Bijbelverhalen voor
kinderen van 5-7
Hanna Lam vertelt in eenvoudige gedichtjes een aantal bijbelverhalen; de
wezenlijke boodschap kan door kinderen goed worden verstaan. De tekeningen van Walter Jacobsen of Aline van
der Heide sluiten nauwkeurig bij de
tekst aan en kunnen door de kinderen
worden ingekleurd.
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Bij afname van 10-29 ex. per titel:
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Uitgeverij G. F. Callenbach bv
Hoogstraat 24, 3862 AL/Postbus 86, 3860 AB Nijkerk tel. 03494-51241
Evenals in voorgaande jaren is ook deze catalogus kinderboeken van Callenbach weer met zorg
samengesteld. In het algemeen kunt u aanhouden
dat de dunne boekjes voor jeugdige lezers voorin
zijn opgenomen en dat verderop in de catalogus
de boeken zijn te vinden voor de ouderen.
Ook dit jaar is weer een aantal nieuwe titels en
herdrukken opgenomen, waarbij wij met vreugde
kunnen vermelden dat nu ook het bekende boek
van W. G. van de Hulst, De rode vlek, in ons assortiment is te vinden (nr. 105).
Korting op aantallen is toegestaan en wel bij aanschaf van 10-29 exemplaren van één titel: 5% (vijf
procent) en bij afname van 30 exemplaren of
meer van één titel: 10% (tien procent).
Dit kan bij aanschaf voor school, zondagsschool
of clubwerk net die mogelijkheid geven waar u
naar zocht.
* = nieuw in deze catalogus
In het belang van uw bestelling:
• Bestel bij voorkeur op het formulier achterin
deze catalogus. Wilt u, ook om vertraging te
voorkomen, juist frankeren: bestelling in open
envelop als drukwerk, in gesloten envelop als
brief.
• U wilt uw bestelling op tijd ontvangen? Bestel
dan tijdig, dat wil zeggen: zend het formulier
ten minste drie weken vóór de door u gewenste
leverdatum in.
• Overigens, hoe eerder u bestelt, hoe meer kans
dat alle door u gekozen boeken geleverd kunnen worden.
• Is een door u bestelde titel uitverkocht dan zenden wij u, om tijdverlies te voorkomen, een
passende, gelijkwaardige vervanging.
Geeft u vooral op het bestelformulier aan wanneer u daar geen prijs op stelt.
• Extra bestelformulieren worden u op aanvraag
graag toegezonden.
• Wilt u zo goed zijn — hoe u ook bestelt — de
titelvolgorde van het bestelformulier aan te
houden? Bij voorbaat dank!
Alle in deze catalogus genoemde uitgaven zijn
verkrijgbaar in de boekhandel. Prijswijzigingen
en veranderingen in de vermelde gegevens
voorbehouden.

3

2,90
Ingenaaid

K. Norel
W. G. van de Hulst

eisje
<^++4536 8
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz., 7 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 17e druk
Een juweeltje van vertelkunst.
Ria en Jaap zijn aardige 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.

4537 6
M. 6-8 jaar, 32 blz., 5 ill. van
Corrie van der Baan, 3e druk
Lineke en Jan mogen met Kerstmis
weer bij hun grootouders logeren.
Lineke klimt alleen de toren in en bereikt de klokken, maar ze klinken heel
anders dan toen ze met grootvader
ging luisteren. Zij dacht dat de engelen
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 politieagenten nodig, om haar terug te
vinden.

W. P. Balkenende

Anne de Vries

4393 4
M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van Reintje Venema, 2e druk

4550 3
J. en M. 7-9 jaar, 40 blz.,
ill. van Tjeerd Bottema, 13e druk

Wanneer Doortje ernstig ziek wordt belandt ze in het ziekenhuis. Omstreeks
Kerstmis ziet ze op het plein voor het
ziekenhuis Benne, de orgelman, die
kerstliederen speelt. Ze heeft vreselijk
spijt dat ze hem altijd zo geplaagd
heeft.
Wanneer ze thuis is komt Benne ook
weer langs en dan vertelt ze hem dat ze
de Here Jezus lief heeft en dat ze zal
proberen beter haar best te doen.

Het is niet verwonderlijk dat van deze
titel reeds de dertiende druk verscheen: op eenvoudige maar indringende wijze wordt het Kerstevangelie
naverteld op voor kinderen begrijpelijke manier.
Een zeer waardevol boek!
, Serie Kind en Bijbel, zie ook blz. 5

Jeannette van Luipen-Bronwasser
4538 4
J. en M. 9-11 jaar, 40 blz., 5 ill.,
2e druk
Ook dit jaar zouden de kinderen weer
met hun ouders het Kerstfeest bij opa
en oma vieren. Eelco wil niet mee.
Hij heeft andere plannen. Zijn vader wil
hem niet dwingen en dus mag hij bij
een vriendje logeren. Op het laatst bedenkt Eelco zich en daarvan zal hij
nooit spijt krijgen, want zelden had hij
zo'n goed Kerstfeest.
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Anne de Vries
Een serie, waarin een vijftal bijbelverhalen door Anne de Vries zijn naverteld voor
jongens en meisjes van 7-9 jaar. Het zijn boekjes die bij uitstek geschikt zijn om de
jonge lezers niet alleen in aanraking te brengen met de bijbelse geschiedenissen,
maar die hen vooral laten zien hoe de boodschap die vanuit de Bijbel tot ons komt
te maken heeft met Gods werk aan ons en Zijn liefde voor ons. Als weinig anderen
bezat Anne de Vries de gave deze bijbelverhalen te vertellen in voor kinderen
begrijpelijke taal.
Alle deeltjes zijn rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema en hebben een omvang
van 40 blz.
Leverbaar zijn:

4437 x, 2e druk
Aan de lezers wordt op onnavolgbare
wijze duidelijk gemaakt dat gehoorzaamheid aan God voor ons mensen
soms betekent: in vol vertrouwen op
weg gaan zonder het doel te kennen.
IptP

4416 7, 3e druk
Ook hier is door Anne de Vries, aan de
hand van dit overbekende verhaal, aan
kinderen uitgelegd dat God degenen
die Hem dienen niet loslaat.

4434 5, 3e druk
De strijd tussen goed en kwaad, tussen
hemelse en wereldlijke machten komt
in dit verhaal goed tot uitdrukking.
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4438 8, 2e druk
De omgang van Jezus met zijn discipelen komt in dit verhaal goed tot uitdrukking. Zij begrijpen niet alles, maar gehoorzamen wel. Daardoor werden zij
zijn vrienden.
Zie ook blz. 4, nr. 5:
Toen Jezus geboren werd

Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons naam en adres
opgeeft zorgen wij graag voor
toezending van een
exemplaar.

"%Cd Fèrryte......
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van de
Hulst

W. G. van de Hulst

Het gat in de heg 10
4216 4
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz., 6 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 15e druk.
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.
Riet Jansen

Beer blijft bij Tim ®
4518 x
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Wanneer de baas van het hondje Beer
met zijn vrouw op vakantie gaat, wordt
Beer aan een boom vastgebonden in
het bos achtergelaten. Hij wordt de volgende dag door Bas, de boswachter,
gevonden. Deze brengt Beer — wiens
naam op de halsband staat — naar een
boerderij, waar Tim woont, die geen
broertjes of zusjes heeft. Hij wordt dikke vriendjes met Beer, en samen beleven ze nog een spannend avontuur in
het bos, waarbij Beer zorgt dat er hulp
gehaald wordt.
Wanneer de baas van Beer na zijn vakantie weer naar Beer komt kijken, wil
deze niet meer mee. Hij blijft bij Tim!
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Piet Meinema

Frans gaat naar school 10
4519 8
J. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Piet Meinema

Frans past op *

12

4547 3
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Weer een gezellig en spannend verhaal
waarin Frans de hoofdpersoon is. Dat
het moeilijk is ergens voor te zorgen en
erop te passen, ervaart Frans aan den
lijve. Maar gelukkig komt alles toch
goed. (zie ook nrs. 13 en 14)
Piet Meinema

Frans gaat met zijn ouders en zusjes
verhuizen naar een andere buurt van
de stad, waar ze wonen. Hij moet daardoor ook naar een andere school en hij
heeft het daar in het begin niet zo gemakkelijk. Met sommige kinderen heeft
hij wel eens ruzie, maar wanneer hij
meer ingeburgerd raakt, gaat ook dat
over en begint hij zich echt op zijn gemak te voelen.
Anne de Vries

Frans en zijn kar ®

Bertus en Bruno C,

4534 1
J. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

4369 1
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van G. D. Hoogendoorn, 11e druk

Met zijn vriendjes bouwt Frans van een
grote kist een fijne kar. En als hij dan
ook nog de chauffeurspet van, zijn
buurman mag lenen is het helemaal
echt. Maar door hun dolle spel vergeten ze het gevaar: de vijver in het park.
Na veel avonturen komt alles gelukkig
weer in orde.

Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer gelijktijdig geboren en groeien samen op. Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw door zijn baasje op te
sporen als hij verdwaald is en ook door
hem voor verdrinken te behoeden. Een
ontroerend boekje over trouw en
vriendschap.

4.50
Lydia van Aalst

Dappere Remi C)
4432 9
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 2e druk
Remi gaat op een middag vissen. Als
hij in het riet zit, hoort bij jongensstemmen en het gepiep van een hondje. Hij
rent er naar toe en ziet nog net kans het
hondje uit het water te halen. Thuisgekomen blijkt dat het beestje een gebroken poot heeft. De dierenarts moet
komen.
Vader en moeder vinden het goed dat
het hondje bij Remi blijft: die heeft er
nu een vriendje bij.
G. van den Hoven

Nita Veeren

De opa van Jan * C)
4532 5
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
met il I. van de schrijfster

Nergens fijner dan thuis
4488 4
M. 6-8 jaar, 48 blz., il I. van Els Thijsse
Enkele jaren geleden is Hannekes moeder overleden. Nu zorgt oma voor haar,
want vader is vaak in het buitenland.
Op een dag vertelt vader haar dat hij
weer gaat trouwen. Eigenlijk kent Hanneke haar nieuwe moeder al lang, want
ze woont een paar straten bij hen vandaan. Een jaar later wordt een broertje
geboren. Hanneke vindt hem wel erg
klein, maar is toch blij en zij denkt: Het
is nergens fijner dan thuis.'

Na het overlijden van zijn vrouw kan de
opa van Jan niet voor zichzelf zorgen.
Hij verhuist daarom naar een bejaardenflat. Daar mist hij echter veel van
wat hij gewend was, vooral de dieren.
Samen met Jan gaat hij nu dieren voor
anderen verzorgen: zo krijgt Jan er een
fijne vriend bij.

De grote veenbrand
Anne de Vries

Nita Veeren

Peter vindt een vriendje
4520 1
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
met il I. van de schrijfster
Peter verhuist naar de stad en gaat met
zijn moeder in een flat wonen. Hij heeft
geen vriendjes en verveelt zich.
Dan ontmoet hij Tim, een jongen uit
een ver land. Samen hebben zij een
dag vol plezier en Peter ondekt dat je
ook in de stad van alles mee kunt
maken.

De grote veenbrand

0
4414 0
J. 7-9 jaar, 40 blz., 6 ill., 8e druk

Japie durft alles en is volgens Knelis
een waaghals. Maar de oude Knelis is
veel te bang, vindt Jaap. Die denkt altijd aan doodgaan. Als er een grote
veenbrand uitbreekt weet Jaap met levensgevaar hun schaap van de vuurdood te redden. Is hij dan een waaghals, zoals Knelis zegt? Toch niet; dat
blijkt wel aan het slot van dit spannende verhaal.

W. G. van de Hulst

Omnibus Voor Onze Kleinen
In deze uit twee delen bestaande luxe editie zijn
alle 21 deeltjes uit de serie Voor Onze Kleinen
opgenomen, mèt alle illustraties en per verhaal
voorzien van een fraaie vierkleurenplaat.
Prijs per deel f 45,00
Ideale geschenken voor het gehele gezin.
(Zie blz. 8 voor de losse deeltjes)

W. G. van de HULST
De serie VOOR ONZE KLEINEN voor jongens en meisjes van 6-8 jaar
Vrolijk geillustreerd door W. G. van de Hulst Jr.
Omvang 56 biz.
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20e druk
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De serie VOOR ONZE KLEINEN /in de wandeling bekend als 'de Vé-O-Kaljes)
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.
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Een
vreemde
dag

W. P. Balkenende
33
4528 7
J. en M. 8-10 jaar, 40 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

Coby Bos
35
4512 0
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

Op een mooie lentedag gaan Evelien
en Evert met moeder samen op de fiets
naar de markt in de stad.
Evert is heel flink. Hij weet een op hol
geslagen koe, die dwars door de ruit
van een modemagazijn springt, te grijpen aan het touw, waarmee het dier
werd vastgehouden. Hij windt het strak
om een lantaarnpaal, waardoor de
vluchteling kan worden gegrepen.
Daarop volgt natuurlijk een beloning.
Evert krijgt een jong hondje.
Coby Bos

*

Henjo en zijn zusje Ellen verhuizen met
hun ouders naar de stad, waar ze in een
flat gaan wonen. De konijntjes van
Henjo blijven bij opa en oma.
Henjo krijgt een vriendje, Floris, met
wie hij en Ellen naar Floris' grootvader
gaan, die koster is. Ze gaan stilletjes de
toren op, maar bij hun terugkeer blijkt
dat de uitgangsdeur op slot is. Gelukkig
worden ze ontdekt en weer naar buiten
gelaten.
Na een poos gaan ze wéér verhuizen,
maar nu naar een 'gewoon' huis, waar
ook ruimte is voor Henjo's konijnen.

34

4544 9
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Een nieuwe
vriend
voor

Els woont in dezelfde buurt als Luuk,
maar ze gaan wel naar verschillende
scholen. Dat vinden ze jammer, want ze
beleven samen heel wat avonturen.
Wanneer dan blijkt' dat de vader van Els
haar eigenlijk liever op een protestantschristelijke school heeft, komen ze bij
elkaar in de klas. Een gezellig verhaal.
Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons naam en adres
opgeeft zorgen wij graag
voor toezending
van een exemplaar.

De serie boekjes over Maud en Rik heeft bij vele jonge lezers een speciaal
plekje verworven, vooral omdat ze zelf deze verhaaltjes al kunnen lezen: er
worden slechts één-lettergrepige woorden gebruikt.

Coby Bos

Coby Bos
31

36
4530 9
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

4498 1
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Wanneer Rik op zijn verjaardag een
fiets krijgt, wil ook Maud leren fietsen.
Maar pas wanneer ze op het nippertje
aan een ongeluk zijn ontkomen ontdekken ze de gevaren van het verkeer.

Maud mag met Rik en zijn ouders mee
op vakantie. Maar dan krijgt eerst
Maud de bof en daarna Rik. Daardoor
verloopt hun vakantie aan zee heel anders dan zij zich hadden voorgesteld,
Maar beslist niet minder leuk!

9
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Ali C. Drost-Brouwer

Rudy is daloer
4531 7
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Peter en Rudy zijn dikke vrienden, maar
soms is Rudy jaloers op zijn vriendje.
Die heeft namelijk een broertje en zusjes en hij kan heel mooi op een blokfluit
spelen. In een moment van onnadenkendheid neemt Rudy de fluit weg.
Maar daarna schrikt hij zo dat hij deze
van angst verstopt in een bak met oude
kranten. Dan volgen vele verwikkelingen. Rudy wil de Here wel om vergeving vragen, maar dat hij dan ook naar
Peter moet, vindt hij vreselijk moeilijk.
Toch gaat hij en dan blijkt dat Peter ook
wel eens jaloers is op Rudy!
A. G. Lameris-Bolt
39
4397 7
J. en M. 7-9 jaar, 56 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven, 3e druk
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 zijn '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.
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K. Norel

* C)

4482 5
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 5e druk
Uit wat Janneke van anderen hoort, begrijpt ze dat ook dieren onze naasten
zijn. Daarom bevrijdt ze Ju no van Vodde-Gerrit. Later begrijpt ze dat Gerrit
door haar schuld ziek werd. Ook komt
ze erachter dat hij geen dierenbeul is,
maar een dierenvriend.
Nita Veeren

Ans van der Sluijs
41
4503 1
M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Bij de verhuizing raakt Elsjes beer zoek.
Gelukkig heeft ze hem snel terug.
Dan komt de eerste schooldag waar Els
wat tegenop ziet. Maar algauw vindt ze
het fijn op school. Liesje, waar ze eerst
niet goed mee op kon schieten, wordt
een echt vriendinnetje. Die neemt haar
mee naar de kinderkerk.
Op het kerstfeest moet Els alleen ,in de
kerk zingen. Eigenlijk durft ze niet,
maar na moedig doorzetten vindt ze
het fijn dat ze voor alle mensen mag
zingen van het licht dat in Jezus gekomen is.

42
4499 x
M. 7-9 jaar, 48 blz., ill. van de schrijfster
Mieke en Marijke zijn tweelingzusjes.
Ze lijken zó precies op elkaar, dat ze
alleen herkehbaar zijn aan het haar:
Marijke heeft er twee staartjes in gemaakt en Mieke één.
Op een dag wordt hun poes overreden.
De zusjes hebben veel verdriet en zelfs
hun vriendje Jan-Hein kan hen niet
troosten. Na enige tijd vinden ze — tijdens een wandeling in het bos — een
hond, vastgebonden aan een boom en
achtergelaten door zijn baas.
Ze nemen hem mee en tot grote vreugde van de beide meisjes mag hij blijven. Binkie wordt hun grote vriend.

Corry Blei-Strijbos

gezin aan de overkant
4415 9
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz.,
van Geeske van Tienhoven, 2e druk
Mirjam, Loek en Len gaan met hun ouders verhuizen naar een nieuwbouwwijk. Ook de tuin moet in orde worden
gemaakt. Vlak bij hen in de buurt is een
bejaardenhuis in aanbouw. Van een
van de toekomstige bewoners horen
de kinderen dat hij zijn hond niet mag
meenemen in het huis. Na overleg
wordt besloten dat de hond bij de kinderen in huis mag komen en dat meneer Van Zanten hem elke dag mag
komen uitlaten.
Riet Jansen
44
4491 4
J. van M. 8-10 jaar, 56 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Op school wordt door de meester verteld over de armoede die er heerst in
India. De kinderen zijn er allemaal erg
van onder de indruk. Vooral Hans Jelsma moet er nog vaak over nadenken:
'Zouden we er wat aan kunnen doen?'
K. Norel

Nita Veeren

Johanna Schilling

«. iuurcjjn,Jonen * 41
4548 1
J. en M. 7-9 jaar, 64 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

* C)

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: de oude man
leert ook weer luisteren naar God.

Op school hoort Jolien over een echtscheiding en dan wordt zij bang dat
ook haar ouders uit elkaar zullen gaan.
Maar na thuiskomst uit het ziekenhuis,
waarin zij na een ongeluk was beland,
hoort zij dat hun gezin bij elkaar blijft.
Als herinnering aan een nare tijd krijgt
zij van haar ouders een tegeltje met
een tekst waaruit zij kan afleiden dat
God ook voor haar zorgt.

K. Norel

Nelly Tazelaar-de Ruiter

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

41eke en hun hondi 4s
4405 1
J. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 4e druk
De zesjarige Pim woont met zijn ouders, broer en kleine zusje aan boord
van een schip, de Pax. In de haven van
Rotterdam overvaart een groot schip
de Pax, die kapseist. Pim en zijn zusje
zitten in de roef en kunnen er niet uit.
Pim is heel angstig, maar past goed op
de kleine Ineke. Hun hondje speelt een
belangrijke rol bij de redding.

48
4540 6
J. en M. 7-9 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Dit verhaal speelt zich af in een Zwitsers bergdorpje. Omdat de dominee
verhuisd is zal er dit jaar geen kerstnachtdienst zijn. Sepp en zijn vriend
Hans besluiten daar — samen met de
andere kinderen uit het dorp — iets aan
te doen. Slechts een paar volwassenen
worden bij hun plannen betrokken.,
Wanneer dan op de avond voor kerst
de klokken van het kerkje gaan luiden
en er een predikant de kansel bestijgt,
is het voor het hele dorp toch Kerstfeest.

V
Cl
4497 3
M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van de schrijfster
Als Els van haar moeder hoort dat ze 's
avonds iets eten wat zij niet lust, besluit
ze weg te lopen. Ze doet nog wel even
de boodschappen, maar daarna verdwijnt ze. In het park speelt ze wat en
komt een oud dametje tegen die ze wel
kent. Aan haar vertelt ze haar plannen
en met haar gaat ze mee.
Na heerlijke avonturen komt ze dan
toch 's avonds weer thuis. Ze belooft,
nooit meer weg te zullen lopen en
hoort dan dat de oude dame al veel
eerder die dag moeder had gebeld om
te vertellen waar Els was.
J. J. de Vries

Peter in het verre land C)
4492 2
J. en M. 8-10 jaar, 56 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Peter en zijn broer Henk gaan met hun
ouders mee naar Indonesië. Vader gaat
daar les geven aan een bijbelschool. De
beide jongens sluiten vriendschap met
de buurkinderen, leren het verre land
goed kennen en beleven een heleboel
avonturen.
En als dan na vele maanden oma vanuit Nederland op bezoek is, voelt iedereen zich blij en gelukkig.

11

gentje! Na verloop van tijd kan hij zelfs
meedoen met een di-essuurproef. Hij
wint er nog een prijs mee ook!

C. M. van den Berg-Akkerman
4539 2
J. 9-11 jaar, 56 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

R1JBY ER HET KONIJN

Voor nog twee boeken over Bartho:
zie nrs. 81 en 82, blz. 17

Jan verliest — wanneer hij samen met
zijn vrienden overhaast een boomgaard moet verlaten — zijn sandaal. Op
dat moment weet hij nog niet dat, mede door het avontuur bij de duiven in
de kerktoren, hij via die sandaal er een
goede vriend bij zal krijgen. Een goed
verhaal met positief-christelijke strekking.
Corry Blei-Strijbos
* 52
1 lei KOriaj
4317 9
J. en M. 7-9 jaar. 53 blz.,
16 ill. van Tiny van Asselt, 3e druk.

Corry Blei-Strijbos

';'r! vriend?
53

Kees, Harm, Hans en Gijs hebben veel
plezier wanneer ze de oude, eenzame
Toon woedend uit zijn huisje weten te
lokken.
Gelukkig helpt Kees de oude man wanneer hij ziek is, maar het gevolg hiervan
is dat hij wordt verdacht van brandstichting. Dit misverstand wordt opgelost, maar het duurt geruime tijd voor
de verhouding tussen Kees en Toon
weer als vanouds wordt.
Ingrid van der Heijden
54
4493 0
J. en M. 10-12 jaar, 56 blz.,
ill. van Y. Brilt
Bartho is verlamd aan beide benen. Hij
rijdt in een invalidenwagentje. Sinds
kort woont hij met zijn ouders in het
grote huis waar zijn grootvader zijn
praktijk had als dierenarts.
In de stal staan enkele paarden en Bartho probeert onder leiding van de dierenverzorger erop te rijden. Dit is juist
voor hèm een geweldige gewaarwording: niet meer gebonden aan zijn wa-
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55
4533 3
M. 7-10 jaar, 64 blz.,
10 ill., 10e druk
Vier vrolijke meisjes beleven dagelijks
nieuwe avonturen. Zij kennen Hans, die
in het bos woont, heel goed. Toen hij
ziek werd konden ze hun vriendschap
in daden omzetten. Ze beleven een
spannende tijd. Groot en spontaan is
hun blijdschap wanneer hun vriendje
herstelt.
Jeannette van Luipen-Bronwasser

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.

4525 2
J. 8-10 jaar, 56 blz., 2e druk
ill. van Tiny van Asselt

W. G. van de Hulst

4461 2
J. en M. 8-10 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 2e druk
Anneke en haar vriendje Dick zijn echte
dierenvrienden. Ze verzorgen oude en
zieke dieren en proberen ze beter te
maken.
Anneke en Dick komen echter ruimte te
kort, maar dat wordt opgelost wanneer
de meester en de kinderen uit de klas
gaan helpen: een oude schuur wordt
vertimmerd tot een bijna-echt asiel. Vol
trots kunnen ze dan laten zien wat met
vereende krachten tot stand kan
komen.
K. Norel
51
4441 8
J. en M. 8-10 jaar, 54 blz.,
7 ill., 3e druk
In het leven van Anneke korrken grote
veranderingen als ze met haal. ouders
van een dorp in het noorden- verhuist
naar een flatje in de stad. De', !reisjes
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 Anneke de Here Jezus
leert kennen.

CORRY BIEI-STRIï8OS

alllf eo dat hert a{!
M. A. M. Renes-Boldingh

T. van de Roest-Kleinmeijer

4264 4
J. en M. 7-9 jaar, 60 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 4e druk

4535 x
M. 7-9 jaar, 64 blz.,
8 ill., 2e druk

4513 9
M. 8-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Ton en Tineke van de boswachter vinden de verblijfplaats van een jong hert.
De slagersjongen Hein wordt deelgenoot van hun 'geheim'. Hein neemt het
hertejong mee naar huis, maar daar
ontstaan dan problemen. Met behulp
van de boswachter komt alles echter in
orde.

Doordat bij tante Riek een baby wordt
geboren, komt bij Ineke het grote verlangen zelf ook een broertje of zusje te
krijgen. Wanneer vader uit de krant
voorleest over een vondeling, gaat Ineke ook op zoek en wanneer een meisje
dat bovendien vijf andere kinderen
moet bezighouden haar een kinderwagen toevertrouwt, loopt Ineke met de
baby naar huis als verrassing voor
moeders verjaardag. Ze zet het kindje
stilletjes in de schuur.

Ineke en Rineke besluiten om — tijdens
de vorstperiode — aan de bewoners van
het bejaardenhuis aan te bieden boodschappen voor hen te doen. Daardoor
komen ze in contact met een oude dame die nog maar pas in het tehuis
woont en er moeilijk kan aarden.
Ze beleven een paar spannende avonturen, sluiten vriendschap met een
aantal oudere mensen en krijgen er
zelfs een oma bij.

Corry Blei-Strijbos
58

Corry Blei-Strijbos
59
4514 7
J. en M. 8-10 jaar, 72 bl.,
ill. van Tiny van Asselt
Tom en zijn zusje Titia wonen aan een
Amsterdamse gracht. Ze hebben twee
poezen, die, wanneer Tom ziek is en
naar het ziekenhuis moet, hun kans
waarnemen en naar buiten glippen. Titia en haar vriendin zoeken de hele
buurt af, en gaan zelfs bij de boot voor
zwerfkatten vragen of de beide dieren
gevonden zijn, maar ze zijn nergens te
vinden.
C. Th. Jongejan-de Groot
60
4526 0
J. 8-10 jaar, 64 blz., 2e druk
ill. van Nans van Leeuwen
Een vlot verhaal over een stel jongens,
die volop genieten van hun geheime
Indianenkamp waar ze veel avonturen
beleven. Het wordt wel heel spannend
wanneer ze op het laatste moment
worden gered, als ze in een kelder zijn
opgesloten.

Tekening uit 'En toen werd het feest'
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Nel Verschoor-van der Vlis

Dieuwke Winsemius

Dieuwke Winsemius

Ver van
4471 x
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz.,
8 ill., 3e druk

4301 2
M. 8-10 jaar, 80 blz.,
9 ill. van Tiny van Asselt, 4e druk

Kriek en Jan van Dongen leven gelukkig totdat ze vernemen dat hun ouders
hebben besloten voor de zending te
gaan werken in Nieuw-Guinea. Kriek en
Jan moeten in Nederland blijven en
dus bij vreemden in huis. Zoals uit haar
dagboek blijkt, komt Kriek vaak in opstand. Toch leert ze er vrede mee te
hebben omdat het werk van hun ouders zo goed is.

Een spontaan geschreven verhaal,
waarin duidelijk uitkomt dat men zich,
al is men ziek, niet altijd verdrietig behoeft te gevoelen.
Een gevonden portemonnee brengt
vreugde. Minder prettig is het voor Carien als de schoolarts haar rust voorschrijft. Ze wordt echter door haar
schoolmakkertjes niet vergeten.

Tekening uit 'Nicco, Yosi en de jonge leeuwtjes'
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leeuwtjes C)
4489 2
J. en M. 10 jaar e.o. 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
De ouders van Nicco hebben enkele jaren geleden een kindje geadopteerd:
Yosi. Nicco is er wel blij mee thuis niet
alleen te zijn.
Anders wordt dat als hij hoort dat vader en moeder van plan zijn nog twee
buitenlandse kindertjes te adopteren.
Bij een bezoek aan een dierentuin zien
de kinderen dat moederloze jonge
leeuwtjes worden verzorgd door een
herdershond. Als ze daarover met vader en moeder napraten wordt het hun
duidelijk dat zij niet egoïstisch mogen
zijn en best wat van hun weelde mogen
delen met weeskinderen uit een ver
land.

Lydia van Aalst

Piet Meinema

Blinde Japie ss

Hesba Stretton
68

Jessica's eerste gebed C)

4527 9
J. en M. 10-12 jaar, 72 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

4541 4
J. en M. 8-10 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

4428 0
M. 8-10 jaar, 80 blz.,
illustraties van J. H. Isings, 27e druk

Japie is blind. Hij woont met zijn vader
in een bouwvallig huisje buiten het
dorp. Samen met zijn vriend beleeft hij
een spannend avontuur. Wanneer Japie hoort van de Here Jezus krijgt zijn
leven een geheel andere inhoud. Ook
zijn vader keert weer terug in de kerk.

Leo heeft er nooit over nagedacht
waarom hij, net als zijn ouders, blond
haar heeft en zijn zusje Loes pikzwart
haar. Pas wanneer de jongens in de
klas hem erop attent maken komt Leo
in verwarring.
Vader en moeder vertellen dan aan hun
kinderen dat zij Loes hebben geadopteerd.
Dit thema is met omzichtigheid behandeld waardoor dit boekje voor veel jonge lezers zeer informatief is.

Een nieuwe bewerking van dit beroemde boek. Jessica is een arm weesmeisje in Londen. Zij komt in aanraking met
een koffie- en broodjesventer, 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 veel
van: het gebod 'hebt uw naaste lief'
wordt door hem in praktijk gebracht als
hij Jessica bij zich in huis neemt.

C. Th. Jongejan-de Groot

De ponyfarm * @
4362 4
M. 8-10 jaar, 60 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 4e druk
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.

Lydia van Aalst

Zie ook het vervolg: Toen vader
thuiskwam (nr. 86, blz. 18)
K. Norel
69
4265 2
J. en M. 8-11 jaar, 64 blz.,
geïll., 4e druk
Boeken van Norel worden steeds met
zeer veel genoegen gelezen. De gebeurtenissen in dit boek spelen zich af
aan het IJ, waar de hoofdpersonen bijna worden overvaren als ze in een
bootje aan het roeien zijn. Ze maken
een boottocht naar Enkhuizen en zijn
getuigen van een gevaarlijke aanvaring.

Rik Valkenburg

Neline en haar kanarie *
4549 x
J. en M. 8-10 jaar, 72 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Neline vindt op een dag een kanarie in
de tuin. Het beestje is kennelijk mensen
gewend, want als Neline met wat voer
komt en een kooitje, vliegt het diertje
naar binnen. Weldra blijkt het een erg
goede zanger te zijn en Neline gaat ermee naar een tentoonstelling. Bijna
dreigen er dan allerlei dingen fout te
gaan, maar dank zij de hulp van haar
broer Bart komt alles weer goed.
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Rik Valkenburg

Anne de Vries
12

4521 x
M. 7-9 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny en Asselt
Nadat Nelines konijn is doodgegaan,
mag ze van haar ouders sparen voor
een nieuw huisdier. Ze wil graag een
hamster hebben.
Ze leert een meisje kennen, Joke, die
erg jaloers op haar is.
Wanneer Neline aan Joke vraagt, haar
hamster te komen bekijken, wordt die
zelfs boos en ze besluit het diertje stiekem mee te nemen.
De melkboer hoort bij toeval wat er aan
de hand is en dank zij hem worden Neline en Joke dikke vriendinnen.

13
4286 5
J. en M. 7-9 jaar, 80 blz.,
10 ill. van Corrie van der Baan, 11e druk
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
had leren kennen.

9

1DIARU NUE' 4309 8
904011131
24e druk

15

16
4311 x
17e druk
71
4312 8
14e druk

W. G. van de Hulst ROZEMARIJNTJE-SERIE
Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot de meest gelezen
verhalen voor meisjes van 8-10 jaar. En nog steeds staan ze op talloze
verlanglijstjes.
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 bescherming
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!
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18
4313 6
12e druk

ZEPIARWITJE

C. M. van den Berg-Akkerman
4378 0
M. 9-11 jaar, 96 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 4e druk
Uit de sarrende mond van een medeleerling hoort Frida Kater dat ze een
jodinnetje is. Thuis spreekt ze erover en
verneemt dat de jongen gelijk heeft.
Om te kunnen begrijpen waarom haar
ouders dat zelf niet eerder hebben verteld, krijgt Frida het dagboek van haar
moeder te lezen, dat deze als elfjarig
meisje in 1940 is begonnen.
Corry Blei-Strijbos
80
4542 2
J. en M. 9-11 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Slungel, de jonge hond van Rob, wordt
— wanneer hij hem voor de winkel heeft
vastgebonden — door iemand meegenomen die de hond wil africhten. Rob
is erg verdrietig. Pas wanneer de politie
bij een autocontrole de als vermist opgegeven Slungel ontdekt, kunnen baas
en hond weer bij elkaar worden gebracht.
Ingrid van der Heijden
81
4517 1
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Bartho en zijn ouders wonen op het
buiten 'Beukendaal'. Omdat Bartho gehandicapt is, maakt hij gebruik van een
invalidenwagentje, dat hij Trottel
noemt.
Wanneer zijn vriendje uit Rotterdam
komt logeren, rijst bij hen en hun ouders het plan om een manege te bouwen voor gehandicapte kinderen.
Van alle kanten wordt er meegewerkt
en tenslotte kan met de bouw worden
begonnen. Met hulp van velen wordt
een droom werkelijkheid.
Ingrid van der Heijden
82

vader van de partij wil zijn en zelfs zijn
grootvader op de laatste avond — verkleed als sheriff — het feest komt opluisteren, dan ervaart Bartho dat er ook
met zijn handicap nog vele dingen zijn
waarvoor hij mag danken.
Zie ook 'Bartho en zijn vrienden, nr. 54,
blz. 12
W. G. van de Hulst
83
4322 5
J. 9-11 jaar, 112 blz.,
10 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 24e
druk
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.
W. G. van de Hulst
4444 2
J. 10-12 jaar, 80 blz.,
ill. van Henk Poeder, 10e druk

ERGEMS lij d
i
4°1'5

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.
Jeannette van Luipen-Bronwasser
4450 7
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 4e druk

e

Tineke sluit vriendschap met Frits, haar
nieuwe buurjongen. Deze omgang
wordt eerst argwanend bekeken. Er
groeit echter zo'n prettige verhouding
dat alle gezinsleden Tinekes vader komen helpen wanneer 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.

4506 6
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Bartho krijgt als rolstoel-invalide een
uitnodiging om mee te gaan naar een
ruiterkamp. Het lijkt hem geweldig:
paardrijden kan hij goed. Maar hoe
moet dat dan met zijn verzorging?
Zijn moeder besluit als lid van de
kampstaf mee te gaan. Als dan ook zijn
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piet Meinema

Toen vader

Piet Meinema

n vader thuiskwam *
4546 5
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

as

Dit is het tweede boekje over Loes en
Leo (voor deel 1 zie nr. 68). De thuiskomst van vader wordt met spanning
tegemoet gezien. Hoe zal alles aflopen?
K. Norel
Dieuwke Winsemius

4257 1
J. 8-10 jaar, 80 blz.,
7 ill. van H. H. Prahl, 3e druk

,eitje van Matthian as

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.

4507 4
J. 9-12 jaar, 80 blz.,
geïll., 2e druk
Mark mag met zijn ouders zes weken
naar Israël. Er ontstaat vriendschap
tussen Mark en Matthias Gal, de zoon
van de gids. Mark wint door zijn liefde
voor dieren de aanhankelijkheid van
Poco, het witte ezeltje van Matthias.

DOOR DE MACH
ANNE DE VffiES

Anne de Vries

REIS DOOR
DE NACHT

4330 6
20e druk

4331 4
17e druk

de storm stee

90

or)

ochtendgloren
si
4332 2
17e druk

de nieuwe dag
de duisternis in

92
4333 0
13e druk
De lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het verzet.
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder Nederlands
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-
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heftige mannen en vrouwen, die in de
duistere jaren der bezetting daden hebben verricht, waarbij de glorie der vaderlandse helden van vroeger verbleekt.

'Hij heeft een werk geschapen, dat,
naar wij hopen, bij ieder gezin, vooral
waar kinderen zijn, op de boekenplank
zal staan'.
De Typhoon

'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

'Dit boek behoort tot de beste romans
die voor jongeren over de bezettingstijd zijn geschreven. Spannend tot de
laatste regel.'
N.C.R.V.
Zie ook blz. 31, voor de Omnibus Reis
door de nacht.

C. M. van den Berg-Akkerman
4412 4
M. 10 jaar e.o. 96 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven, 2e druk
Als Ellen na een ongeluk in een ziekenhuis belandt en daar veel bezoek en
aandacht krijgt, wordt haar oudere zusje nog jaloerser 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.

Corry Blei-Strijbos

0

Olifanten in h(
4504 x
J. en M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Een spannend verhaal dat in een van
de grote wildparken in Oost-Afrika
speelt. Een jong echtpaar onderzoekt
het gedrag van een kudde olifanten.
Het gevaar komt echter niet van de wilde dieren, maar van de niets en niemand ontziende stropers. Een spannend boek, waarin we het leven in het
afrikaanse oerwoud goed leren
kennen.

W. G. van de Hulst

7n'n vreemde jongen C)
4543 0
J. en M. 10-12 jaar, 112 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr., 12e druk

1.1..EAl‘Vjjc

ERTS

W. G. van de Hulst
4326 8
J. en M. 10 jaar e.o., 144 blz.,
20 ill. van J. H. Isings, 20e druk
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.

Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons naam en adres
opgeeft zorgen wil graag voor
toezending van een
exemplaar

Het aangrijpende verhaal van Hans, de
molenaarszoon, die op een middag
voor Kerstmis met zijn roeiboot op een
donkere plas verdwaalt. Hij roeit uren
door en ziet op het laatst niets meer
dan water, kou en mist. Totdat hij in
een laatste krachtsinspanning afgaat
op gezang in de verte, wat zijn redding
betekent.
W. G. van de Hulst Jr.

De v

91

4453 1
J. 9-11 jaar, 96 blz.,
11 ill., 4e druk
Een boeiend, briljant geschreven verhaal over een schippersjongen en de
bewoonster van een woonschip met
haar poes. Japie gelooft dat deze oude
dame kan toveren en daaruit komen
heel wat angst en narigheid voort.
Eerst wanneer er iets ernstigs gebeurt
met de vrouw, waardoor ze naar het
ziekenhuis moet, komt alles terecht.
Hij, Japie, werd verdacht van iets heel
ergs, maar al heeft hij wel schuld aan
haar verdriet, hier staat hij toch heus
buiten.
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Nieuwe
vrienden
Piet Meinema

Annie van Sluys
98

4522 8
J. en M. 9-11 jaar, 88 blz.,
III. van Corrie van der Baan

4494 9
J. en M. 10-12 jaar, 72 blz.;
ill. van Ben Horsthuis

Vincent en Bobbie wonen op het eiland
Sint Maarten.
Alfred, een van de kinderen van de
nieuwe meester, komt bij Bobbie in de
klas en zij worden dikke vrienden.
Op een keer wordt er een waarschuwing gegeven dat er een orkaan nadert. Juist als de orkaan in volle hevigheid komt opzetten, wil Alfred nog
even op de veranda kijken. Hij krijgt
een stuk hout tegen zijn hoofd en blijkt
een hersenschudding te hebben opgelopen. Na de storm blijkt dat niet alleen
Alfred geraakt is: op het hele eiland is
enorm veel vernield.

Peter is verhuisd van een dorp naar een
stad. Het bevalt hem er helemaal niet,
vooral als het eerste contact met mogelijke vrienden heel vreemd verloopt.
Met de buurkinderen vlot het beter.
Een van hen, Rens, is invalide en rijdt in
een wagentje en Peter verbaast zich erover hoe normaal alles daar in huis
toch gaat. Ten gevolge van een ongeluk overlijdt Rens. Peter is er erg van
onder de indruk maar komt ook tot de
ontdekking dat hij in zijn nieuwe woonplaats iets heeft gevonden wat hij niet
had verwacht: nieuwe vrienden.

Demonurk vadffittenberg,

MAARTEN LUTHER;

4315 2
J. 9-11 jaar, 96 blz.,
ill. van H. H. Prahl, 3e druk

K. Norel

nik van WittenL
4304 7
J. en M. 9-12 jaar, 80 blz.,
ill. van H. H. Prahl, 3e druk
Speciaal voor de jeugd schreef Norel
dit verhaal over de eerste kerkhervormer. 10 november 1983 was het 500
jaar geleden dat Maarten Luther werd
geboren.
Voor jongeren een spannend boek,
waaruit zij een goed en historisch verantwoord beeld krijgen van de man die
niet alleen als kerkhervormer van grote
invloed is geweest, maar die door zijn
vertaling van de Bijbel in de toen gangbare volkstaal ook een grote bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van
de taal in het toenmalige Duitse Rijk en
in ons land.

Tekening uit 'Storm over Sint Maarten'
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P. de Zeeuw J. Gzn.

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 het verleden z6 weet in te kleden, dat de jongens van nu zich verwant voelen aan
de bengels van toen.

.., ster

1,•%n, .r
W. G. van de Hulst

de Buist
J. 9-11 jaar, per deel 112 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr.
4454 x, deel 1, 40e druk 02

van dO ovenme est er
it

deel 1

NIEK, ‘,
6

a n dei-luist

vande‘bovenmeest
deel 2

er

4475 2, deel 2, 36e druk
Deze boeken behoren, naast Peerke,
Ouwe Bram, Gerdientje en zovele andere titels, tot de klassieke verhalen
van deze meesterverteller. Het zijn de
avonturen van de zoon van een 'bovenmeester', wonend in een klein provincieplaatsje in Nederland. Samen met
zijn vrienden beleeft Niek vele avonturen. Voor de vele tienduizenden die elk
jaar weer blij zijn met een boek van
deze schrijver zijn deze uitgaven een
waardevol bezit.
W. G. van de Hulst
4328 4
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 21 ill.
van W. G. van de Hulst Jr., 19e druk
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.
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W. G. van de Hulst
4500 7
J. en M. 10 jaar e.o., 176 blz., ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 12e druk
De titel van dit spannende boek is ontleend aan de rode bies die op een van
de wieken van een molen is geverfd ter
herinnering aan de molenaar die in de
Franse tijd zijn molen probeerde te
redden.
In en om die molen beleven Gert en zijn
vriend Karel, samen met hun hond Hek,
spannende avonturen.

Tjits Veenstra

Per.,
4508 2
J. en M. 8-11 jaar, 96 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 2e druk

W. G. van de Hulst

Gerdientje
Pepi woont met zijn moeder, die weduwe is, in een hutje in het Andes-gebergte. Soms verdient hij een kleinigheid
door zich met toeristen te laten fotograferen.
Op een dag pakken twee grotere jongens hem zijn geld af. Door een ongeval van een van deze jongens komt Pepi in aanraking met een zendeling, die
hem het verhaal van de Barmhartige
Bergindiaan vertelt. Niet lang daarna
heeft moeder geld bijeen om kleren te
kopen voor Pepi en dan kan hij naar de
dorpsschool.

4344 6
J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 18e druk
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.

C. M. van den Berg-Akkerman

C M.van den Berg-Akkerman

4529 5
M. 10 jaar e.o. 104 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Barbara vindt dat een heleboel dingen
in het leven eigenlijk anders zouden
moeten. Kan een mens wel echt gelukkig zijn? Door haar geloof ontdekt zij
dat dit kan, maar dat je je moet openstellen voor je naaste, wie dat dan ook
is. Tussen haar en Anja ontstaat een
echte vriendschap. Door haar besluitvaardigheid kan zij een ernstig ongeluk
voorkomen.

W. G. van de Hulst
4341 1
J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz.
ill. van W. G. van de Hulst Jr., 28e druk
Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, waardoor het leven
van de jeugd wordt gekarakteriseerd.
Iedere jongen zal het met gloeiende
wangen lezen.

22

Anne de Vries

PANOKKO
deel 1: Panokko en zijn vrienden
4477 9 6e druk
deel 3: Panokko en de witte mensen
4509 0 4e druk 111
J. en M. 10 jaar e.o., per deel 128 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Panokko woont in het oerwoud en
heeft er een heleboel vriendjes. Hij

heeft wel wat contact met de blanken,
maar het liefst zwerft hij door de wouden, die zijn dorpje omringen. Hij gaat
daar op jacht en beleeft er veel avonturen.
Hij komt in aanraking met een zendeling en gaat later naar de grote stad
(Paramaribo), waar hij zijn ogen uitkijkt. Op de zendingsschool leert hij
veel van de witte mensen, maar hij is
ook blij wanneer hij na verloop van tijd
weer met vakantie naar zijn dorpje terugkeert.

Tekening uit
'Panokko en de witte mensen°

octet

Nanne J. Bosma

\,
,iaL, Je Sultan

Nanne J. Bosma

Tochtgenoten

4516 3
J. 10 jaar e.o., 176 blz.,
ill. van Hans Sturris

4515 5
J. 12 jaar e.o., 192 blz.,
ill. van H. H. Prahl, 2e druk

In 1602 moet een speciale koerier een
belangrijke brief van de Sultan van Turkije brengen naar Prins Maurits in Den
Haag: zouden de Spanjaarden niet van
twee kanten aangevallen kunnen worden? Door een toeval worden drie kinderen met deze opdracht belast en
brengen die tot een goed einde.
Een spannend jongensboek, historisch
verantwoord.

De schrijver van dit bijzondere boek
slaagt erin op een boeiende en suggestieve manier veel duidelijk te maken
van de levensomstandigheden in de
zeventiende eeuw.
Hij vertelt over het leven van drie gewone jongens, dat zich hoofdzakelijk
op zee afspeelt. We beleven de dreiging mee van het natuurgeweld, de
dreiging van oorlog en de gevaren van
een zeereis.
Een spannend jongensboek!

10.00
Tineke Dooge-Verra

Tineke Dooge-Verra

4545 7
J. 10 jaar e.o., 104 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

4510 4
J. 10 jaar e.o., 112 blz.,
ill. van Ben Horsthuis

Maarten en Jimmie zijn dikke vrienden.
Als na de strenge Canadese winter het
voorjaar en de zomer weer komen maken ze veel plannen, maar pas als de
vader van Maarten en de oudere broer
van Jimmy zich ermee bemoeien kan
één plan echt worden uitgevoerd. Ze
gaan logeren bij een broer die ergens
in de uitgestrekte wouden in het Canadese bergland als vakantiewerk een
eenzame brandtoren gaat bemannen.
Dan wordt het met recht een onvergetelijke zomervakantie.

Maarten is enige tijd geleden met zijn
ouders naar Canada verhuisd en maakt
nu voor het eerst een echte strenge
winter mee.
Tijdens een tocht die Maarten en Jimmy, samen met een aantal volwassenen, maken dreigen ze de weg kwijt te
raken. Dan leert Maarten dat hij zijn
zorg en zijn angst altijd aan Iemand
mag vertellen. Dat helpt hem ook als hij
enige tijd later bericht uit Nederland
krijgt dat zijn vriendje, met wie hij regelmatig via brieven contact hield, is
overleden.

Tineke Dooge-Verra
4478 7
J. 10 jaar e.o. 104 blz.,
ill. van Hans Sturris
Als Maarten in de vijfde klas zit, vertellen zijn ouders hem op een dag dat ze,
in verband met het werk van vader,
voor een paar jaar naar Canada gaan
verhuizen.
In Canada blijkt de juffrouw van de zesde klas een nederlandse emigrante te
zijn waardoor Maartens grootste angst
— de taal — wordt weggenomen. In Canada beleeft hij een heleboel avonturen die hij enthousiast aan zijn klasgenoten schrijft. Al met al is het hem niet
tegengevallen.

nagokenooge....

zomer
W. G. van de Hulst
4523 6
J. en M. 10 jaar e.o., 192 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr., 13e druk
Het kraaiennest: zo noemt moeder de
zolder waar Dick en Wim slapen. Als op
een avond de kat, Beppie, zoek is, komen de jongens na een angstige klimpartij langs de dakgoot in de tuin van
Mevrouw Haverman terecht.
Neeltje, het dienstmeisje, roept politiehulp in en zo rollen de jongens van het
ene avontuur in het andere.
Spannend geschreven, een leuke geschiedenis en op meesterlijke wijze
verteld.
C. Th. Jongejan-de Groot

iet wordt
Margriet
Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons naam en adres
opgeeft zorgen wij graag voor
toezending van een
exemplaar.
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4487 6
M. 12 jaar e.o., 192 blz., 3e druk
Dit is het vervolg op Greetje-Margriet.
Wij volgen de belevenissen van de
hoofdpersonen met spanning. En door
welke toevallige gebeurtenis de
naamsverandering plaatsvindt is voor
vele lezers een plezierige ontknoping.

'terg:
/

Alles wordt nie- --v

deel 1 — 13e druk — 2000 4
deel 2 — 9e druk — 2001 2
deel 3 — 5e druk — 2016 0
deel 4 — 2e druk — 2022 5
prijs per deel f 10,35

Haam* L. en Wim bar Burg

deel 1 t/m 4 in één band
2036 5 — / 19,70

Met begeleiding van piano of orgel en
melodie-instrumenten
Deel 1 en 2 in één band met illustraties
van Tiny. van Asselt
4e druk — 2012 8 — gebonden — f 31,25
Langspeelplaten:
bij deel 1 —20284— f 18,90
bij deel 2 — 2029 2 — 18,90
bij deel 3 — 2030 6 — ƒ 18,90

Deel 3 en 4 in één band 2027 6 —
gebonden — f 31,25

Kizuk
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LIEDBOEK
voor de kinderen

IN VOORBEREIDING:
Liedboek voor de jeugd

Begin 1985 zal het Bijbelrooster worden ingevoerd, waaraan door de Raad
voor de Kerken in de afgelopen jaren is
gewerkt. Voor wat de te zingen liederen
betreft zal worden verwezen naar het
Liedboek voor de Kerken. Voor de
jeugd zou moeten worden geput uit
materiaal dat zeer verspreid en soms
moeilijk te achterhalen is.
Daarom werd nu, in samenwerking
met de Nederlandsche Zondagsschool
Vereeniging, dit liedboek voor de jeugd
samengesteld.
Uitgaande van het Bijbelrooster zijn er
uit meer dan achthonderd beschikbare
liederen circa tweehonderdvijftig geselecteerd en werden ruim dertig nieuwe
liederen toegevoegd.
De gebonden editie, speciaal bestemd
voor onderwijsgevenden, is voorzien
van aanwijzingen voor het gebruik.
paperback — 240 blz. — 2039 x
± f 14,50
gebonden — 272 blz. — 2038 1
± / 24,50

C411.1.1n

Dr. J. L. Klink
Tera de Marez Oyens

Inge Lievaart/Sander van Marion

6e druk — 2002 0 — ƒ 15,90

Liedjes voor het jonge kind bij het oude
boek
3e druk— 2034 9—ƒ 16,00

Een bundel van 48 liederen, 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.

Deze bundel is een verantwoorde aanvulling op het liedrepertoire van de
kleuter en het jonge kind.
Speciaal aanbevolen voor gebruik op
kinderclub en kleuterschool.
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Kerstliederer
Inge Lia.
Snorder van ~km

Inge Lievaart/Sander van Marion

2e druk — 2026 8
gebonden ƒ 19,70
Er is waarschijnlijk geen kerkelijk feest
waarbij in de loop der eeuwen zoveel
liederen zijn ontstaan als bij het kerstfeest. Van enkele liederen is de oorsprong niet of nauwelijks bekend, andere mogen bogen op een rijke historie.
Zeer veel van deze bekende liederen
zijn in deze bundel ondergebracht opdat niet meer in diverse liedbundels of
uit losse bladmuziek een keuze behoeft
te worden gemaakt.
Voor school en gezin, kerkkoor en
jeugddienst.

Fifafaldera

Pim Zur MhIen

2e druk — 2023 3 — ƒ 10,35

Kerstliedjes

Een serie kinderliederen, grappig zowel
als sfeervol. Op scholen en in jeugdorganisaties zal dit boekje stellig goede
diensten kunnen bewijzen.
Inge Lievaart/Sander van Marion

Wip Wap Wolletje
6e druk — 2003 9 — f 10,35
35 kleuterliedjes gerangschikt naar onderwerpen zoals dieren, kinderspelletjes, raadselrijmpjes en seizoenen.
Pim Zur MhIen

Kleuterliedjes
2032 2 — ƒ 12,90
Met tekeningen van Tiny van Asselt
17 liedjes voor 4-8 jarigen met leuke
melodieën en eenvoudige teksten.
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4e druk — 2006 3 — ƒ11,35
15 frisse, eenvoudige kinderliedjes met
notenschrift voor zangstem en begeleiding
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deel 7
Letty is Lot getooiden
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Eerlijke, onbevangen meisjesboeken,
die worden overstraald door een zonnige blijdschap, maar waarin ook de
ernst van het leven aan het woord
komt.
Van deze boeken werden in de loop der
jaren, inclusief de paperback-edities,
meer dan 400.000 exemplaren verkocht! Wel een bewijs, hoe geliefd deze
boeken zijn.
3911 2 Goud Elsje, 19e druk
3912 0 Goud-Elsje verlooft zich, 16e druk
3913 9 Goud-Elsje draagt een dubbele naam,
13e druk
3914 7 Nog is het lente voor Goud-Elsje,
11e druk
3915 5 Goud-Elsje na de grote storm, 10e druk
3916 3 Riet Berkhout, 7e druk
3917 1 Lotty is Lot geworden, 5e druk
3918 x Lente voor Lot, 5e druk
3919 8 Weerzien van Han, 4e druk
3920 1 Moeder Els, 6e druk
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Rie van Rossum

Anne de Vries

3e druk— 4118 4 — ± ƒ 15,90

4e druk-4117 6—ƒ 15,00

Negen schitterende kerstvertellingen,
voor jong èn oud.

Inhoud:
Het raadsel der liefde
De vader heeft ons lief
Oudejaarsnachtlegende
Liefde tot alle mensen
Als de dieren spreken
Kerstfeest in oorlogstijd
Jacht op de stroper
Het oude werk
De aanrijding

Inhoud:
Kerstnacht op de Hemelhof
Gij hebt Mij geherbergd
lh Lot een welbehagen
Joost en het lantaarntje
De vlucht in de kerstnacht
De engel en het stukje glas
De herberg en de stal
De moed van Kuno, de zoon van
Siward
Muiltjes voor Marieken
W. G. van de Hulst e.a.
2684 3 — gebonden — f 17,50
Een bundel met verantwoorde kerstverhalen van de hand van bekwame
auteurs.

HAND IN HAND

Deze methode voor de godsdienstige vorming op de basisschool bestaat
uit een zestal handreikingen voor de onderwijsgevende en een zestal
werkschriften voor de leerlingen.
HAND IN HAND is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de
Stichting Christelijk Onderwijs te Den Haag en aldaar uitvoerig aan
de praktijk getoetst.
Voor de leidsters van kleuterscholen is gereed de handreiking
voor de godsdienstige vorming van kleuters.
Terecht kan nu gezegd worden:
HAND IN HAND OP WEG NAAR DE BASISSCHOOL

Vraag voor meer
informatie de
uitgebreide folder aan.
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Bestelformulier Callenbach catalogus kinderboeken 1984/85

Zenden aan de boekhandel of aan
Uitgeversgroep Combo, Postbus 1, 3740 AA Baarn
tel. (02154) 1 82 41
in open envelop frankeren als drukwerk (60 cent),
in gesloten envelop als brief (70 cent).
Hieronder duidelijk leesbaar, bij voorkeur in blokletters, uw
naam, volledig adres met postcode, desgewenst door
gebruikmaking van een stempel.

1984

Datum

Verzoeke de op dit formulier aangegeven boeken te leveren
via boekhandel
(invullen indien gewenst)

Wanneer een titel niet meer te leveren is
❑ wens ik een passende vervanging
❑ hoeft u mij daarvoor geen andere titel te zenden
(in één van beide hokjes een kruisje a.u.b.)
*betekent: nieuwe titel of herdruk
90 266
4536 8
4537 6

2,90 (ingenaaid)
1 Van een klein meisje en een grote klok
2 Linekes tocht naar de zingende klokken

4393 4
4538 4
4550 3

3,50 (ingenaaid)
3 Doortje en de orgelman
4 Kerstfeest bij opa en oma
5*Toen Jezus geboren werd

4437 x
4416 7
4434 5
4438 8

Serie KIND EN BIJBEL à f 3,50
6 Abraham, de vriend van God
7 David
8 Johannes de Doper
9 Scheepje onder Jezus' hoede

f

4216 4
4518 x
4547 3
4534 1
4519 8
4369 1

f 3,90
10 Het gat in de heg
11 Beer blijft bij Tim
12* Frans past op
13 Frans en zijn kar
14 Frans gaat naar school
15 Bertus en Bruno

4432 9
4488 4
4532 5
4520 1
4414 0

4,50
16 Dappere Remi
17 Nergens fijner dan thuis
18* De opa van Jan
19 Peter vindt een vriendje
20 De grote veenbrand

4238 5
4241 5
4242 3
4244 x
4245 8
4246 6
4247 4
4250 4
4251 2
4252 0
4254 7
4524 4

Serie VOOR ONZE KLEINEN à f 4,50
.21 Bruun de beer
22 Fik
23 Grote Bertus en kleine Bertus
24 Het kerstfeestva n twee domme kindertjes
25 Het klompje dat op het water dreef
26 Het plekje dat niemand wist
27 Het wegje in het koren
28 Kleine zwerver
29 Van Bob en Bep en Brammetje
30 Van de boze koster
31 Voetstapjes in de sneeuw
32 Zo'n griezelig beest

Prijswijzigingen voorbehouden

4528 7
4544 9
4512 0
4530 9
4498 1
4531 7
4397 7
4482 5
4503 1
4499 x

f 4,90
33 Een vreemde dag
34* Mijn vriend Luuk
35 Een nieuwe vriend voor Henjo
36 Maud en Rik en de fiets
37 Maud en Rik en de bof
38 Rudy is jaloers
39 Van een rood ei en een Noorse pop
40* Janneke en Juno
41 Een spannend najaar
42 Mieke en Marijke

4415 9
4491 4
4359 4
4405 1
4548 1
4540 6
4497 3
4492 2

5,50
43 Het gezin aan de overkant
44 Samen delen
45* Die kwajongens!
46 Pim, Ineke en hun hondje
47* Niet bang zijn, Jolien
48 Toch Kerstfeest
49 Els loopt weg
50 Peter in het verre land

4539 2
4317 9
4525 2
4493 0
4533 3
4461 2
4441 8

f 6,00
51 De duiventoren
52* Ruby en het konijn
53 Ouwe Toon en zijn vriendje
54 Bartho en zijn vrienden
55 Hans in het bos
56 De dierenclub van Anneke en Dick
57 Anneke en rooie Kees

4264 4
4514 7
4526 0
4535 x
4513 9
4471 x
4301 2
4489 2

f 6,25
58 Blijf van dat hertaf!
59 De witte en de zwarte
60 Op 't nippertje
61 Ineke's grote geheim
62 En toen werd het feest
63 Ver van elkander
64 Dat valt niet mee, Carien!
65 Nicco, Yosi en de jonge leeuwtjes

29

4527 9
4362 4
4541 4
4265 2
4428 0
4549 x
4521 x
4286 5

4309 8
4310 1
4311 x
4312 8
4313 6

4378 0
4542 2
4517 1
4506 6
4322 5
4444 2
4450 7 ...
4546 5
4257 1
4507 4

4330 6
4331 4
4332 2
4333 0

f 6,50
66 Blinde Japie
67* De ponyfarm
68 Loes en Leo
69 Waterrotten
70 Jessica's eerste gebed
71* Neline en haar kanarie
72 Neline en haar hamster
73 Dagoe, de kleine bosneger
ROZEMARIJNTJE-serie à f 6,50
74* Rozemarijntje
75 Rozemarijntje naar school
76 Rozemarijntje en rooie Pier
77 Rozemarijntje en de zwarte jongen
78 Rozemarijntje en de oude juffrouw
f 7,25
79* Dagboek van moeder
80 Slungel, de grijze hond
81 Barth° en de manege
82 De vakantie van Barth°
83* Ouwe Bram
84 Ergens in de wijde wereld
85 Frits en Tineke
86* Toen vader thuiskwam
87 Harm Watergeus
88 Het ezeltje van Matthias
Serie REIS DOOR DE NACHT à f 7,75
89* De duisternis in
90 De storm steekt op
91 Ochtendgloren
92 De nieuwe dag

4412 4
4504 x
4326 8
4543 0
4453 1
4522 8
4304 7
4494 9
4315 2

f 7,90
93 Het rode lichtje
94* Olifanten in het oerwoud
95* Willem Wijcherts
96 Zo'n vreemde jongen
97 De verloren foto
98 Storm over Sint Maarten
99 De monnik van Wittenberg
100 Nieuwe vrienden
101 Het turfschip van Breda

4454 x
4475 2
4328 4

8,25
102 Niek van de bovenmeester, 1
103 Niek van de bovenmeester, 2
104 Peerke en z'n kameraden

4500 7
4344 6
4508 2

8,75
105* De rode vlek
106* Gerdientje
107 Pepi, het bergindiaantje

4529 5
4341 1
4477 9
4509 0

f 9,50
108 Samen op weg
109 Jaap Holm en z'n vrinden
110 Panokko en zijn vrienden
111 Panokko en de witte mensen

4516 3 ..
4515 5
4545 7
4478 7
4510 4
4523 6 ..
4487 6

1 10,00
112 De brief van de Sultan
113 Tochtgenoten
114* Een fijne zomer
115 Het verre land
116 De witte wereld
117 In het kraaiennest
118 Greetje-Margriet wordt Margriet
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Bijbelverhalen voor kinderen van 5-7 jaar, à f 6,75
4110 9
ex. In het begin
4106 0
ex. God heeftons lief
4105 2
ex. Jezus nodigt uit
4108 7
ex. Jezus vertelt
4114 1
ex. Het kerstverhaal
Muziekuitgaven
Alles wordt nieuw, a ƒ 10,35
2000 4
ex. deel 1
2001 2
ex. deel 2
2016 0
ex. deel 3
2022 5
ex. deel 4
2036 5
ex. Verzamelbundel, á f 19,70
2012 8
ex. Grote bundel I, á 1 31,25
2027 6
ex. Grote bundel II, à f 31,25
Langspeelplaten à f 18,90
2028 4
ex. bij deel 1
2029 2
ex. bij deel 2
2030 6
ex. bij deel 3
2039 x
2038 1
2002 0
2034 9
2023 3
2003 9
2032 2
2006 3
2026 8

ex. Zing alle dagen, paperback, á ± f 14,50
ex. Zing álle dagen, gebonden, á ± f 24,50
ex. Liedboek voor de kinderen, á f 15,90
ex. Zing ervan, á f 16,00
ex. Fifafaldera, à f 10,35
ex. Wip Wap Wolletje, á f 10,35
ex. Kleuterliedjes, à f 12,90
ex. Kerstliedjes, à f 11,35
ex. Kerstliederen, à f 19,70

Goud-Eisje-serie, à 1 13,40
3911 2
ex. Goud-Elsje
3912 0
ex. Goud-Elsje verlooft zich
3913 9
ex. Goud-Elsje draagt een dubbele naam
3914 7
ex. Nog is het lente voor Goud-Elsje
3915 5
ex. Goud-Elsje na de grote storm
3916 3
ex. Riet Berkhout
3917 1
ex. Lotty is Lot geworden
3918 x
ex. Lente voor Lot
3919 8
ex. Weerzien van Han
3920 1
ex. Moeder Els
Kerstboeken voor het hele gezin
4118 4
ex. Klein Gloria, á ± 1 15,90
2684 3
ex. Kerstverhalen, à f 17,50
4117 6
ex. Verhalen voor de kersttijd, á /15,00
Voorlees- en jeugdboeken
3384 x
ex. Een koffer vol verhaaltjes, á f 20,45
3535 4
ex. Rozemarijntje Omnibus, á f 25,90
ex. Het boek van Jan Willem, á f 24,75
3381 5
3533 8
ex. Reis door de nacht, Omnibus, á f 27,90
3540 0
ex. In de Soete Suikerbol, Omnibus,
á f 20,45
ex. In de Soete Suikerbol, Omnibus deel 2,
3517 6
à± f19,50
ex. Omnibus Voor Onze Kleinen, 1, à f 45,00
3537 0
ex. Omnibus Voor Onze Kleinen, 2, á ƒ 45,00
3538 9
Roman-paperbacks
2721 1
ex. Ontastbaar gebied, á ƒ 12,60
2609 6
ex. Sil de strandjutter, á f 14,90
2717 3
ex. Het geheime dorp, á 112,60
2720 3
ex. De gestolen roos, á f 12,60
ex. Een dorp wordt stad, á ± [ 12,75
2646 0 „
2704 1
ex. Bartje, á f 15,00
ex. Bartje zoekt het geluk, á f 15,00
2699 1
2700 9
ex. Hilde, á f 15,00
ex. Wij leven maar eens, á ± f 12,75
2725 4

W. G. van de Hulst

Greeth Gilhuis-Smitskamp
Dineke Thomas-Gilhuis

Inde Soete Suikerbol
Omnibus

Een koffer vol verhaaltjes
3384 x, 4e druk
112 blz., geillustreerd
gebonden, ƒ 20,45

3540 0
240 blz., gebonden, ƒ 20,45
In deze omnibus zijn de eerste drie delen opgenomen.
Daarin wordt verteld van de tocht, die
de hoofdpersonen maken naar het
Noorderland en zijn grimmige koning,
van hun verblijf in dat land en van hun
avontuurlijke terugreis en behouden
aankomst.

Een heerlijk boek met gezellige
verhaaltjes waaruit de kleintjes kan
worden voorgelezen. Tekst en illustraties van Tiny van Asselt maken van dit
boek een fijn bezit.

Anne de Vries

Het boek van Jan Willem
3381 5, 3e druk
176 blz., ill. van Tiny van Asselt
gebonden, ƒ 24,75
Een voorleesboek voor kleuters; een
leesboek voor de jeugd van 6 tot 8 jaar.
Jan Willem beleeft een heleboel avonturen: thuis, met vakantie in de grote
stad, logerend bij opa en oma. Door de
boeiende verteltrant van de auteur kunnen de kinderen zichzelf in de verhalen
herkennen.

REIS DOOR DE NACHT
OM81\9898 J5
Deze geweldige boeken zijn ook
leverbaar als omnibus, vier delen in
één band

R

tie
.vanadreirnli
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3533 8
474 blz., royaal geïllustreerd door Jan
Kruis, met een prachtig vierkleurenstofomslag.
Van deze editie verscheen inmiddels de
17e druk!
f 27,90

Inde Soete Suikerbof
Omnibus deel 7
3517 6
± 192 blz., gebonden, ± f 19,50
Hierin zijn de losse delen 4, 5, 6 en 7
opgenomen. De bakker en zijn vrouw
gaan nieuwe avonturen tegemoet en
ontmoeten weer de norse, maar toch
wel vriendelijke koning uit het Noorderland.
Naast vele oude bekenden uit de eerste
omnibus komen we ook nieuwe hoofdpersonen tegen: aardige èn griezelige.
Met deze omnibus is de serie Inde Soete Suikerbol weer compleet leverbaar.

Rozemarijntje omnibus
De vijf delen van de Rozemarijntje-serie- zijn ook als omnibus verkrijgbaar!
3535 4, 3e druk
384 blz., ill. van W. G. van de Hulst Jr.
gebonden, f 25,90
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51L DE.

<STRANDJUTTER

RIE VAN ROSSUM

DE ESTOLEN
ROOS

GéverhoOg

DE VR/ES

Hans van Assumburg

Rie van Rossum

Anne de Vries

I2seB dNr u9k6
262
2 6 1237
1z2.1 1

2edr
druk,
240
6 2
900
26
blz.
72 3
ISBN
f 12,60

200 blz.
ISBN 90 266 2699 1
15,00

Cor Bruijn

Go Verburg

Anne de Vries

260 blz.
ISBN 90 266 2609 6
ƒ 14,90

2e druk, 192 blz.
ISBN 90 266
264.5
0
-± f 12,75

2
I s1B5Nblz.
9 266 2700 9
ƒ 15,00

H. J. van Nijnatten-Doffegnies

Anne de Vries

Anne de Vries

10e druk, 232 blz.
ISBN 90 266 2717 3
ƒ 12,60

176 blz.
ISBN
1 900 266 2704 1
f5,0

15e druk, 200 blz.
ISBN
± ƒ 1290
272 5 4

12,60
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