld 
Sou' e V.COGEH: 	MIEEINELM 	3,.40 4285 7 	 53* K. Norel: 0-16 
eilcom VU. G. 4427 2 	 54 K. Norel: Jan en Janneke in Canada 

4446 9 	 55* Anne de Vries: De stroper 
4380 2 	 20 Allemaal katjes 
4236 9 	 21 Anneke en de sik 
4381 0 	 22* Annelies ROZEMARIJNTJE-SERIE à f  4 
4238 5 	 23 Bruun de beer door W. G. van de Hulst 
4240 7 	 24 De wilde jagers 
4241 5 	 25* Fik 4309 8 	 56 Rozemarijntje 

4242 3 	 26* Grote Bertus en kleine Bertus 4310 1 	 57 Rozemarijntje naar school 

4243 1 	 27* Het huisje in de sneeuw 4311 x 	 58* Rozemarijntje en rooie Pier 

4245 8 	 28* Het klompje dat op het water dreef 4312 8 	 59* Rozemarijntje en de zwarte jongen 

4246 6 	 29* Het plekje dat niemand wist 4313 6 	 60 Rozemarijntje en de oude juffrouw 



MARLIESKE-serie af 4,50 
door Max de Lange-Praamsma 

4382 9 	 61* Marlieske 
4418 3 	 62 	Marlieske krijgt gasten 
4417 5 	 63 	Marlieske op 'De Meihorst' 
4390 x 	 64 	Marlieske en Pier 

j? 4,70 

4448 5 	 65* W. P. Balkenende: Geert en Geesje 
in de storm 

4294 6 	 66* Berend Jager: Eddo, het herme- 
lijntje 

4450 7 	 67* J. van Luipen-Bronwasser: Frits en 
Tineke 

4304 7 	 68* K. Norel: De Monnik van Wittenberg 
4422 1 	 69* Annie van Sluys: De hut 
4428 0 	 70* Hesba Stretton: Jessica's eerste 

gebed 

SERIE MARK EN ANNET à f 5,10 
door Corry Blei-Strijbos 

4398 5 	 71* Mark en Annet in Ethiopië 
4409 4 	 72 Mark en Annet in Addis Abeba 
4423 x 	 73 Mark en Annet op de plantage 

SERIE REIS DOOR DE NACHT  á 
5,50 

door Anne de Vries 

4387 x 	 91 Aart Grimme: Eggert begrijpt het 
4454 x 	 92* W. G. van de Hulst: Niek van de bo- 

venmeester, deel I 
4328 4 	 93 W. G. van de Hulst: Peerke en zijn 

kameraden 
4826 8 	 94* W. G. van de Hulst: Willem Wij- 

cherts 
4844 6 	 95* W. G. van de Hulst: Gerdientje 

g 5,50 

4455 8 	 96* A. Ham: Het begon met een dreig- 
brief 

4430 2 	 97 Dieuwke Winsemius: Appeltjes aan 
een cactus 

4426 4 	 98 Dieuwke Winsemius: Vogeltjes in 
een doopvont 

ƒ 6,90 

4341 1 	 99* W. G. van de Hulst: Jaap Holm en 
z'n vrinden 

4456 6 	 100* Rie van Rossum: Jetje uit het huis 

f 7,50 

4457 4 	 101* Tineke Dooge-Verra: De bange 
winter 

4458 2 	 102* Max de Lange-Praamsma: Mieke 
van de Rozenlaan 

4330 6 	 74* 
4331 4 	 75* 
4332 2 	 76 
4333 0 	 77 

4411 6 	 78 

4424 8 	 79 
4452 3 	 80* 
4429 9 	 81 

4319 5 	 82* 
4365 9 	 83 
4384 5 	 84 

4425 6 	 85 

4436 1 	 86* 

4322 5 	 87* 
4453 1 	 88* 

4413 2 	 89 
4402 7 	 90 

De duisternis in 
De storm steekt op 
Ochtendgloren 
De nieuwe dag 

ƒ 5,50 

Frederick Frank: Mijn vriend in 
Afrika 
Piet Meinema: Michiels zwerftocht 
K. Norel: Schipbreuk op Malta 
P. de Zeeuw J. Gzn.: De stroper van 
Neusden 

KIAMENTJE":-SERE á 5,50 
álocyf 

Marientjes mooie zomer 
Marientje mag ook mee 
Marientje aan het grote meer 

g 5,75 

Jo Andriessen: Het spook van de Ra-
ven horst 
G. van Heerde: Een zwerver komt 
thuis 
W. G. van de Hulst: Ouwe Bram 
W. G. van de Hulst jr.: De verloren 
foto 
P. A. de Rover: Bieke's levenslied 
Dieuwke Winsemius: Grote Pier 

Ven:12v wenst [MIlhij te ontvanger: 

van de serie Goud-Elsje 

van de muziekuitgaven 

van de serie In de Soete Suikerbol 

van de romans 

van de op de achterpagina genoemde uitgaven 



romans 
romans naar uw hart 

Cor Bruijn 

Bil de strandjutter 
met 8 kleurenillustraties van Anton 
Pieck — 2677 0 — gebonden f 24,50 
paperback-editie — 2609 6 — f 8,90 

De moeilijkheden die Sil's sterke wil 
in het samenleven met zijn beide 
zoons veroorzaakt, de liefde van de 
beide jongens voor hun pleegzusje, 
ontwikkelt de auteur in deze roman 
op sterk beeldende wijze. 

Catalijn Claes/ 
Ewout Speelman 

De Immetjeshoeve 
2653 3 — f 24,90 

Een roman-drieluik: De Immetjeshoe-
ve — Het huis met de gouden muren —
Lamplicht over het erf 

Jo van Dorp-Ypma 

Geliefde zoon 
2675 4 — f 17,50 

Het bewogen leven van een befaamd 
kruidenman wordt door de schrijfster 
op zeer boeiende en historisch ver-
antwoorde wijze beschreven. 

K. Norel 

Vrouwvolk aan boord 
2673 8 — f 17,50 

Een boeiende roman over een schip-
persgezin. Een beeld van het leven 
aan boord van zeilschepen, de over-
gang van de zeilvaart op stoom en 
nog later op de dieselmotor. 

tenzij anders vermeld gebonden 

en voorzien van stofomslag 

H. J. van Nijnatten-
Doffegnies 

Het geheime dorp 
2672 x — f 17,50 

Dank zij de inzet van een ouder echt-
paar konden onderduikers van allerlei 
slag in betrekkelijke veiligheid het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
afwachten. Een boeiend boek voor 
jong en oud. 

Fenand van den Oever 

Brood uit het wateij' 
2669 x — f 17,50 

Een roman over de vissers van Vlaar-
dingen waarin een schipperszoon de 
strijd aanbindt tegen veel vastgeroes-
te ideeën om zijn idealen te verwe-
zenlijken. 

Fenand van den Oever 

Laat mij maar zwerver, 
2676 2 — f 17,50 

Een (overigens geheel op zichzelf 
staand) vervolg op Brood uit het wa-
ter. In dit deel volgen we het verdere 
leven van Arend-Michiel van Roon. 

H. M. van Randwijk 

Burgers in nood 
2674 6 — paperback f 16,90 

Een aangrijpende literaire roman die 
tot diep nadenken dwingt. 

M. A. M. Renes-Boldingh 

Feest in de 
Mussenstraa 
2678 9 — f 17,50 

Eerst bij de viering van zijn gouden 
bruiloft komt het lang bewaarde ge-
heim van het echtpaar Appelaar aan 
het licht. Een bijzondere levensechte 
roman met positieve strekking. 

Dignate Robbertz 

Jikkemien 
2679 7 — f 17,50 

Dit is het verhaal van Jikkemien, dag-
lonersvrouw op Zuid-Beveland, en 
van haar man, kinderen en buren. 

Mien van 't Sant 

De vrouwe van de 
Oldehoeve 
2670 3 — f 17,50 

In het genre van de streekroman 
neemt dit boek een vooraanstaande 
plaats in. Deze roman houdt de lezers 
van het begin tot het einde ge-
spannen. 

Anne de Vries 

Bartje 
2920 6 — paperback f 8,90 

Anne de Vries 

Bartje zoekt het geluk 
2921 4 — paperback f 8,90 

Anne de Vries 

Hilde 
2612 6 — paperback f 8,90 

Anne de Vries 

Reis door de nacht 
3533 8 — f 22,50 

Omnibus van alle vier delen De duis-
ternis in, De storm steekt op, Och-
tendgloren en De nieuwe dag. Jon-
gens en meisjes, maar ook hun ou-
ders, lezen geboeid deze geschiede-
nis van een gewoon Nederlands ge-
zin in de bezettingsjaren. 



   
 

  
 

wan 
blijvende 
waarde 

 

  
 

 

Kerstverhalen 
nieuw — 2684 3 

 

Verbalen voor de 
kersttijd 
2de druk — 4104 4 

 

 

2de druk — 4103 6 

 

 

Drie fraaie bundels kerstverhalen van 
bekende auteurs als W. G. van de 
Hulst, Anne de Vries, Rie van Ros-
sum, Aart Romijn, Selma Lagerlëf, 
M. A. M. Renes-Boldingh en anderen. 
Elk 240 pagina's, gebonden en voor-
zien van stofomslag — f 24,50. 
Alleen de eerstgenoemde, nieuwe, 
bundel 'Kerstverhalen' 
tot 31 december 1977 slechts f 19,501 

 

M. A. M. Renes-Boldingh 

 

 

7de druk — 4100 1 

'Een jeugdbijbel voor jong en oud, 
pakkend, boeiend en reëel van opzet.' 
130 hoofdstukken voor de jeugd van-
af 10 jaar, prachtig geïllustreerd door 
Gunhild Christensen. 
Groot formaat, in linnen band met 
stofomslag, f 19,90. 

A. W. Feenstra-Bosman 

Bijbelse spek 
jeugd 
0567 6 

Kerstspelen, Paasspelen, Pinksterspe-
len en verdere spelen, aanbevolen 
voor scholen, clubs, kinderdiensten 
en gezin. 
120 bladzijden, paperback, f 12,50. 
Van ieder spel is voor de gehele 
groep medespelers een stel rolexem-
plaren verkrijgbaar voor f 2,75 per 
stel. 

  
 

  

uttgeverij 
kri G. F. Callf r-

Nijkerk 

 

  

1.11~~ 4 
verkrijgbaar in de boekhandel 
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