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Actieboelv Zool
Het thema van de Christelijke
Kinderboekenmaand, die op 21 september
2002 begint, is 'Kom aan boord'.
Bij dit thema heeft Nettie Dees een
actieboek geschreven voor kinderen
in de leeftijd van 4 tot 8 jaar!

Nettie Dees

De heen-en-weerboot
Actieboek

/OOI

Lieke is ziek. Ze mag niet naar school, maar ze
wil zo graag. Daarom stapt ze uit bed en gaat
ze naar de heen-en-weer boot. Want de school
is aan de andere kant van het water. Maar Lieke
wordt erg moe. Gelukkig vindt mama haar.
Lieke krijgt een heel vies drankje, maar oma
en Sabine en Maud komen ook langs. Zo is
ziek-zijn toch niet zo heel erg!
• Met tekeningen van Magda van Tilburg
* Om voor te lezen vanaf 4 jaar
• Zelf lezen vanaf 6 jaar
ISBN 90 266 1153 6 • AVI-6 • 56 blz. geb.
Prijs vanaf 1 december 2002: € 5,25

Actieprijs €1,95
Douglas estgn, vvvvw.douglasdesign.at
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Woord vooraf
Nieuwe titels

3 - 6 jaar

Uitgeverij Callenbach is een kinderboekenfonds
dat kinderbijbels, jeugdfictie en jongvolwassenromans publiceert voor de leeftijd 4 tot 16 jaar.
De intensieve samenwerking met auteurs in combinatie met een zorgvuldige selectie van nieuwe
titels heeft geresulteerd in de publicatie van een
groot aantal verantwoorde, spannende, avontuurlijke, humoristische en ontroerende boeken. Naast
deze nieuwe uitgaven vindt u alle lopende
Callenbach-titels in deze catalogus vermeld. Het
uitneembare bestelformulier kunt u inleveren bij
uw boekhandelaar. Actieprijzen voor het najaar
van 2002 zijn achter in de folder opgenomen.

Belangrijke uitgaven
Dit najaar verschijnt een nieuwe kinderbijbel voor
jonge kinderen van Vrouwke Klapwijk, die de verhalen met een vertalersteam zo heeft vertaald en
bewerkt dat ze voor kinderen van 6-8 jaar zelf te
lezen zijn. De Zelfleesbijbel bevat voor elke dag
in het jaar een verhaal en is rijk en kleurig geïllustreerd. Verder een prachtig prentenboek van
Elly Zuiderveld, geïllustreerd door Agnes de Boer,
en een rijk geïllustreerde verhalenbundel met
8 originele kerstverhalen van bekende auteurs.

Prijzen
De prijs 'Het Hoogste Woord' voor het beste
christelijke kinderboek dat in 2001 verscheen,
en de `Eigenwijsprijs' werden door de jury toegekend aan Ben Slingenberg voor zijn aangrijpende
en oorspronkelijke debuut Een e-mail van Lumie.
Ook de kinderen kozen dit boek als beste boek
voor de leeftijd 8-12 jaar.
De `Eigenwijsprijs' voor het beste boek in de
categorie 4-8 jaar werd door de kinderen toegekend aan Koosje bouwt een vlot van de hand van
Vrouwke Klapwijk, van wie intussen 16 goedlopende titels op de Callenbachlijst verkrijgbaar zijn.
We hopen dat deze catalogus een handzame
gids zal zijn voor elke boekenliefhebber.
Uitgeverij Callenbach
Aukelien Wierenga, redacteur
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VOORLEESBOEKEN

van tot jaar
Frans van
Houwelingen

Nettie Dees

Ga je mee naar zee?

Wetje Dees Ge je mee
naar zee?

Anniek gaat op vakantie. Ver weg in
Frankrijk. Samen met papa, mama,
Jochem en Marloes. En natuurlijk
Bobbie, haar knuffelhond! Bobbie is
geen gewone knuffelhond. Hij maakt
versjes, en Anniek houdt heel veel
van hem. Het wordt een heerlijke
vakantie, met fietsen en wandelen
door het bos. En natuurlijk verdwalen
ze ook een keer!
• 17 prachtige voorleesverhalen.
• Een boek in De Horizonreeks
• Illustraties Marijke ten Cate

Elke dag
kinderdag
Prachtige voorleesverhalen over
spannende avonturen of juist
heel gewone gebeurtenissen.
Alle verhalen over Janjaap,
Gijsbert en Willemien uit de boeken Elke
dag kinderdag, Nog even opblijven en Kusje
voor het slapengaan zijn nu gebundeld in
één dik voorleesboek. Met bij elk verhaal
een leuke tekening van Magda van Tilburg!

Nettie Dees

Vriendjes
Jochem is vier jaar en dikke vriendjes
met Konijn, zijn knuffel. Konijn is af
en toe een beetje knorrig en uit zijn
humeur. Maar hij slaapt altijd bij
Jochem in bed en ze beleven samen
allerlei spannende gebeurtenissen.
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Marijke ten Cate

Nettie Dees

Boterham met
pindakaas
Marloes is vier jaar. Ze is dikke maatjes met Meneer Beer. Meneer Beer is
een lieve, deftige beer, die zich niet
snel druk maakt. Als hij maar op tijd
zijn boterham met pindakaas krijgt!
Vrolijke voorleesverhalen met veel
illustraties!
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Marijke ten Cate

Vrouwke
Klapwijk
Charlot
Luiting

Victoria het varken
Leren met Piep de Muis, deel 1
In de serie Leren met Piep de Muis verschijnen
drie cd-rom's voor kinderen van 4-6 jaar.
Zij maken op speelse wijze kennis met Piep
de Muis, de gids in het programma. Op deze
cd staat Victoria Varken centraal. Na een
introducerend liedje volgt een kort verhaal
om naar te luisteren, een oefening om de
woordenschat te testen en uit te breiden en
een aantal spelletjes waarbij het tellen, het
onderscheiden van kleuren en het bij elkaar
zoeken van dezelfde plaatjes centraal staan.
Minimale systeemeisen: Windows 95,
Pentium 166 MHz processor (of vergelijkbaar),
16 Mb werkgeheugen, 4 speed cd-romspeler.

Titel

ISBN

Nettie Dees

Ga je mee naar zee?

90 266 1129 3

80 blz. geb.

€ 8,50

Nettie Dees

Vriendjes

90 266 1036 X

80 blz. geb.

€ 8,50

Nettie Dees

Boterham met pindakaas

90 266 1067 X

80 blz. geb.

€ 8,50

F. van Houwelingen

Elke dag Kinderdag

90 266 1064 5

386 blz. geb.

€ 16,75

V. Klapwijk

Victoria het varken

90 266 1085 8

*CD-rom

€ 11,50

VOORLEESBOEKEN

van tot IS jaar
L Wolschrijn

Verhuis

Hella J. Wolschrijn

Anne de

Verhuis me niet!
Peter en Lisa gaan verhuizen. Maar
Lisa wil helemaal niet verhuizen.
En Peter zegt alles na wat Lisa
zegt. Maar wat vindt het nieuwe
huis? Een voorleesverhaal met
een verrassende wending.
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Muine DE MOL

Alison LIttley
& Margaret Tempest

Muffie de Mol

Anne de Vries

Jaap en
Gerdientje

Gerdientje logeert bij oma
en ontmoet daar het boerenjongetje Jaap, en Polleke.
Haar vader is zendeling en gaat
voor drie jaar naar Suriname.
De tekst van deze bundel is licht
gemoderniseerd om de verhalen opnieuw
toegankelijk te maken voor jonge kinderen.
verschijnt oktober 2002

Serie: De verhalen van
Grijsje het Konijn
Muffie de Mol woont in een gezellig hol onder de grond. Maar er
mist een schilderij. Muffie besluit
op zoek te gaan. Een grappig verhaal
waar kleine kinderen van zullen smullen!
• Full-colour geïllustreerd
• In prijs verlaagd van € 7,50 naar € 5,00

4,44
DE VERJAARDAG VAN
GRIJSJE. HET KONIJN

Alison Uttley
& Margaret Tempest

De verjaardag van
Grijsje het Konijn

Jaap en
Gerdientje

n(/ r

W.G. van de Hulst

Sinterklaas

Een kleine jongen met een
scheve muts op zijn hoofd
kijkt uit over de zee. Zijn ogen
staan verdrietig. Vandaag komt
Sinterklaas, maar hij kan niet
naar hem toe. Dan ziet Klaas
iets drijven op de golven.
Het is rood en komt steeds dichterbij.
Het is een muts, de mijter van Sinterklaas!
Ontroerend voorleesverhaal.

Serie: De verhalen van
Grijsje het Konijn
Grijsje het Konijn woont met
Eekhoorn en Haas aan de rand van het
bos. Op een dag zijn Eekhoorn en Haas
met iets bezig waar Grijsje niets van mag
weten. Wat is er aan de hand? De mooie
tekeningen maken het verhaal compleet.
• Full-colour geïllustreerd
• In prijs verlaagd van € 7,50 naar € 5,00

Hella J. Wolschrijn

Verhuis me niet!

90 266 1078 5

48 blz. geb.

€ 6,65

A. Uttley & M. Tempest

Muffie de Mol

90 266 1089 0

46 blz. geb. FC geïll.

€ 5,00

A. Uttley & M. Tempest

De verjaardag van Grijsje ... 90 266 1090 4

46 blz. geb. FC geïll.

Anne de Vries

Jaap en Gerdientje

90 266 1133 1

178 blz. geb.

W.G. van de Hulst

Sinterklaas

90 266 1097 1

48 blz. geb.

€ 5,00
ca. € 15,50
€ 8,65
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van tot 6 jaar
Verhalenbundels van
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje
Omnibus
Rozemarijntje is een vrolijk,
ondeugend meisje dat allerlei
grappige en spannende avonturen
beleeft. Alle vijf deeltjes zijn in
deze band opgenomen.

Winterverhalen
De beste verhalen van
W.G. van de Hulst, met
de originele tekeningen
van zijn zoon. Heerlijk
om voor te lezen. Een
zorgvuldige keuze uit
de beste verhalen.

Verhalen van toen
Omnibus deel 1 en

2,

Voor Onze Kleinen
De verhaaltjes uit de serie Voor
onze Kleinen, met 370 tekeningen
van W.G. van de Hulstjr.
Deel 1 bevat elf verhalen, en deel
2 tien. Een prachtige verzameling.

CT VAN DE HUIST

HetGui:Ideit
voorlesboek

Het gouden voorleesboek
van W.G. van de Hulst
(1879-1963) behoort tot
de 'klassieken' van de
i Nederlandse kinderliteratuur. Allerlei vertellingen
van en over vroeger zijn
in deze prachtige bundel
bijeengebracht.
• Illustraties W.G. van de Hulstjr.

Zomerverhalen
fr
( ) 111e':1'
,

I 11111111 ,11

Het gouden
voorleesboelt

Zomerverhalen is een smulboek
voor de kenners, die vroeger zelf
met W.G. van de Hulst zijn grootgebracht, en hun voorliefde voor
deze verhalen graag aan hun
kinderen en kleinkinderen doorgeven. In deze bundel zijn zowel
kortere, als iets langere verhalen
opgenomen, zoals Het gat in
de heg.
• Illustraties W.G. van de Hulst jr.

Auteur

6

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje

90 266 3534 6

378 blz. geb.

€ 16,75

W.G. van de Hulst

Verhalen van toen Deel 1

90 266 3537 0

382 blz. geb.

€ 19,95

W.G. van de Hulst

Verhalen van toen Deel 2

90 266 3538 9

346 blz. geb.

€ 19,95

W.G. van de Hulst

Zomerverhalen

90 266 1013 0

300 blz. geb.

€ 15,50

W.G. van de Hulst

Winterverhalen

90 266 0909 4

288 blz. geb.

€ 15,50

W.G. van de Hulst

Het gouden voorleesboek

90 266 0498 X

320 blz. geb.

€ 15,95

VOORLEESBOEKEN
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van tot 6 ja
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Serie Kinderen van vroeger
W.G. van de Hulst jr. schreef 4 boekjes waarin hij voor jonge kinderen het verleden
heel dichtbij bracht, een verleden waarbij het gaat om het gewone alledaagse leven.
Dus juist geen feiten en jaartallen, maar de manier waarop kinderen leefden,
wat ze dachten, wat ze deden. Kinderen van vroeger is een mooie, boeiende en
ook informatieve serie verhalen over kinderen in het verleden: de vroege en de
late middeleeuwen, de gouden eeuw en de negentiende eeuw.

De wolvenjacht

De grote teen
van vader (deel 3)

(deel 2)
Een verhaal van
duizend jaar geleden
Walter droomt van een eng
monster. Hij is heel erg bang.
Als hij voorzichtig z'n ogen
opendoet... ziet hij een kip!
Opgelucht haalt hij adem. Maar dan
bedenkt hij dat het een heel spannende
dag gaat worden: ze gaan op wolvenjacht.
Hij huivert. Dat zou wel eens écht gevaarlijk kunnen worden... Walter is vast van
plan zich een dappere jager te tonen!

moer op de
jaarmarkt

Rumoer op de
jaarmarkt (deel 2.)
Een verhaal van
zeshonderd jaar geleden

Dirk heeft lekker vrij. En zijn
vrienden ook. Want het is jaarmarkt, en dan is er van alles
te beleven. Dan komen er veel
vreemde mensen: een pelgrim die naar
het verre heilige Jeruzalem geweest is, een
slangenbezweerder, en nog allerlei andere
vreemdelingen. Als de dag bijna voorbij
is, ontstaat er een flinke vechtpartij. Dirk
holt hard weg, en is pas gerust als-ie weer
thuis is.

Een verhaal van driehonderd jaar geleden
Harmen woont op een boot.
Het is vaak nat, en nog
gevaarlijk ook. Harmens
broer is verdronken. Daar
denkt hij nog wel eens aan. Toch vindt
Harmen het fijn om op een boot te
wonen. Je komt overal, in de stad en bij
de havens, waar altijd wel iets moois te
zien is. Maar het is altijd fijn weer op de
boot te zijn en 's avonds in het donker
de grote teen van vader te zien...

`Sen gevaarlijk
dier

Een gevaarlijk
dier (deel 4.)
Een verhaal van
honderd jaar geleden.

Vandaag zal er iets fijns
gebeuren! Er komt een
toverrijtuig door de stad.
Het toverrijtuig komt ook
over het plein waar Koen woont. Het
knalt en het knettert, en er vliegt rook
uit. De mensen zeggen dat het ding
heel gevaarlijk is. Koens vader wordt
er heel droevig van...

< wn de /Julsijr.

W.G. van de Hulst jr.

De wolvenjacht • deel 1

90 266 1146 3

40 blz. geb.

€ 5,50

W.G. van de Hulst jr.

Rumoer op de jaarmarkt • deel 2

90 266 1147 1

40 blz. geb.

€ 5,50

W.G. van de Hulst jr.

De grote teen van vader • deel 3

90 266 1149 8

40 blz. geb.

€ 5,50

W.G. van de Hulst jr.

Een gevaarlijk dier • deel 4

90 266 1145 5

40 blz. geb.

€ 5,50

VOORLEESBOEKEN

van tot d jaar

Serie Voor Onze Kleinen

De boekjes in de serie Voor Onze Kleinen. Nu uitgegeven in een groter formaat, met de uitstraling
van een eigentijds kijk- en voorleesboek. W.G. van
de Hulst jr. maakte de tekeningen bij de verhalen.
• 48 blz. geb. groot formaat
• met illustraties van W.G. van de Hulst jr.

Van de boze
koster
Drie jongetjes doen het hek
niet dicht. Een biggetje loopt
weg. En waar het dan komt...

Het plekje dat
niemand wist

Voetstapjes in
de sneeuw

Tom en Jaap kennen een
plekje, dat niemand anders
weet. Of toch wel?

Miep mag oliebollen naar
opa en oma brengen.
Maar ze gaat door de weilanden. Domme Miep!

Het klompje
dat op het water
dreef
Wim heeft de klompjes van
zijn zusje zoekgemaakt.
Zal hij ze terugkrijgen?

Het wegje in
het koren
het koren

Toos en Tineke willen bloemen
plukken voor vader. Maar de
boer komt achter hen aan!

Het huisje in
de sneeuw

Kleine zwerver

Als Daan en Dikkie een
boodschap doen, worden
ze bang van een beest.
En dan verdwalen ze...

Een klein hondje loopt
buiten in de kou. Zou het
ergens naar binnen mogen
gaan?

Grote Bertus en
kleine Bertus

De bengels
in het bos

Bertus gaat met Elly een klein
eendje vangen. Ze stoppen
het in een mandje. Maar
dan ontsnapt het weer!

Carla en Rie logeren bij
opa en oma, vlak bij het
grote en gevaarlijke bos.

W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist

90 266 4246 6

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Het klompje dat op het water dreef

90 266 4245 8

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Het huisje in de sneeuw

90 266 4243 1

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Grote Bertus en kleine Bertus

90 266 4242 3

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Van de boze koster

90 266 4252 0

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Voetstapjes in de sneeuw

90266 4254 7

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren

90 266 4247 4

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Kleine zwerver

90 266 4250 4

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

De bengels in het bos

90 266 4239 3

48 blz. geb.

€ 5,25

VOORLEESBOEKEN
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Van Bob, Bep
en Brammetje
ISci,

Bob, Bep en Brammetje
vinden een vogeltje.
Ze gaan eten zoeken, maar
ze letten niet goed op...

Van drie domme
zusjes

Uan drie'

Als drie zusjes aarbeien
gaan plukken, vergeten
ze hun kleine broertje.

Fik
Fik wil zijn baasje altijd helpen.
Maar als zijn baasje erg ziek is,
kan Fik niets doen.

Anneke
en de sik

Bruun de Beer
Bruun is de lievelingsbeer van
een klein meisje. Maar haar
broers maken de beer zoek.

Bruun
de beer

Anneke gaat de stoute
sik zoeken. En ze gaat
helemaal het laantje uit.
nog verkrijgbaar in vorig formaat

De wilde
jagers
De jagers zijn nergens
bang voor. Maar waarom
rennen ze toch weg?

Allemaal
katjes
ka Uk',

Serie Voor onze Kleinen
vrolijke illustraties W.G. van de Hulst jr.
Ieder deel 52 blz. geb., AVI 5

Het zwarte poesje

GRIEZELIG

Twee jonge katjes gaan
de wereld verkennen.
Maar waar was hun
mandje?

NET
ZWARTE
POESJE

11111~

Zo'n griezelig beest
W.G. van de Hulst

Van Bob, Bep en Brammetje

90 266 4251 2

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Fik

90 266 4241 5

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Anneke en de sik

90 266 4236 9

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

De wilde jagers

90 266 4240 7

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Allemaal katjes

90 266 4380 2

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes

90 266 4253 9

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Bruun de Beer

90 266 4238 5

48 blz. geb.

€ 5,25

W.G. van de Hulst

Zo'n griezelig beest

90 266 4524 4

52 blz. geb.

€ 4,25

W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje

90 266 4248 2

52 blz. geb.

€ 4,25

BIJBELVERTELLINGEN

DAGBOEKEN

S

van tot jaar
J.C. Ryle
Nu dan, hinderen,

hoort naar mij
Een bundel bijbelvertellingen voor
kinderen in de leeftijd van zes tot
J.C. RYLE
twaalf jaar. Hoewel ze meer dan een
Nu dan, kinderen,
eeuw geleden werden geschreven,
hoort naar mij
hebben de teksten van Ryle niets
aan kracht ingeboet. In zeven hoofdstukjes behandelt de auteur evenzoveel bijbelgedeelten of afzonderlijke
teksten, en past die op eenvoudige wijze toe.
• Uitgeverij De Groot Goudriaan
• Vanaf 6 jaar

Anne de Vries

Kieuterverteningen

uit het Nieuwe Testament
Stem

Gerrit ten Berge

Gaaf
Bijbels dagboek
voor jongeren
Bijbels dagboek
voor jongeren

Gaaf is een dagboek voor
jongeren waarin de auteur
met verbazend gemak de
kern van het christelijk
Gerrit ton Beige
geloof weet te raken.
In duidelijk en hedendaags
Nederlands gaat hij in op
het geheim van Gods liefde
voor mensen waarbij hij moeilijke
begrippen als zonde, berouw en
lijden niet omzeilt.
• Uitgeverij De Groot Goudriaan
• Vanaf 12 jaar

Rikken Zuiderveld

De vertellingen uit het Kleutervertelboek
voor de bijbelse geschiedenis
zijn door Anne de Vries in eenKleutervertellingen
voudige taal verwoord. Op begrijpelijke en vaak ontroerende
wijze hervertelt de auteur de
verhalen over de Here Jezus.
De tekst is afgestemd op het
niveau van de kleuter en de
inhoud is volledig bijbels verantwoord. Voor die momenten,
waarop een ouder of opvoeder het kind niet
kan voorlezen, biedt deze cd de mogelijkheid om toch naar de verhalen te luisteren.
Een selectie van 12 verhalen uit het Nieuwe
Testament is ingesproken door Rikkert
Zuiderveld. De muzikale intermezzo's
zijn verzorgd door Jan Borger.
• Speelduur 70 minuten
• Vanaf 4 jaar

Titel

Gerrit ten Berge

Houvast
Bijbels dagboek
voor jongeren

Houvast

Een dagboek om steeds
meer te ontdekken dat
Jezus recht heeft op een
belangrijke plaats in je
leven. Deze bundel bevat
365 kernachtige, eenvoudige overdenkingen die
jongeren zullen aanspreken.
• Uitgeverij De Groot Goudriaan
• Vanaf 12 jaar

Leeftijd Blz.

I.C. Ryle

Nu dan, kinderen, hoort naar mij

90 6140 798 2

6+

80 blz. geb.

€ 8,95

Anne de Vries

Kleutervertellingen uit het NT

90 2661 144 7

4+

'Audio-CD

€ 9,95

Gerrit ten Berge

Gaaf

90 6140 783 4

12+

370 blz. paperback

€ 11,95

Gerrit ten Berge

Houvast

90 6140 496 7

12+

365 blz. paperback

€ 12,50

• •

KINDERGEBEDEN
Vernieuwde
herdruk!
Nieuwe idnder-

geleden Inge
Lievaart

van ij. tot 11$ jaar
Inge Lievaart

Nieuwe
Kindergebeden

Kindergebeden van de
bekende dichteres Inge
Lievaart, bedoeld voor
jonge én oude kinderen.
Eigentijdse morgen-, avond
en tafelgebeden, maar ook
gebeden die betrekking hebben op de
christelijke feestdagen, over Gods aanwezigheid en bijzondere gebeurtenissen.
Verschijnt februari 2003
• Van 6 tot 12 jaar

1 blij dat ik

U ken

Kenneth N. Taylor

BIJBEL
VOOR PEUTERS

Bijbel voor peuters
Vertaald door Gerrit ten Berge

Deze prachtige Bijbel voor Peuters
vertelt in eenvoudige woorden de
belangrijkste verhalen uit het oude
en nieuwe testament. Voor een peuter
'Kenneth N.1 ndor
vormt dit boek een goede eerste
kennismaking met deze verhalen. Elk verhaal
sluit af met een korte vraag of opmerking.
De illustraties zijn kleurrijk en vriendelijk.
Gedrukt op stevig papier.
• Vanaf 3 jaar

Ina Sipkes de Smit

Ina Sipken de Smit

ik ben

BIJBEL VOOR PEUTERS

Ik ben blij dat
ik II hen

Dit bundeltje met eenvoudige
kindergebeden is samengesteld
aan de hand van 5 thema's. Het
bevat morgengebeden, avondgebeden, gebeden rondom de
geboorte van Jezus, dankgebeden
en gebeden om uit te speken bij het overlijden van een geliefde, zoals opa of oma,
of een huisdier, waar een kind om treurt.
• Illustraties Irene Goede
• Vanaf 4 jaar

ZONDAGSSCHOOLMATERIAAL

Vrienden van God

iir>j17'2:3

Anita Ganeri &
Rachel Conner
serie 26 teken je...

Het kerstverhaal
jannehe de Leeuw
& Casper Koolsbergen
Bijbelverhalen met tekeningen
om zelf in te kleuren

Hou je vast Zie je wel Kom je thuis

Per deel 32 blz. geniet • Vanaf 4 jaar

Inge Lievaart

Nieuwe Kindergebeden

90 266 1160 9

6+

56 blz. geb.

€ 6,75

Ina Sipkes de Smit

Ik ben blij dat ik U ken

90 266 1038 6

56 blz. geb.

€ 7,50

Kenneth N. Taylor

Bijbel voor peuters

90 266 1077 7

4+
3+

259 blz. geb.

€ 15,50

J. de Leeuw / C. Koolsbergen

Hou je vast

90 266 0879 9

4+

32 blz. geniet

€ 4,75

J. de Leeuw / C. Koolsbergen

Zie je wel

90 266 0467 X

4+

32 blz. geniet

€ 4,75

J. de Leeuw C. Koolsbergen

Kom je thuis

90 266 1020 3

4+

32 blz. geniet

€ 4,75

Het kerstverhaal

90 266 0409 2

4+

32 blz. geniet

€ 2,75

4+

32 blz. geniet

€ 2,75

A. Ganeri J R. Conner
A. Ganeri J R. Conner

Vrienden van God

90 266 0455 6

KINDERBIJBEL

van

4 tot 14 jaar

Ir

Vrouwke Klapwijh e.a.

Zelfleesbijbel
een bijbelverhaal
voor elke dag

ZELF LEES

BIJBEL

Een bijbel die bij uitstek geschikt
is voor jonge kinderen. 365 eenKlapwijk
voudig geschreven vertellingen:
voor elke dag een mooi afgerond,
aansprekend verhaal. Naast de
bekendere verhalen zijn bijvoorbeeld ook de reizen van Paulus
en andere verhalen uit het boek
Handelingen opgenomen. Geschikt
om voor te lezen en om zelf te
lezen. Met prachtige, expressieve illustraties.
Deze bijbel is al geschikt om zelf te lezen na een jaar
onderwijs. De teksten van de verhalen lopen op in
moeilijkheidsgraad van AVI-5 tot AVI-7. De Zelfleesbijbel
bevat 365 verhalen, en de datum bij elk verhaal helpt
de lezer om in een jaar de hele bijbel door te lezen.
Deze bijbel is vertaald door Vrouwke Klapwijk,
Gerrit ten Berge en ds. Jan Boersma.
Verschijnt november 2002
• Illustraties Anna C. Leplar
• Full-colour geïllustreerd
• Vanaf 6 jaar

Weer bij elkaar • Genesis 46
De broers schrikken heel erg. Is dat
hun broer jozef? 'Wees maar niet
bang,' zegt Jozef. 'God heeft voor
mij gezorgd. Hij heeft mij tot onderkoning gemaakt. Ga naar huis en
breng onze vader hier.' Jakob weet
niet wat hij hoort. Leeft Jozef nog?
Dat is goed nieuws! Ze pakken al
hun spullen bij elkaar. Dan gaan ze
op reis naar Egypte. Jozef rijdt zijn
vader in een rijtuig tegemoet. Hij
ziet er uit als een echte koning. Wat
is Jozef blij! Hij slaat zijn armen om
zijn vader heen en huilt van geluk.

Auteur

Titel

ISBN

AVI

Blz.

Vrouwke Klapwijk e.a.

Zelfleesbijbel

90 266 1152 8

5-7

384 blz. geb.

Prijs
ca. € 22,50

KINDERBIJBELS

van ij. tot lul jaar

D erek Williams
en Jacqui Thomas

De Bijbel van
Schepping tot
Openbaring

Anne de Graaf

Jeugdbijbel

Bijbel voor
hinderen

Een prachtige en aansprekende nieuwe jeugdbijbel.
In 27 hoofdstukken wordt
een aantal belangrijke
momenten in de geschiedenis tussen God en mens naar voren gehaald.
Verhelderende details worden uitgewerkt in
kleine stukjes tekst. De vormgeving is gebaseerd op de voorstelling van een computerbeeldscherm, met bovendien onder aan
iedere bladzij een tijdbalk.
• Vertaling ds. Jan Boersma
• Vanaf 9 jaar
Man, Batchelor

}UNDER
BIJBEL
in 365 vertellingen

De schrijfster verstaat de kunst
om de oorspronkelijke teksten
zo boeiend en getrouw na te
vertellen dat kinderen ademloos zullen luisteren. Dit boek
is al gauw geschikt om door
kinderen zelf gelezen te worden.
De sfeervolle illustraties vol opmerkelijke
details zorgen ervoor dat er naast te
lezen ook heel veel te kijken is.
• Illustraties José Pérez Montero
• Vanaf 7 jaar

Mary Batchelor sear

Kinderbijbel
in 365 vertellingen
A. de Fluiter, B. van
Pelt, J. Bouman

Een boeiend geschreven en
prachtig geïllustreerde kinderbijbel, ingedeeld in 365
leesstukken van elk drie
minuten. Als kinderen
zelf kunnen lezen,
kunnen ze deze bijbel
als dagboek gebruiken.
De tekst blijft heel
dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst.
• Vanaf 5 jaar

Om te beginnen
Bijbel voor jonge hinderen en hun begeleiders.
Een geheel nieuwe editie van
deze unieke kleuterbijbel.
De opbouw is onveranderd gebleven.
Iedere vertelling wordt voorafgegaan
door een toelichting op de bijbeltekst
voor de volwassene. Achter in deze bijbel staan suggesties zoals: gedichtjes,
liedjes, gespreksideeën en spelletjes.
• Illustraties Erica Cotteleer
• Vanaf 4 jaar

D. Williams / J. Thomas

De Bijbel van Schepping tot ...

90 266 1122 6

9+

64 blz. geb.

€ 12,50

Mary Batchelor

Kinderbijbel in 365 vertellingen

90 266 1051 3

5+

416 blz. geb.

€ 19,95

Anne de Graaf

Bijbel voor kinderen

90 266 0874 8

7+

400 blz. geb.

€ 19,95

A. de Fluiter / B. van Pelt

Om te beginnen

90 266 0907 8

4+

240 blz. geb.

€ 21,95

KINDERBIJBELS

van IF tot lj jaar
Kadcrl lel
ftEIJW

Stephanie Jeffs
& Derek Williams

Kinderbijbel
voor de 2,1e eeuw
vertaald en bewerkt
door Evert Kuijt

BIJBELSE
GESCHIEDENIS

Deze rijk geïllustreerde full colour

•
•

Kinderbijbel voor de 21e eeuw bevat

365 verhalen uit de Bijbel (voor iedere dag één).
In de kantlijn worden bijbelse termen en begrippen uitgelegd. Honderden gekleurde illustraties
verlevendigen zowel de verhalen als de culturele
en archeologische achtergrondinformatie.
• vanaf 8 jaar

Anne de Vries

KLEUTER.
VERTELBOEK

Kleutervertelboek
voor de bijbelse
geschiedenis
`Een gids naar Hem die gezegd
heeft: 'Laat de kinderkens tot
Mij komen." (uit het voorwoord
van Anne de Vries).
Illustraties Bottema
Vanaf 4 jaar

KleuterverteL
boek ..,00r
e5

i

Anne de Vries

Kleutervertelboelt
voor de bijbelse
geschiedenis

Volledig bijbels verantwoorde
inhoud, zorgvuldig afgestemd
op het bevattingsvermogen
van de kleuter.
• Illustraties Schaeffer in kleur,
met nieuw omslag
• Vanaf 4 jaar

Anne de Vries

Anne de Vries

Kleutervertelboek
voor de bijbelse
geschiedenis

GROOT
ERTELBOEK

Dit Groot Vertelboek is om
zijn voortreffelijke kwaliteiten
geroemd als een meesterwerk.
De tekeningen van C. Jetses wekken een prachtige bijbels sfeer, die
de bijbelse figuren voor altijd in het
geheugen van kinderen zal prenten.
• Vanaf 6 jaar

De inhoud van het
Kleutervertelboek is volledig
bijbels verantwoord, zorgvuldig
afgestemd op het bevattingsvermogen van de kleuter en
voor deze druk licht gemoderniseerd.
• Full-colour geïllustreerd door Fred Apps
• Vanaf 4 jaar

14

Groot vertelboek
voor de bijbelse
geschiedenis

S. Jeffs /D. Williams

Kinderbijbel voor de 21e eeuw

90 266 0996 5

8+

190 blz. geb.

€ 19,95

Anne de Vries

Kleutervertelboek J Apps

90 266 0940 X

4+

256 blz. geb.

€ 19,95

Anne de Vries

Kleutervertelboek J Bottema

90 242 3786 6

4+

336 blz. geb.

€ 22,75

Anne de Vries

Kleutervertelboek

90 266 1086 6

4+

255 blz. geb.

€ 16,75

Anne de Vries

Groot vertelboek vid bijbelse gesch.

90 242 3783 1

6+

643 blz. geb.

€ 22,50

ibmingid

ib

Schaeffer

VOORLEESVERHALEN EN PRENTENBOEKEN

van tot 8 jaar
Elly Zuiderveld
Maarten
en liet
witte paard
Maarten zou wel eens
willen weten, waar het
licht eigenlijk vandaan
komt. Op een avond
staat er een wit paard
onder zijn slaapkamerraam. Maarten en het
paard gaan samen op
zoek naar het antwoord
op zijn vragen. Op hun
gevaarlijke tocht ontmoeten ze allerlei bijzondere
figuren, zoals Merlijn, Nietus de aap en Leon en
kameleon. Uiteindelijk komen ze terecht bij de
Koningin van de Nacht. Die heeft het antwoord
op Maartens vraag, maar wel heel anders dan hij
had verwacht...
Dit prachtige prentenboek is in kleur geïllustreerd
en in groot formaat uitgevoerd.
• Full-colour illustraties Agnes de Boer

Agnes de Boer-van Galen studeerde aan
de Koninklijke Academie voor beeldende
kunsten in Den Haag.
Ze heeft een eigen
studio waar ze fotografeert en illustreert
voor diverse
opdrachtgevers.

Zachtjes sluipt het hele gezelschap dichterbij,
tot ze vlak voor de glazen koepel staan.
Nu horen ze de harp lachen en huilen.
En een warme stem die een lied zingt over een
koning en zijn zoon en een draak die doden kon.
En hoe de koningszoon overwon.
Maarten voelt zich de koningszoon.
Dapper en stoer. Maar als het lied stopt
en Elvira opstaat om haar gasten
te begroeten, kan hij alleen
maar naar haar staren...

• • •

Elly Zuiderveld is bekend als zangeres en tekstschrijfster. Ze verzorgt liedjesprogramma's voor
kinderen en volwassenen en schreef eerder twee
kinderboeken, De sleutel van Andermansland en
Watje, zie blz 31 en 18 (of 40) van deze folder.

Auteur

Titel

Elly Zuiderveld

Maarten en het witte paard 90 266 1107 2

ISBN

AVI
7

Prijs
48 blz. geb.

€ 12,50

PRENTENBOEKEN EN VOORLEESVERHALEN

van tot 8 jaar
Els de Jong-van Gurp
(red.)

In de stal
is het feest
Voor deze voorleesbundel
schreven acht auteurs ieder een
prachtig nieuw verhaal, dat elk
op eigen wijze de boodschap
van Kerst vertelt. Behalve een
voorleesboek is het door de rijke
illustraties ook een echt kijkboek. Vier
van de verhalen zijn bestemd voor kinderen uit de onderbouw van de basisschool en vier voor de middenbouw.
• De auteurs: Nettie Dees, Jeannette
Donkersteeg, Lijda Hammenga,
Vrouwke Klapwijk, Guurtje Leguijt,
Ben Slingenberg, Joke Verweerd en
Hella J. Wolschrijn.
• Illustraties van Iris Boter, Trish
Flannery, Wil Kroon, Dirk van der
Maat, Liza-Beth Valkema, Marijke
ten Cate en Roel Ottow.
• Full-colour geïllustreerd.

Hesba Stretton

Jessica's
eerste gebed
Meer dan honderd jaar
geleden probeert de
kleine Jessica als zwerfkind in Londen het hoofd
boven water te houden.
Op een koude dag krijgt
ze wat te eten van een
meneer met een koffiekraampje, die
ook koster is van een grote kerk.
Zonder dat hij het weet, gaat Jessica
steeds vaker 's zondags naar zijn kerk.
Op een dag wordt ze ontdekt...

C.S. Lewis

Het betoverde land
achter de 'kleerkast

prentenboek

Het beroemde verhaal van C.S.
Lewis ingekort en toegankelijk
gemaakt voor jonge kinderen.
De tekst is zorgvuldig bewerkt
en schitterend geïllustreerd door
Christian Birmingham.
• Vanaf 6 jaar

Verschijnt november 2002
• Illustraties in kleur, Rino Visser

Auteur

Titel

ISBN

Els de Jong-van Gurp

In de stal is het feest

Blz.

Prijs

C.S. Lewis

Het betoverde land achter de kleerkast

90 266 1139 0

64 blz. geb. FC geïll.

€ 13,50

90 266 0936 1

48 blz. geb. FC geïll.

Hesba Stretton

Jessica's eerste gebed

€ 13,75

90 266 1125 0

48 blz. geb. FC geïll.

€ 12,95

BEGINNENDE LEZERS
Margriet de 411>
Graaf Stef in
het ziekenhuis Margriet

van tot

8 jaar

de Graaf

Stef in het
ziekenhuis

Stef heeft buikpijn. Eerst een
klein beetje, maar het wordt
steeds erger. Mama gaat met hem
naar de dokter. Die weet algauw
wat eraan scheelt. Stef heeft een
blindedarmontsteking. Hij moet naar het
ziekenhuis. Daar krijgt hij een blauw jasje
aan. Voor de operatie. Iedereen is heel aardig
tegen hem. Maar toch is Stef een beetje bang.
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Marijke ten Cate

Margriet de Graaf

De bus van opa
De opa van Stef heeft een bus in
de tuin. Er groeien druiven en
tomaten in. Op een dag ontdekt
Stef dat de bus weg moet. Dat
vindt Stef heel erg. Hij bedenkt
een goed plan. En het plan werkt.
Stef komt zelfs in de krant!
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Marijke ten Cate

Margriet de Graaf-Sijpkes (1956) volgde de
Kweekschool en werkte in een kindertehuis,
op een jongenskostschool en in een tehuis voor
zwakbegaafde kinderen in
Ermelo. In Rotterdam stond
ze bijna 10 jaar voor de klas,
en tegenwoordig doet ze
invalwerk en neemt leestoetsen af. Vorig jaar verscheen De bus van opa,
eveneens geïllustreerd
door Marijke ten Cate.

Marijke ten Cate is een
bekende en bijzonder
getalenteerde illustratrice
- die leesboeken illustreert
•
•-• — • • en prentenboeken maakt.
In 2002 verscheen van haar hand het boek
Kusje! dat in 7 talen werd gedrukt.

SPECIALE PROJECTEN
Frans van Houwelingen
Marijke ten Cate

Opa, vertel eens
Wat weet je van je opa?
Hoe was hij vroeger, was hij
vaak ondeugend? En wanneer
leerde hij oma kennen? In dit
boek staan allemaal vragen
voor opa. Hij kan antwoorden
opschrijven en later het boek
teruggeven. Zo houd je een
bijzondere herrinnering aan je opa.
Verschijnt februari 2003 • Vanaf 6 jaar
• Met illustraties van Marijke ten Cate

Ben Ketting &
Mirjam Verboom

Het Prinsen &
Prinsessen boek
Een werkboek met verhalen,
brieven, gebeden en liedjes
Samen zingen, muziek maken
en met elkaar praten over de
Bijbel en over het geloof —
dit zijn belangrijke onderdelen uit het populaire
liedjesprogramma Prinsen & Prinsessen.

Auteur
Margriet de Graaf

Stef in het ziekenhuis

90 266 1130 7

5

56 blz. geb.

€ 5,95

Margriet de Graaf

De bus van opa

90 266 1105 6

5

56 blz. geb.

€ 5,65

96 blz. geb.

€ 12,50

128 blz. geb.

€ 13,75

F. van Houwelingen j M. ten Cate Opa, vertel eens
B. Ketting j M. Verboom

90 266 1156 0

Het Prinsen & Prinsessen boek 90 266 1094 7

BEGINNENDE LEZERS

van tot 8 jaar
Lijda Hammenga

Rika Vliek

De prikpoes

Als ik later
groot ben

Maaike en Koen spelen samen buiten.
Het is heel warm en ze hebben dorst.
Daarom gaan ze naar tante Suus, want
die heeft een waterkraan in de tuin.
Maar als ze de tuin binnengaan horen
ze een raar geluid. Het komt uit het
schuurtje van de buren. Is het misschien een poes? Ze halen iedereen
erbij om dit eens goed uit te zoeken.
• Horizonreeks • Illustraties Julius Ros

Siert woont op een schip. Hij beleeft van alles aan boord van het
schip van zijn vader en moeder.
• Illustraties Magda van Tilburg

Rika Vliek

Soep met slierten
Siert is een schipperskind. Hij
mag logeren in het internaat,
om er te wennen. Spannend!
• Illustraties Magda van Tilburg
• Voorlezen vanaf 5 jaar

IVIarieke Roggeveen

Ik loop weg op cie fiets
Ik loop %,,eg
op de flets.

Als Jasper zich verveelt, krijg hij een
goed idee: hij gaat weglopen. Hij
fietst ver weg, maar hij wordt steeds
moeier. En hij heeft geen geld om eten
te kopen. Daarom gaat hij weer naar
huis, om geld en kleren op te halen.
Maar thuis is het zo gezellig, dat
Jasper toch nog maar eventjes blijft...
verschijnt oktober 2002

Elly Zuiderveld

Watje
Watje, een kleine sneeuwvlok,
woont in een zachte, witte wolk.
Op een dag ontmoet hij een
Herant die Watje vertelt hoe de
aarde is ontstaan. Hij vertelt ook
over de grote Koning. Watje zou
graag iets bijzonders voor die
Koning willen doen...
Vier kinderen in Nederland bedenken
een doel voor hun kerstactie. De
Herant komt met een idee. Ze kunnen
een ziek jongetje uit Brazilië helpen.
Daar gaan de kinderen hard voor aan
de slag. Als het zieke jongetje naar
Nederland komt, weet Watje ook
wat hij kan doen!
Een origineel en pakkend kerstverhaal.
• Vanaf 7 jaar

Rika Vliek

Nieuw!
/rek Daar ben
ik nu te groot voor

Daar ben ik nu
te groot voor

De ouders van Siert varen op een
vrachtschip. Siert kan niet met hen
mee, want hij moet naar school.
Daarom woont hij door de week op
een schippersinternaat. Siert haalt er
met zijn vriendje Martijn allerlei kattenkwaad uit. ledere week weer bedenken
ze nieuwe streken. Gelukkig maar dat Siert
vrijdags door zijn ouders wordt opgehaald.
• Illustraties Magda van Tilburg

AVl Blz.

Auteur
Lijda Hammenga

De prikpoes

90 266 1131 5

Marieke Roggeveen

Ik loop weg op de fiets

90 266 1155 2

Rika Vliek

Daar ben ik nu te groot voor

Rika Vliek

Als ik later groot ben

Rika Vliek
Elly Zuiderveld

Prijs

52 blz. geb.

5,95

4

48 blz. geb.

€ 6,75

90 266 1132 3

5

42 blz. geb.

€ 5,95

90 266 0937 X

2

48 blz. geb.

€ 5,50

Soep met slierten

90 266 1030 0

4

40 blz. geb.

€ 5,95

Watje

90 266 1113 7

8

56 blz. geb.

€ 6,30

BEGINNENDE LEZERS

Vrouwke IClapwijli

van tot 8 jaar

Koosje bouwt een vlot

Kootnomot een
vlot Vrouwke

Bekroond met de Eigenwijsprijs 2002

Jeannette Donkersteeg

Koosje houdt zoveel van dieren, dat ze haar
vriend Vincent een beetje vergeet. Ze gaat
graag naar oma, om te spelen en te wandelen
met Bijke, de hond. Vincent wordt jaloers.
Daarom bedenkt Koosje een goed plan.
Ze gaat een vlot bouwen, om samen te
varen. Maar dat is gevaarlijker dan je denkt!

Bob 81. Berend komen thuis
Bob en Berend zijn op vakantie geweest in Engeland, en
nu komen ze weer terug in
Nederland. Oma wacht hen
thuis op, maar ze is niet
alleen. Hun nichtje Anne-Jet
is er ook. Haar moeder is
ziek, en daarom moet ze bij
het gezin van Bob en Berend
logeren. 's Nachts heeft
Anne-Jetje natuurlijk wel
eens heimwee, maar overdag maakt
ze veel plezier met haar twee neven!
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Julius Ros
) g: Berend

Koosje
Koosje heeft vuurrode krullen en houdt erg
van... mieren. Ze droomt zelfs van mieren!
En de mieren denken dat zij ook een mier is.
Gaat dat wel goed?
• Illustraties Magda van Tilburg

Koosje - Op de fiets
met Oma Booma

Jeannette Donkersteeg

Koosje gaat in de vakantie een fietstocht
maken met Oma Booma. Wel vier dagen
lang! Maar soms bemoeit Koosje zich iets te
veel met wat ze om zich heen ziet. Dat kan
ze beter niet doen, want nu komt ze een
diefstal op het spoor...

Bob & Berend in Engeland
Genomineerd voor
Eigenwijsprijs 2002

Iedereen is anders

ob & Berend
naar Engeland

Genomineerd voor
Het Hoogste Woord 2002

J EAN NETTE
DONK ER ST EEG

Kasten is een jongen uit groep 3. Hij vindt
het eerst heel leuk op school. Maar hij speelt
vaak de baas. Daarom willen de andere kinderen niet met hem spelen. Karsten kan goed
tekenen. Hij gaat op tekenles. Daar leert hij
Diedel kennen. En dat is heel gezellig! Karstens juf op
school verzint een goed plan. Want ze wil niet meer,
dat de kinderen in groep 3 ruzie met elkaar maken...
• Illustraties Marijke ten Cate
• Voorlezen vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 6 jaar

Auteur

Titel

ISBN

Vrouwke Klapwijk

Koosje bouwt een vlot

90 266 1095 5

Vrouwke Klapwijk

Koosje

90 266 0946 9

Vrouwke Klapwijk

Koosje

Op de fiets met Oma... 90 266 0997 3

Vrouwke Klapwijk

Iedereen is anders

J. Donkersteeg
j. Donkersteeg

AVI

Bob en Berend, 6 en 7 jaar
oud, hebben veel zin in de
vakantie. Ze genieten van
hun vrije dagen in de dierentuin en het zwembad.
Dan gaan ze echt op vakantie: naar Engeland! Ook
daar valt er veel te beleven.
• Horizonreeks
• Illustraties Julius Ros

Blz.

Prijs

56 blz. geb.

€ 5,95

5

48 blz. geb.

€ 5,50

5

48 blz. geb.

€ 5,50

90 266 1044 0

5

64 blz. geb.

€ 5,50

Bob & Berend komen thuis

90 266 1140 4

6

ca. 56 blz. geb.

€ 6,95

Bob & Berend in Engeland

90 266 1093 9

6

56 blz. geb.

€ 6,65

BEGINNENDE LEZERS

van tot

8 jaar
6 boeken van
Vrouwhe Klapwijl
in de serie over Bas

Bas gaat naar zee
Het is altijd heerlijk om met
vakantie te gaan. Bas gaat
deze zomer naar Zeeland.
Samen met papa zet hij op
de camping de tent overeind. De camping is klein,
maar wel gezellig, en vlak bij
de zee. Bas gaat vissen met
zijn vader, en samen met zijn
vriendinnetje Lopke bouwt hij
een groot zandkasteel. Voor
hij het weet is de vakantie
alweer voorbij!
• Illustraties Irene Goede

as gaat
naar zee

bij de
bas
brandweer

Bas heeft vuurwerk, dat niet
is afgegaan, bij de brandweer
ingeleverd. Daarom mag
hij nu een dag mee, met de
brandweer. Dat is spannend!
• Illustraties Irene Goede

Bas in de
ArenA

Bas vindt de schat
Bas heeft vakantie, maar hij verveelt zich een beetje. Totdat hij
leest over een speurtocht naar een
schat. Samen met zijn vriend Ron
gaat hij erheen. Na elke goed uitgevoerde opdracht krijgen ze een
puzzelstukje. Daarmee kunnen ze
een schatkaart maken. Zullen ze zo
de schat vinden?

Bas en het
Zwem-ABC

Bas bij de
brandweer

Bas is dolblij. Met zijn voetbalclub gaat hij naar de ArenA in
Amsterdam. In de ArenA krijgt
de club een rondleiding van
jens. Er is daar zoveel te doen
en te zien. Totdat Bas verdwaalt. Waar moet hij heen?

bas

gaat
op voetbal

Bas gaat op zwemles. Voor hij zijn
diploma heeft, moet hij veel leren.
Springen, duiken, watertrappen,
door het duikscherm zwemmen en
rugslag. De juf is best streng, maar
Bas doet goed zijn best!

Bas gaat diD
op voetbal
Bas gaat op een voetbalclub.
Hij leert daar een doeltrap en
een kopbal. Hij speelt ook in
een wedstrijd. Er gebeurt ook
iets wat je daar niet leert. Bas
schopt een bal door de ruit
bij de buurman. Oei! Toch
blijft voetballen altijd leuk.
• Illustraties Irene Goede

Vrouwke Klapwijk

Bas gaat naar zee

90 266 1137 4

48 blz. geb.

€ 5,65

Vrouwke Klapwijk

Bas vindt de schat

90 266 1114 5

2

48 blz. geb.

€ 5,50

Vrouwke Klapwijk

Bas en het Zwem-ABC

90 266 1045 9

2

48 blz. geb.

€ 5,50

Vrouwke Klapwijk

Bas bij de brandweer

90 266 1068 8

2

48 blz. geb.

€ 5,50

Vrouwke Klapwijk

Bas in de ArenA

90 266 1029 7

2

52 blz. geb.

€ 5,50

Vrouwke Klapwijk

Bas gaat op voetbal

90 266 0947 7

2

48 blz. geb.

€ 5,50
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Dit bestelformulier kunt u inleveren bij uw boekhandel of bij Uitgeverij Callenbach.
Alle uitgaven van Callenbach zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.
Voor de actieprijzen najaar 2002 kunt u gebruik maken van het speciale
gedeelte op blz. 27 en 28 van dit bestelformulier.
Bij bestelling van 10 exempl. of meer van dezelfde titel ontvangt u een korting van 5%.
Bij bestelling van 30 exempl. of meer van dezelfde titel een korting van 10%.

Auteur

Titel

ISBN

Prijs

Aangium, van

Hotse Hiddes

90 266 1116 1

€ 11,30

Aangium, van

Smokkelaars

90 266 1127 7

€ 11,50

Aangium, van

Vrijbuiter

90 266 1141 2

€ 11,30

Basman

Schaken voor jonge denkers

90 266 1102 1

€ 13,50

Batchelor

Kinderbijbel

90 266 1051 3

€

Berge, ten

Houvast

90 6140 496 7

€ 12,50

Berge, ten

Gaaf

90 6140 783 4

€ 11,95

Bos

Maud en Rik en de fles

90 266 1026 2

€

5,25

Bouwers

Shettie, lieverd

90 266 1104 8

€

9,95

Box

Oliviers vrolijke kerstboek stickerboek

90 266 0929 9

€ 4,65

Dahlberg

Speel maar voor mij

90 266 1092 0

€ 11,30

Dees

Ga je mee naar zee?

90 266 1129 3

€

8,50

Dees

Boterham met pindakaas

90 266 1067 X

€

8,50

Dees

Vriendjes, voorleesverhalen

90 266 1036 X

€

8,50

Docter

Een broertje uit Suriname

90 297 1539 1

€

5,25

Donkersteeg

Bob & Berend komen thuis!

90 266 1140 4

€

6,95

Donkersteeg

Bob & Berend naar Engeland

90 266 1093 9

€

6,65

Dool, van den

De man in het zwart

90 266 1115 3

€

Z50

Dool, van den

Geldtransport in de nacht

90 266 1065 3

€

8,50

Etshout

Evelien

90 297 1573 1

€

9,95

Fenijn

Boodschap uit de mist

90 266 1154 4

€

6,95

Fenijn

De verdwenen klas

90 266 1079 3

€

9,50

19,95

Aantal
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Auteur

Titel

ISBN

Prijs

Fluiter / Pelt

Om te beginnen

90 266 0907 8

€ 21,95

Fynn

Hallo meneer God... met Anna

90 266 0583 8

€ 10,50

Galien, van der

Eenzame Wolf - Omnibus 2

90 297 1279 1

€

7,50

Ganeri

Het kerstverhaal

90 266 0409 2

€

2,75

Ganeri

Vrienden van God

90 266 0455 6

€

2,75

Gils, van

Koerier in de nacht

90 266 1111 0

€

9,50

Graaf, de

Bijbel voor kinderen

90 266 0874 8

€ 19,95

Graaf, de

De bus van opa

90 266 1105 6

€

5,65

Graaf, de

Stef in het ziekenhuis

90 266 1130 7

€

5,95

Gruijter, de

Het bezoek

90 266 1069 6

€

6,65

Gruijter, de

Kromnagel

90 266 1047 5

€

6,95

Haar, ter

Koning Arthur

90 266 1071 8

€ 11,90

Haar, ter

Parcival

90 266 0969 8

€ 11,90

Haar, ter

Tristan en Isolde

90 266 0965 5

€ 11,90

Hammenga

De prikpoes

90 266 1131 5

€

5,95

Horinga

De meester met het masker

90 266 1150 1

€

8,95

Houston,

Een vrijheidslied

90 266 0970 1

€ 10,50

Houwelingen, van Elke dag kinderdag

90 266 1064 5

€ 16,75

Houwelingen, van Komt in de bus!

90 266 1035 1

€

9,50

Houwelingen, van Meier

90 297 1147 7

€

4,75

Houwelingen, van Opa, vertel eens

90 266 1156 0

€ 12,50

Hulst, van de

Allemaal katjes (voK)

90 266 4380 2

€ 5,25

Hulst, van de

Anneke en de sik (voK)

90 266 4236 9

€ 5,25

Hulst, van de

Bruun de Beer (voK)

90 266 4238 5

€ 5,25

Hulst, van de

De bengels in het bos (voi()

90 266 4239 3

€ 5,25

Hulst, van de

De grote teen van vader

90 266 1149 8

€

5,50

Hulst, van de

De wilde jagers (voK)

90 266 4240 7

€

5,25

Hulst, van de

De wolvenjacht

90 266 1146 3

€

5,50

Aantal
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ISBN

Prijs

Hulst, van de

Een gevaarlijk dier

90 266 1145 5

€

5,50

Hulst, van de

Fik

90 266 4241 5

€

5,25

Hulst, van de

Grote Bertus en kleine Bertus (VOK)

90 266 4242 3

€

5,25

Hulst, van de

Het gouden voorleesboek

90 266 0498 X

€ 15,95

Hulst, van de

Het huisje in de sneeuw (voK)

90 266 4243 1

€

5,25

Hulst, van de

Het klompje dat op het water dreef (voK) 90 266 4245 8

€

5,25

Hulst, van de

Het plekje dat niemand wist (voK)

90 266 4246 6

€

5,25

Hulst, van de

Het wegje in het koren (voK)

90 266 4247 4

€

5,25

Hulst, van de

Het zwarte poesje (voK)

90 266 4248 2

€

4,25

Hulst, van de

Kleine zwerver (voK)

90 266 4250 4

€

5,25

Hulst, van de

Rozemarijntje omnibus

90 266 3534 6

€ 16,75

Hulst, van de

Rumoer op de jaarmarkt

90 266 1147 1

€

5,50

Hulst, van de

Sinterklaas

90 266 1097 1

€

8,65

Hulst, van de

Van Bop, Bep en Brammetje (voK)

90 266 4251 2

€

5,25

Hulst, van de

Van de boze koster (voK)

90 266 4252 0

€

5,25

Hulst, van de

Van drie domme zusjes (voK)

90 266 4253 9

€

5,25

Hulst, van de

Verhalen van toen Omnibus deelt (voK) 90 266 3537 0

€ 19,95

Hulst, van de

Verhalen van toen Omnibus deel 2

90 266 3538 9

€ 19,95

Hulst, van de

Voetstapjes in de sneeuw (voK)

90 266 4254 7

€

Hulst, van de

Winterverhalen

90 266 0909 4

€ 15,50

Hulst, van de

Zo'n griezelig beest (voK)

90 266 4524 4

€

Hulst, van de

Zomerverhalen

90 266 1013 0

€ 15,50

lJmker

Mijn vriend Samuel

90 266 1110 2

€

Isaacs

Zolang jij maar bij me bent

90 266 1091 2

€ 11,30

Jeffs

Kinderbijbel voor de 21e eeuw

90 266 0996 5

€ 19,95

Jong e.a.

In de stal is het feest

90 266 1139 0

€ 13,95

KettingiVerboom

Prinsen en Prinsessen boek

90 266 1094 7

€ 13,75

Klapwijk

Victoria het varken (cd-rom)

90 266 1085 8

€ 11,50

Luiting

(VOK)

(VOK)

5,25

4,25

8,95
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Prijs

Klapwijk

Bas bij de brandweer

90 266 1068 8

€ 5,50

Klapwijk

Bas en het Zwem-ABC

90 266 1045 9

€ 5,50

Klapwijk

Bas gaat naar zee

90 266 1137 4

€ 5,65

Klapwijk__

Bas gaat op voetbal

90 266 0947 7

€

5,50

Klapwijk

Bas in de ArenA

90 266 1029 7

€

5,50

Klapwijk

Bas vindt de schat

90 266 1114 5

€

5,50

Klapwijk

Brandmerk

90 266 1046 7

€ 6,50

Klapwijk

De muis van jop

90 266 1082 3

€

Klapwijk

Een hut voor Lot

90 266 1037 8

€ 5,25

Klapwijk

Geintje

90 266 1159 5

€

Klapwijk

Iedereen is anders

90 266 1044 0

€ 5,50

Klapwijk

jop gaat op reis

90 266 1015 7

€

5,50

Klapwijk

Koosje

90 266 0946 9

€

5,50

Klapwijk

Koosje - Op de fiets met Oma Booma

90 266 0997 3

Klapwijk

Koosje bouwt een vlot

90 266 1095 5

Klapwijk

Met lot naar gym

90 266 1138 2

5,50

Klapwijk

Zelfleesbijbel

90 266 1152 8

€ 22,50

Kraa

Mooier dan vrede

90 266 1049 1

€ 9,95

Kuijper

Morgenrood voor de Molukken

90 6140 539 4

€

6,50

Leeuw, de

Hou je vast

90 266 0879 9

€

4,75

Leeuw, de

Kom je thuis

90 266 1020 3

€

4,75

Leeuw, de

Zie je wel

90 266 0467 X

€

4,75

Leguijt

De stinkende stuiterballenrage

Leguijt

5,50

6,95

5,50
€

5,95

90 266 1081 5

€ 8,50

Driedubbel eigenwijs

90 266 1027 0

€

6,50

Leguijt

Heibel in m'n hoofd

90 266 1021 1

€

9,95

Leguijt

Speurwerk

90 266 1034 3

€

8,25

Leguijt

Vechten tegen pesten

90 266 1099 8

€

9,50

Leguijt

Winnen!

90 266 1070 X

€ 9,50

Aantal

05!•,:g

Auteur

Titel

ISBN

Prijs

De Kronieken van Narnia • 7 delen
Lewis

De reis van het drakenschip • deel 5

90 266 1060 2

€ 12,95

Lewis

De zilveren stoel • deel 6

90 266 1061 0

€ 12,95

Lewis

Het betoverde land ... • deel 2

90 266 1057 2

€ 12,95

Lewis

Het laatste gevecht • deel 7

90 266 1062 9

€ 12,95

Lewis

Het neefje van de tovenaar • deel 1

90 266 1056 4

€ 12,95

Lewis

Het paard en de jongen • deel 3

90 266 1058 0

€ 12,95

Lewis

Prins Caspian • deel 4

90 266 1059 9

€ 12,95

Lewis

Het betoverde land ... prentenboek

90 266 0936 1

€ 13,75

Lewis

Liefs van C.S. Lewis

90 266 1016 5

€

5,75

Lewis

De blauwgeruite rugzak

90 266 1108 0

€

8,95

Lewis

De nacht van de vuurvliegjes

90 266 1135 8

€

8,95

Lewis

Een schuilplaats voor Lissa

90 266 1109 9

€

8,95

Lewis

Vallende sterren

90 266 1136 6

€ 8,95

Lievaart

Nieuwe kindergebeden

90 266 1160 9

€

6,75

Mazer

Vliegtuigen aan de horizon

90 266 1123 4

€

8,95

Monsuur

De dochter van de poppenspeler

90 266 1157 9

€ 9,50

Naidoo

Geen weg terug

90 266 1052 1

€ 10,75

Norel

Anneke en rooie Kees

90 614 0835 0

€

6,75

Norel

Onderzeeboot 0 16

90 266 0407 6

€

6,95

Norel

Scheepsmaat Woeltje

90 266 0967 1

€ 12,50

Norel

Schipper Wessels

90 266 1055 6

€ 12,50

Norel

Stuurman Aart

90 266 1054 8

€ 12,50

Omer

Tranen van vuur

90 266 0943 4

€ 19,95

Propp

Toen de soldaten weg waren

90 266 1162 5

€

Reenen, van

Verboden letters op de muur

90 266 1126 9

€ 8,95

Rock

Slaap gerust

90 266 0928 0

€

7,10

Roggeveen

Ik loop weg op de fiets

90 266 1155 2

€

6,75

8,95

Aantal
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Auteur

Titel

ISBN

Prijs

Roggeveen

Vrienden voor altijd

90 266 1118 8

€

6,75

Ronhaar

De duiventil

90 297 1572 3

€

9,95

Ronhaar

De duiventil in rep en roer

90 266 1028 9

€

9,95

Ronhaar

Een huis voor Tessa

90 266 1074 2

€

8,75

Ryle

Nu dan, kinderen, hoort naar mij

90 6140 798 2

€

8,95

Saillens

De wonderlijke kerst van Papa Panov

90 266 1004 1

€

7,85

Sipkes

Ik ben blij dat ik U ken

90 266 1038 6

€

7,50

Slingenberg

Dan gaan we samen

90 266 1143 9

€

9,95

Slingenberg

Een e-mail van Lumie

90 266 1080 7

€ 10,25

Slingenberg

Soms wens je alles anders

90 266 1121 8

€

Stretton

Jessica's eerste gebed

90 266 1125 0

€ 12,95

Taylor

Bijbel voor peuters

90 266 1077 7

€ 15,50

Uttley

De verjaardag van Grijsje het Konijn

90 266 1090 4

€

5,00

Uttley

Muffie de Mol

90 266 1089 0

€

5,00

Velema

Daan krijgt een pup

90 266 1087 4

€

8,50

Velema

Het geheim op de hooizolder

90 266 1066 1

€

6,65

Velema

Het geheim bij de oude watermolen

90 266 1128 5

€

8,95

Velema

De supporter

90 266 1101 3

€ 5,25

Velema

Dodelijk verliefd

90 266 1096 3

€

8,95

Vliek

Als ik later groot ben

90 266 0937 X

€

5,50

Vliek

Daar ben ik nu te groot voor

90 266 1132 3

€

5,95

Vliek

Soep met slierten

90 266 1030 0

€

5,95

Vries, de

Bartje

90 266 1100 5

€ 13,60

Vries, de

Groot vertelboek v/d bijbelse gesch.

90 242 3783 1

€ 22,50

Vries, de

Jaap en Gerdientje

90 266 1133 1

€ 15,50

Vries, de

Kleutervertelboek • Apps

90 266 0940 X

€ 19,95

Vries, de

Kleutervertelboek • Bottema

90 242 3786 6

€ 22,75

Vries, de

Kleutervertelboek • Schaeffer

90 266 1086 6

€ 16,75

Vries, de

Kleutervertellingen - cd

90 266 1144 7

€ 11,50

8,95

Aantal
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Auteur

Titel

ISBN

Prijs

Vries, de

Ratje

90 297 0596 5

€ 10,50

Vries, de

Reis door de nacht

90 266 3533 8

€ 16,75

Weate

Filosofie voor jonge denkers

90 266 1018 1

€ 15,00

Williams/Thomas

Jeugdbijbel

90 266 1122 6

€ 12,50

Wolschrijn

Verhuis me niet!

90 266 1078 5

€

6,65

Zuiderveld

De sleutel van Andermansland

90 266 1112 9

€

6,75

Zuiderveld

Maarten en het witte paard

90 266 1107 2

€ 12,50

Zuiderveld

Watje

90 266 1113 7

€

6,30

Bestelformulier voor boeken met actieprijzen geldig van 15-09-02 tot 15-11-02
Norel

Loods aan boord

90 266 1014 9

€

5,75

Norel

Noodsein van de Noordzee

90 266 0945 0

€

5,75

Norel

Scheepsmaat Woeltje

90 266 0967 1

€

5,75

Norel

Stuurman Aart

90 266 1054 8

€

5,75

Norel

Schipper Wessels

90 266 1055 6

€

5,75

Mead

De glazen vloot

90 266 1010 6

€

5,75

Bestelformulier voor Actieboek 2002. Actieprijs tot 30-11-02 € 2,95 daarna € 5,25
Dees

De heen-en-weer boot

90 266 1153 6

€

2,95

Bestelformulier voor boeken met actieprijzen geldig van 01-10-02 tot 30-11-02
Ayres

Nacht in het Noorden

90 266 1007 6

€

6,50

Ba rrett

Anna, prinses van Byzantium

90 266 0968 X

€

6,50

Bouwers

De pyromaan

90 297 1392 5

€

4,95

Brouwer

Een schim uit het verleden

90 266 1017 3

€

5,75

Brouwer

Verdwaald in Manhattan

90 266 0941 8

€

5,75

Drucker

De redding van Jacob

90 266 1024 6

€

9,50

Elshout

Terug naar het licht

90 266 1073 4

€

6,50

Eishout

Janet

90 266 1002 5

€

6,50

Gils, van

Een roep om hulp

90 266 1072 6

€

5,75
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Auteur

Titel

ISBN

Hulst, van de

In de Gouden Gaper deel 1

90 266 3355 6

5,50

Hulst, van de

In de Gouden Gaper deel 2

90 266 3365 3

5,50

Hulst, van de

Zo'n vreemde jongen

90 266 4543 0

€

6,15

Jong, de (e.a.)

Achter de horizon

90 266 0966 3

€

5,75

Maartens

Zakjesmensen

90 266 1012 2

€

5,75

Maguire

De goede leugen

90 266 1022 X

€

5,75

Matas

Bij de vijand thuis

90 266 1032 7

€

5,95

Matas

De Tuin

90 266 1009 2

€

5,95

Matas

Het is oorlog geweest

90 266 0939 6

€

5,95

McDaniel

Afscheid vol beloften

90 266 0949.3

McDaniel

Een engel aan mijn bed

90 266 0942 6

McDaniel

Voor eeuwig in mijn hart

90 266 1033 5

Meyer

Het volk van Gideon

90 266 1023 8

€

6,50

Riessen, van

Met je hoofd in de wolken

90 266 1006 8

€

5,95

Romein

Dansend in de schemering

90 266 0944 2

€

5,95

Romein

Op zoek naar Roel

90 266 1025 4

€

5,50

Ryan

Op weg naar vrijheid

90 266 1011 4

5,75

Selinko

Désirée, roman

90 266 0999 X

6,50

Tjalsma

Saskia's zoektocht

90 266 1075 0

€

5,75

Velema

Applaus voor mijn broertje

90 266 1001 7

€

5,75

Naam:

Prijs

Aantal

6,50
€

6,50

6,50

DhriMevr

Adres:
Postcode:
Telefoonnummer: 1
Datum:

Woonplaats:
11

1

1

I

1

1

1

Handtekening:

Dit bestelformulier kunt u inleveren bij uw boekhandel of sturen naar Uitgeverij Callenbach • Postbus 5018• 8260 GA Kampen

•

BEGINNENDE LEZERS

van

tot

8 jaar

Vrouwke Klapwijk

Met Lot
naar gym
Op een dag gaat Jop met
Lot mee naar gym. 'op weet
niet zeker of hij het wel leuk
vindt, en het is eerst ook
nog wel een beetje eng.
Hij moet dingen doen die
met lot
hij nog nooit gedaan heeft.
naar gym
Gelukkig doet Lot alles goed
voor. Jop durft steeds meer.
Het laatst gaat hij op de balk
- en hij valt! Gym is helemaal
niet dom, maar je moet wel durven.
• Illustraties Fija Philips

Vrouwke Klapwijk

e muis
ervan jop

De muis van Top
Jop is jarig. Van zijn oom krijgt
hij een grote doos. Er zit een
muis in! Jop laat de muis alles
zien: zijn school, de kerk, en
Moos, de poes. Loopt dat wel
goed af?
• Illustraties Fija Philips

Coby Bos

Maud en Rilt
en de fles

Vrouwke Klapwijk

Maud en Rik vinden op vakantie
aan het strand een fles met een
briefje erin. Die brief is van
Joep. Joep heeft zijn been
gebroken en moet de hele dag
op bed liggen. Hij verveelt zich.
Hij wil graag bezoek. Daarom
gaan Maud en Rik bij hem op bezoek.
• Illustraties Annelies Vossen

Top gaat op reis
jop gaat voor het eerst zelf op reis.
Hij gaat met de bus naar Lot. Lot
woont op een boot bij een meer.
Op weg naar de bus komt jop van
alles tegen. Jop wil overal helpen.
Het wordt steeds later!
• Illustraties Fija Philips

Vrouwke Klapwijk

Een hut voor Lot

Een broertje
uit Suriname

Jop krijgt een kaart van Lot. Ze
wil graag in de vakantie bij hem
komen spelen. Jop vindt dat heel
leuk. Hij wil graag iets moois voor
Lot doen. Hij wil een hut voor haar
maken. Maar hoe doet hij dat?
• Illustraties Fija Philips

Jannie Docter

Een broertje
uit Suriname
Margriet en Michiel krijgen
een broertje uit Suriname.
Zal hij zich wel thuis voelen
in hun gezin?
• Illustraties Irene Goede

32 blz. geb.

5,50

1

32 blz. geb.

€ 5,50

1

48 blz. geb.

€ 5,25

90 266 1082 3

1

32 blz. geb.

5,50

Maud en Rik en de fles

90 266 1026 2

1

48 blz. geb.

5,25

Een broertje uit Suriname

90 297 1539 1

6

46 blz. geb.

€ 5,25

Vrouwke Klapwijk

Met Lot naar gym

90 266 1138 2

Vrouwke Klapwijk

Jop gaat op reis

90 266 1015 7

Vrouwke Klapwijk

Een hut voor Lot

90 266 1037 8

Vrouwke Klapwijk

De muis van Jop

Coby Bos
Jannie Docter

LEESBOEKEN / NON-FICTIE

van 8 tot 10 jaar

Annelle en
rooie Kees

Vrouwhe Klapwijf

Anneke is verhuisd naar de
stad. In het begin is ze erg
alleen, maar gelukkig leert
ze Kees kennen. Als Anneke
met de meisjes van haar klas
Kees uitscheldt voor 'Rooie',
heeft ze heel erg spijt. Gelukkig laat Kees Anneke
niet in de steek, maar hij zoekt haar zelfs als ze
verdwaald is. En dat terwijl Kees nog nooit van de
Heere Jezus heeft gehoord. Maar dat verandert...
Volledig herziene uitgave van Uitgeverij De Groot
Goudriaan. Illustraties van Trish Flannery.
Verschijnt oktober 2002

Geintje
Floor houdt niet van sport. Hij
leest veel liever. Toch moet hij
meedoen aan de sportdag. Maar
Floor is bang voor de bal. Ellen, een
meisje uit zijn klas, wil hem helpen.
Samen gaan ze elke avond oefenen
op een veldje. Totdat Hans hen ontdekt. Dan zijn de pesterijen niet van
de lucht. En in de klas gebeuren allemaal rare dingen. Geintjes... Dan ontdekt Floor iets over Hans.
Maar hij durft het niet te zeggen. Hoe zal hij zijn
angst voor Hans en voor de bal overwinnen?
Verschijnt oktober 2002

Mrplek, rot, een

vrienden

voor ,7
atirtid

Vrouwhe Klapwijf

Brandmerk

Michael Basman

J. Weate & P. Lawman

Schaken voor jonge denkers
Leer de regels - beheers het spel
k SCHAKEN

419
,f)

Mariehe Roggeveen

Vrienden
voor altijd
Roos mag meedoen met een
gymwedstrijd, en daarover praat
ze veel met Jasper. Maar Jasper
wil opeens haar vriend niet meer
zijn, en haar cavia Snappie gaat
ook dood. Gelukkig staat dan
Jasper weer voor de deur!

Linde en Tiemon spelen samen in
een leegstaand huis. Omdat het
koud is, stoken ze een vuurtje.
Maar het vuur gaat verder dan
ze dachten!
• Illustraties Magda van Tilburg

7iiVirg..JONGE

K. Norel Anneke

K. Norel

Filosofie voor jonge denkers
FILOSOFIE

Deze overzichtelijke en aansprekend
geschreven gids legt uit wat het doel
is van het schaakspel, geeft een
overzicht van de verschillende
mogelijkheden van ieder schaakstuk
en bespreekt de beste technieken
voor de aanval en de verdediging.
• Full colour geïllustreerd

VOOR JONGE
DENKERS

11111,1111111111

-Jrz
ego-- aide
kr;7

Een eerste kennismaking met
de grote westerse filosofen.
In dit boek lees je over de ideeën
van verschillende filosofen, over
het tijdperk waarin ze leefden en
de manier waarop ze nadachten.
• FC-illustraties door Peter Lawman
• Vertaald en bewerkt door
Marc Schaeffer

Titel

ISBN

AVI Blz.

Vrouwke Klapwijk

Geintje

90 266 1159 5

5/6

64 blz. geb.

€ 6,95

Vrouwke Klapwijk

Brandmerk

90 266 1046 7

5

56 blz. geb.

€ 6,50

K. Norel

Anneke en rooie Kees

90 266 1161 7

7

56 blz. geb.

€ 6,75

Marieke Roggeveen

Vrienden voor altijd

90 266 1118 8

8

80 blz. geb.

€ 6,75

Michael Basman

Schaken voor jonge denkers

90 266 1102 1

9

46 blz. geb. FC geïll.

€ 13,50

J. Weate / P. Lawman

Filosofie voor jonge denkers 90 266 1018 1

9

64 blz. geb. FC geïll.

€ 15,00

LEESBOEKEN
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

van tot 10 jaar
Elly Zuiderveld

De Sleutel van
Andermansland

Gerry Velema

Getry Veletna .

Wouter gaat met zijn klas naar
een toneelvoorstelling. Hij mag
samen met Wiesje meespelen op
het podium. Ze komen in een
wonderlijke wereld achter het
podium terecht, in een bos vol
deuren. Daar vinden ze een oeroude sleutel. De sleutel geeft toegang tot
het verborgen Andermansland. Zullen
ze daar de nieuwe Koning ontmoeten?
Spannend verhaal vol fantasierijke gebeurtenissen en ontmoetingen.
• Illustraties Loek Koopmans

liet geheim

op Oe..

Het geheim op
de hooizolder

Lydia de Ruyter verhuist met
haar ouders en broers naar een
boerderij in Drenthe. Op een
dag vindt Lydia een jonge asielzoeker in de schuur, die hulp
nodig heeft. Hij wil zich verborgen houden en naar Amerika vluchten...
• Illustraties Kees van Scherpenzeel

Guurtje Leguijt

Driedubbel
eigenwijs

Erik de Gruijter

Anna, Elle en Otto zijn een drieling. Ze willen laten zien dat ze
alledrie heel verschillend zijn.
Helaas mislukken hun plannen
iedere keer en moeten ze weer
wat nieuws bedenken.
• Illustraties Els Vermeltfoort

Kromnagel
Aan de rand van het dorp
staat een groot huis. De
kinderen uit het dorp willen de eenzame, oude man
die er woont verjagen...

Gerda Ronhaar

Erik de Gruijter

Een huis
voor Tessa

Het bezoek
Jessica vindt kerst dit jaar niet
gezellig. Haar eigen moeder is
gestorven. En vanavond
komt er vreemd
bezoek...

Tessa kan goed leren, maar
heeft niet veel vriendinnen.
Een groep meisjes uit haar groep
heeft een barbie-club opgericht,
maar Tessa mag niet meedoen.
Op een dag leert ze Lineke kennen, die ziek is. Lineke vertelt aan Tessa waarom ze het schilderij boven haar bed, van
Jezus die kinderen zegent, zo mooi vindt...
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Marieke ten Berge

Elly Zuiderveld

De Sleutel van Andermansland

90 266 1112 9

56 blz. geb.

€ 6,75

Erik de Gruijter

Kromnagel

90 266 1047 5

8

56 blz. geb.

€ 6,95

Erik de Gruijter

Het bezoek

90 266 1069 6

8

ca. 56 blz. geb.

€ 6,65

Gerry Velema

Het geheim op de hooizolder

90 266 1066 1

9

64 blz. geb.

€ 6,65

Guurtje Leguijt

Driedubbel eigenwijs

90 266 1027 0

8

64 blz. geb.

€ 6,50

Gerda Ronhaar

Een huis voor Tessa

90 266 1074 2

9

128 blz. geb.

€ 8,75

LEESBOEKEN
......... ...............
.............
van 10 tot jaar
Dan gaan we

samen Ben

Slingenberg

Ben Slingenberg (1954)
werkte in het onderwijs
en was directeur van de
basisschool in Veere.
Hij schreef Een e-mail van
Lumie, een ontroerend
verhaal over de ziekte
en het overlijden van
een meisje in groep 8.

Ben Slingenberg
Dan gaan we samen

Lotte krijgt er een broer bij. Een pleegbroer, en hij heet Kasper. Zijn moeder
heeft een drankprobleem en zijn vader
kent hij niet eens. Lotte en haar ouders
doen erg hun best om hem zich thuis te
laten voelen. Dat lukt goed, maar soms
wordt Kasper opeens weer erg bang.
Dan slaat hij op de vlucht en is soms uren zoek...
• Illustraties Dirk van der Maat

Ben Slingenberg
Een e-mail van Lumie
Bekroond met Het Hoogste Woord
2,002, en Eigenwijsprijs 2,002,
In groep 8 van basisschool `De Punt'
wordt veel gelachen. Dan wordt Lumie
ernstig ziek. De klas wil alles voor Lumie
doen om haar ziekte wat draaglijker te
maken. Ze willen Lumie zo veel mogelijk
bij het schoolleven betrekken. Hoe zal het schoolvoetbalteam kunnen winnen zonder dat zij aan de zijlijn
staat als supporter? En de excursie naar het Anne Frankhuis aan het eind van het jaar mag ze toch niet missen?

Ben Slingenberg
Soms wens je
alles anders
De opa van Puck woont al sinds 1938
in hetzelfde huis. Opa is vaak stil en verdrietig. Hij draagt een geheim bij zich.
Puck vraagt zich af waarom ze niet naar
de bovenverdieping van zijn huis mag.
Samen met Coen gaat ze op zoek op de
zolder van opa. Als ze daar een bijzondere vondst doen,
vertelt opa eindelijk zijn geheim... Een eigentijds
verhaal over schoolperikelen en oorlogsgeheimen.

BODEN
ETTERS OP
OE MUUR

Jan van Reenen
Verboden letters
op de muur

Reaz is 13 jaar oud en woont in
Pakistan. Samen met zijn broer
Ajoeb naait hij voetballen in
elkaar in een werkplaats. Ze
raken bevriend met Salima, een
meisje uit een christelijk gezin.
Haar familie wordt bedreigd, en als Ajoeb zelf
ook christen wordt, keert hun dorp zich ook
tegen hem. Hij moet zelfs vrezen voor zijn leven.
Illustraties Charlotte Dematons • Vanaf 10 jaar

Gerbrand Fenijn
Boodschap uit
de mist
Egbert moet voor school op
zoek naar een kerstverhaal.
Maar het is moeilijk een
mooi, origineel verhaal te
vinden. Dan komen zijn broertje en zusje de
avond voor kerst niet thuis. Ze zijn verdwaald.
Egbert vindt hen uiteindelijk, maar ze zijn
helemaal verkleumd. Hij is opgelucht dat
hij hen gevonden heeft, maar nu heeft hij
geen kerstverhaal. Hoe moet dat nu? Gelukkig
weet de meester een goede oplossing.
Verschijnt oktober 2002 • Vanaf 9 jaar

Auteur

Titel

ISBN

AVI Blz.

Prijs

Ben Slingenberg

Dan gaan we samen

90 266 1143 9

140 blz. geb.

€ 9,95

Ben Slingenberg

Een e-mail van Lumie

90 266 1080 7

9

128 blz. geb.

€ 10,25

Ben Slingenberg

Soms wens je alles anders

90 266 1121 8

9

112 blz. geb.

€ 8,95

Jan van Reenen

Verboden letters op de muur

90 266 1126 9

9

96 blz. geb.

€ 8,95

Gerbrand Fenijn

Boodschap uit de mist

90 266 1154 4

8

64 blz. geb

€ 6,95

De Amish vormen een hechte geloofsgemeenschap, die zichzelf onderhoudt en geen gebruik
maakt van moderne techniek en communicatiemiddelen. Beverly Lewis beschrijft deze wereld
met veel fijngevoeligheid, evenals de warme vriendschap tussen Merry en haar Amish vriendin Rachel.
Een spannende serie met in elk deel een verrassende ontknoping.

Vallende sterren • Deel 3
Merry weet het allemaal ook niet
meer. Haar schoolvriend Jon Klein,
op wie ze al zo lang heimelijk verliefd is, heeft nu toch duidelijk meer
belangstelling voor Merry's vriendin
Lissa. En om het nog ingewikkelder
te maken heeft Levi Zook Merry
verteld dat hij graag met haar uit wil.
Het wordt tijd om keuzes te gaan
maken — maar welke?
Verschijnt oktober 2002

Een schuilplaats
VOOP Lissa • Deel 1
Merry Hanson en haar broer Skip
zijn een nachtje alleen thuis, als
plotseling Merry's vriendin Lissa
Een schuilplaats
voor de deur staat. Ze vertelt dat
oor lis. Prwil) 1 ewl
ze door haar vader geslagen wordt,
en vraagt of ze zich alsjeblieft bij
Merry schuil mag houden. Natuurlijk
zegt Merry ja, maar ze merkt al snel dat het
haar alleen niet lukt. Haar Amish vriendin
Rachel wil haar gelukkig helpen.

De nacht van de
vuurvliegjes • Deel q.

De blauwgeruite
rugzak • Deel 2.

De vrienden en vriendinnen van
Merry Hanson zijn verbijsterd.
Merry trekt steeds meer op met haar
Amish vriend Levi Zook. Voor Levi is
het duidelijk: hij wil zijn leven delen
met Merry. Zij weet dat nog niet zo
zeker, maar ze gaat wel veel om met
Levi's kleine zusje Susie, die Merry aan
haar eigen overleden tweelingzusje doet
denken. Dan krijgt Susie een ongeluk...
Verschijnt oktober 2002

Bij het huis van Merry's beste vriendin Rachel Zook gebeuren de laatste
tijd rare dingen. Ruiten worden
ingegooid, kippen worden gestolen.
Wie heeft dat allemaal op zijn geweten? Merry en Rachel besluiten
samen op onderzoek uit te gaan.
Ze houden er geen rekening mee, dat het
weleens levensgevaarlijk kan worden...

Auteur

Titel

Beverly Lewis

Een schuilplaats voor Lissa • Deel 1

90 266 1109 9

9

116 blz. geb.

€ 8,95

Beverly Lewis

De blauwgeruite rugzak • Deel 2

90 266 1108 0

9

110 blz. geb.

€ 8,95

Beverly Lewis

Vallende sterren • Deel 3

90 266 1136 6

9

ca. 116 blz. geb.

€ 8,95

Beverly Lewis

De nacht van de vuurvliegjes • Deel 4

90 266 1135 8

9

ca. 116 blz. geb.

€ 8,95

LEESBOEKEN

van 10 tot jaar

ri. rr..-5E-1,- 1100
)

rt,...0 h.c

Eeltre Horinga

hl '
Mijn vriend
Sanutel

Janne IJmher

Mijn vriend Samuel

ANNE 1JMKER

Iedereen vindt het fijn om een vriend
of een vriendin te hebben. Dat zou
Riekie ook wel willen. Op school
heeft ze geen vriendinnen, en thuis
op de boerderij moet ze hard werken.
Op een dag ontmoet Riekie Samuel,
een joodse man uit een werkkamp.
Elke vrijdagmiddag krijgt hij een potje
eten van Riekie's moeder. Als Riekie
met Samuel praat, lijkt het leven minder somber. Hij vertelt haar mooie joodse verhalen.
Samuel is niet de enige die Riekie's leven verandert.
Ze sluit ook vriendschap met Jent, een nieuw meisje
in het dorp. Jent brengt Riekie's schoolwerk mee als
ze een dag heeft moeten helpen op de boerderij.
Het is oorlog. Dan komen er soms plotseling nieuwe
mensen, zoals Jent. Anderen verdwijnen ineens,
zoals de meester. Riekie ontdekt dat veel mensen
in de oorlog een geheim hebben...

Janne Ilmker (1962) volgde een
opleiding aan de Pedagogische
Academie in Gouda. Ze gaf les
op een basisschool en houdt
van vertellen en het organiseren van activiteiten voor kinderen. Ze deed grondig onderzoek
naar de gebeurtenissen in de omgeving
van Westerbork voor ze begon met het
schrijven van dit prachtige debuut.
Ze won informatie in bij ondermeer de
Stichting Joodse Werkkampen. Janne is
getrouwd en moeder van vier kinderen.

4

Janne IJmker

Mijn vriend Samuel

Eelke Horinga
Jan van den Dool

De meester met het masker
De man in het zwart

Jan van den Dool

Geldtransport in de nacht

De meester

met het masker
Gert en Henk-Wim schrikken heel
erg, als na de vakantie hun nieuwe
meester de klas binnenkomt.
Het lijkt alsof zijn gezicht glimt van
het zweet, maar als je goed kijkt,
zie je duidelijk dat hij een masker draagt.
De meester zelf zegt er niets over, en Gert
en Henk-Wim worden steeds nieuwsgieriger.
Uiteindelijk komt Gert meer te weten, maar
hij mag het aan niemand verder vertellen.
• Illustraties Dick van de Pol • Vanaf 9 jaar

Jan van den Dool

wálrt De man in
het zwart
Edwin en zijn vriend Patrick hebben een geheime hut. Via een
buis horen ze een geheimzinnig
gesprek over sabotage aan de
spoorlijn. Nieuwsgierig volgen ze
twee mannen. Dan is Patrick plotseling verdwenen; gevangengenomen door
een misdadiger. Terwijl de politie zoekt, gaat
Edwin er samen met zijn tweelingzus op uit
om Patrick te vinden en hem te bevrijden.
• Horizonreeks • Illustraties Dick van de Pol

Jan van den Dool

Geldtransport
in de nacht
Op een koude winterdag schaatst
Ruben de plas over om voor zijn
moeder een brief weg te brengen.
Een sneeuwstorm steekt op en
Ruben komt niet terug. Zijn ongeruste ouders bellen de politie en een zoekactie wordt op touw gezet. De politie zet de
achtervolging in op twee vreemde mannen...
• Horizonreeks • Illustraties Dick van de Pol

90 266 1110 2
90 266 1150 1

8

112 blz. geb.
96 blz.

€ 8,95
€ 8,95

90 266 1115 3

8

96 blz. geb.

€ 7,50

90 266 1065 3

8

96 blz. geb.

€ 8,50

LEESBOEKEN

van tot jaar
Sibe van Aangium

De smokkelaars

Nieuw!)

Harry Nlazer

(De smokkelaars van de
schans, deel 1)

Vliegtuigen
aan de horizon

Aan het begin van de negentiende
eeuw is heel Nederland bezet
door de Fransen. Handel met
Engeland, de aartsvijand van de
Fransen, is dus ook in Friesland
streng verboden. Maar Lieuwe en zijn vrienden trekken zich daar weinig van aan...
• Illustraties Dirk van der Maat

Het is 1941. Adams vader is officier
op een Amerikaans oorlogsschip in
Pearl Harbor. Adam mag van hem
zijn Japanse vriend Davi eigenlijk
niet meer zien, maar toch is hij op
de vroege ochtend van 7 december
met Davi aan het vissen in de baai. Ze zien hoe
de Amerikaanse vloot wordt aangevallen...
• Vanaf 11 jaar
fi*

Sibe van Aangium

De Vrijbuiter

K. Norel

(Hotse Hiddes, deel i)

Onderzeeboot 0 16

Na de mislukte overval op Dokkum
in 1568 gaat Hotse Hiddes Willem
van Oranje helpen om het land van
de Spanjaarden te bevrijden. Hotse
wordt echter niet meer door haat
en wraak gedreven. Hij wil meer
dan ooit zijn vaderland en de verdrukte gelovigen dienen. Licht geredigeerde uitgave.
• Illustraties Dirk van der Maat

Eindelijk wordt de droom van
Joost werkelijkheid: hij gaat varen
bij de marine. Prachtige reizen
maakt hij naar de Oost. Als de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt,
wordt hij overgeplaatst naar
onderzeeboot 0 16. De boot
loopt op een mijn. Joost slaagt
er als enige in levend aan land te komen.
• Illustraties Bas Mazur
• Vanaf 9 jaar

Sibe van Aangium

Hotse Hiddes

Gerry Velema-Drent

(Hotse Hiddes, deel 1)

Het geheim bij de
oude watermolen

Hotse Hiddes is aanvoerder van
een bende opstandelingen in de
80-jarige oorlog. Hij raakt ernstig
gewond bij een gevecht en wordt
verpleegd door een molenaarsechtpaar. Daar ontdekt hij dat
hij schuldig is aan de dood
van hun enige zoon, een jonge monnik.
Hotse komt tot bezinning...
• Licht geredigeerd.

Op een dag gebeurt er iets
verschrikkelijks op de boerderij
waar Onno woont. Er breekt een
koeienziekte uit. Alle dieren moeten
worden afgemaakt. Sarah en Onno
vinden het vreselijk. Maar misschien
kunnen ze, met hulp van Sarahs
opa, één kalfje redden?

Sibe van Aangium

De smokkelaars

90 266 1127 7

Sibe van Aangium

De Vrijbuiter

90 266 1141 2

9

176 blz. geb.

€ 11,30

Sibe van Aangium

Hotse Hiddes

90 266 1116 1

9

180 blz. geb.

€ 11,30

Harry Mazer

Vliegtuigen aan de horizon

90 266 1123 4

9

96 blz. geb.

€ 8,95

K. Norel

Onderzeeboot 0 16

90 266 0407 6

9

52 blz. geb.

€ 6,95

Gerry Velema-Drent

Geheim bij de oude watermolen

90 266 1128 5

9

120 blz. geb.

€ 8,95

202 blz. geb.

€ 11,50

LEESBOEKEN
•

van le tot jaar

Guurtje Leguijt
Heibel in
m'n hoofd

Vechten tegen pesten

Het lijkt net of Maarten heel snel
boos is en zich veel zorgen maakt.
Hij is een gewone jongen en toch
een beetje anders. Daarom gaat
hij naar de Riagg.
• Illustraties Dick van de Pol

Guurtje Leguijt

Vechten tegen pesten
Laura is verhuisd. Gelukkig wordt
ze op haar nieuwe school niet meer
gepest, maar Laura merkt wel dat
Jos gepest wordt. Is er een oplossing
te vinden? Een levensecht verhaal
over pesten, beschreven vanuit
verschillende perspectieven.

Guurtje Leguijt

Speurwerk
Roos en haar nieuwe buurmeisje
Fleur gaan na een paar inbraken in
de buurt op zoek naar de daders.
Hoewel Fleur slechthorend is, is
het de vraag of de diefstallen zonder Fleur en haar vindingrijkheid
opgelost hadden kunnen worden...
• illustraties Dirk van der Maat

Guurtje Leguijt

De stinkende
stuiterballenrage
Genomineerd voor Het
Hoogste Woord 2,002,

Lenze L. Bouwers

Iedereen op school verzamelt stinkende stuiterballen. Er blijkt een
stinkdief te zijn, die stuiterballen
van anderen steelt. Mariska en Bart
hebben een geweldig idee om de
dief te ontmaskeren...
Guurge Legups

WINNEN!

Heibel in m'n hoofd
Bekroond met Het Hoogste
Woord 1999

Shettie, lieverd
Henrike is verhuisd naar het platteland en haar vader is opnieuw getrouwd. Gelukkig heeft Henrike een
lieve pony, Shettie, en krijgt ze een
broertje. Gaandeweg kan ze het overlijden van haar moeder verwerken.

Guurtje Leguijt

Winnen!

Beverly Naidoo

Friso verveelt zich op school. Hij is
hoogbegaafd. Vaak gaat hij skaten.
Jasper is jaloers op hem, en pest
hem. Friso wil hem een lesje leren
tijdens een skatewedstrijd. Jasper
denkt dat hij kan winnen, maar Friso
is vastberaden...
• Illustraties Dirk van der Maat

Geen weg terug
Sipho is elf jaar oud en woont in
Johannesburg. Hij loopt weg van
huis en sluit zich aan bij een bende
straatjongens. Zijn vriend Jabu besluit
naar een opvanghuis te gaan. Lukt
het hem om Sipho te overtuigen?

Guurtje Leguijt

Vechten tegen pesten

90 266 1099 8

96 blz. geb.

€ 9,50

Guurtje Leguijt

De stinkende stuiterballenrage

90 266 1081 5

9

80 blz. geb.

€ 8,50

Guurtje Leguijt

Winnen!

90 266 1070 X

9

88 blz. geb.

€ 9,50

Guurtje Leguijt

Heibel in m'n hoofd

90 266 1021 1

9

118 blz. geb.

€ 9,95

Guurtje Leguijt

Speurwerk

90 266 1034 3

9

80 blz. geb.

€ 8,25

Lenze L. Bouwers

Shettie, lieverd

90 266 1104 8

9

112 blz. geb.

€ 9,95

Beverly Naidoo

Geen weg terug

90 266 1052 1

9

128 blz. geb.

€ 10,75

•

LEESBOEKEN

van 10 tot jaar

F. van Houwelingen

Komt in de bus!
Herman houdt een spreekbeurt
over vandalisme en komt tijdens
het krantenlopen een kapotte
telefooncel tegen, waar hij ook
een horloge vindt! Samen met zijn
vrienden Geert en Vincent probeert
hij de eigenaar op te sporen.
Dan gebeuren er allerlei vreemde dingen...
• Horizonreeks • Illustraties Bas Mazur

Gerry Velema

Daan krijgt
een pup
Daan mag eindelijk een puppy,
die hij gaat leren te gehoorzamen. En Daan leert ook
steeds beter hoe wij God
moeten gehoorzamen.

Maurine F. Dahlberg

Speel maar voor mij
Greta woont met haar moeder in
Wenen. Ze wil pianiste worden en
krijgt daarom les van meneer
Hummel. Als ze mag optreden,
vallen de Duitsers Oostenrijk binnen.
Meneer Hummel slaat op de vlucht,
maar waarom? Een prachtig verhaal
dat speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gerry Velema

De supporter
Francois leert als fanatieke
voetballer dat vrijheid, vriendschap en vergeving sterker
zijn dan wraak.

Anne de Vries

Ratje
Ratje is een arme straatjongen,
die vergeten wordt door zijn
ouders, maar wel goed voor
zijn zusje wil zorgen...

Ad van Gils

Koerier in
de nacht
De 12-jarige Camille woont
in Belgisch Brabant, tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Camille
helpt mee om koeriers over
de grens te zetten. Helaas
wordt Camille door de Duitsers
ontdekt. Hij kan ternauwernood
ontsnappen. Dat is het begin van
een angstig avontuur.

Anne de Vries

Reis door de nacht
door
dr !lacht

Spannend verhaal over Jan de
Boer, die betrokken is bij het
verzetswerk in WO II. Hij wordt
verraden, en het hele gezin moet
vluchten en onderduiken...

Auteur

Titel

ISBN

AVI Blz.

Frans van Houwelingen

Komt in de bus!

90 266 1035 1

8

112 blz. geb.

€ 9,50

Prijs

Maurine F. Dahlberg

Speel maar voor mij

90 266 1092 0

9

140 blz. geb.

€ 11,30

Anne de Vries

Ratje

90 297 0596 5

8

126 blz. geb.

€ 10,50

Anne de Vries

Reis door de nacht

90 266 3533 8

9

487 blz. geb.

€ 16,75

Gerry Velema

Daan krijgt een pup

90 266 1087 4

9

112 blz. geb.

€ 8,50

Gerry Velema

De supporter

90 266 1101 3

9

96 blz. geb.

€ 5,25

Ad van Gils

Koerier in de nacht

90 266 1111 0

8

128 blz. geb.

€ 9,50

LEESBOEKEN

van tot jaar
Gerbrand Fenijn

De verdwenen klas
Fin Valke probeert samen met zijn
vriendin Miranda uit te zoeken wat een
schoenendoos met een wel heel vreemde
inhoud te maken heeft met een verdwenen klas. Een gemene professor heeft
een misdadig plan in werking gezet...
• Een boek in de Horizonreeks
• Met illustraties van Irene Goede

Gerrit Kraa

Mooier dan
vrede
De 12-jarige Rieks kan in de
Tweede Wereldoorlog niet
meer naar school. Hij helpt
voedsel rondbrengen, en hij
brengt veel tijd door in het
bos, waar de Duitsers een
startbaan voor V-1's hebben
gemaakt. Rieks heeft niet
door hoe gevaarlijk dat is.
• Illustraties Bas Mazur

P.S. Kuijper

Morgenrood
voor de
Molukken
Op maandagmorgen 23
mei '77 stapt Guido in de
intercity van Zwolle naar
Groningen. Zijn opluchting
dat hij de trein heeft gehaald,
is slechts van korte duur...
• Uitg. De Groot Goudriaan
• Vanaf 10 jaar

De.c,
popp

Jan Monsuur

van de
eter

De dochter van
de poppenspeler

Koene heeft de herberg van zijn oma
geërfd, een herberg vol geheimen. Daar
verdwijnt tijdens een brand het kind van
Mirjam, een poppenspeelster die in de
herberg logeert. Het kind wordt niet
teruggevonden, maar wel een pop van
Mirjam, Jonas, die ook verdwenen was. En wie is die
Duitser, die achter Mirjam aan zit? Langzaam beginnen de herbergbewoners de geheimen te begrijpen,
en weten ze ook waar Mirjams kind zou kunnen zijn...
Verschijnt februari 2003

.ende
soldaten
weg waren

Vera Propp

Toen de soldaten
weg waren

Henk heeft bijna de hele oorlog ondergedoken gezeten bij een plattelandsgezin. Hij wist niet beter of het was zijn
eigen gezin. Dan is de oorlog afgelopen,
en komen een vreemde man en vrouw
hem ophalen. Het zijn joodse mensen,
en ze noemen hem Benjamin. Hij heeft het eerst heel
moeilijk, en mist zijn pleegfamilie, maar langzaam
begint hij te wennen aan zijn nieuwe bestaan. Het is
niet meer alleen maar vreemd om Benjamin te zijn...
Verschijnt februari 2003

AVI Blz.
Gerrit Kraa

Prijs

Mooier dan vrede

90 266 1049 1

9

128 blz. geb.

€ 9,95

P.S. Kuijper

Morgenrood voor de Molukken

90 6140 539 4

9

160 blz. geb.

€ 6,50

Gerbrand Fenijn

De verdwenen klas

90 266 1079 3

9

112 blz. geb.

€ 9,50

Jan Monsuur

De dochter van de poppenspeler 90 266 1157 9

9

180 blz. geb.

€ 9,50

Vera Propp

Toen de soldaten weg waren

8

96 blz. geb.

€ 8,95

90 266 1162 5

LEESBOEKEN

et neefje van
de tovenaar • Deel 1

De zilveren stoel
• Deel 6

Meeslepend avontuur waarin Digory
en Polly plotseling verdwijnen naar
het Woud tussen de Werelden.

RNIA •
Trgir land
rerkihr

De Leeuw Aslan geeft Jill en Eustace de
taak Rilian, de geliefde zoon van koning
Caspian, te vinden. Het lijkt een onmogelijke opgave om de prins te vinden...

Het betoverde
land achter de
kleerkast • Deel 2,

Het laatste gevecht
• Deel 7

Het beroemde verhaal waarin Edmund,
Lucy, Peter en Susan voor het eerst
het land Narnia ontdekken en de strijd
met de Witte Tovenares aangaan.

In het grote, laatste gevecht,
wordt de toekomst van Narnia
eens en voor altijd bepaald.

C.S.

IN AR.NIA
Hu rood VII
de »wie

Zie ook het prentenboek dat
gemaakt is van Het betoverde land
achter de kleerkast op blz 16.

Het paard en
de jongen 'Deel 3
Prachtige belevenissen van een
vissersjongen die op een sprekend
paard naar het land Narnia vlucht.

, ARN IA

Prins Caspian
• Deel
Brieven aan

Het dappere verzet van vier
kinderen die de dieren willen bevrijden van de slechte koning Miras.

De MS IVIO I

De reis van het
drakenschip • Deel s
Edmund en Lucy en hun neef
Eustace moeten koning Caspian
gaan helpen zeven vrienden van
zijn vader te vinden.

Auteur Titel

inderen

C.S. Lewis begon met het beantwoorden van brieven van kinderen
toen hij vele reacties van hen ontving na de verschijning van Het betoverde land
achter de kleerkast. In deze brieven schreef hij over
de wonderlijke wereld die hij in zijn boeken creëerde. Hij vertelde ook wat hij vond van school (hij had
een hekel aan rekenen), hoe het was om 'schrijver'
te zijn en dat hii van dieren hield en van de wint-

ISBN

C.S. Lewis

Het neefje van de tovenaar • Deel 1

90 266 1056 4

160 blz. geb. geïll.

€ 12,95

C.S. Lewis

Het betoverde land ... • Deel 2

90 266 1057 2

9

160 blz. geb. geïll.

€ 12,95

C.S. Lewis

Het paard en de jongen • Deel 3

90 266 1058 0

9

176 blz. geb. geïll.

€ 12,95

C.S. Lewis

Prins Caspian • Deel 4

90 266 1059 9

9

190 blz. geb. geïll.

€ 12,95

C.S. Lewis

De reis van het drakenschip • Deel 5

90 266 1060 2

9

206 blz. geb.

€ 12,95

C.S. Lewis

De zilveren stoel • Deel 6

90 266 1061 0

9

201 blz. geb.

€ 12,95

C.S. Lewis

Het laatste gevecht • Deel 7

90 266 1062 9

9

166 blz. geb.

€ 12,95

C.S. Lewis

Liefs van C.S. Lewis

90 266 1016 5

128 blz. geb.

€ 5,75

KERSTBOEKEN
Erik de Gruijter

Het bezoek

ljuocEgf
rj,j

Jessica vindt kerst dit jaar niet
gezellig. Haar eigen moeder is
gestorven. En vanavond komt
er vreemd bezoek...
o Van 8-12 jaar

Gerbrand Fenijn

Boodschap uit
de mist
Egbert moet voor school op
zoek naar een kerstverhaal.
Dat is moeilijk! Maar op een
avond raken zijn broertje en
zusje zoek. Eigenlijk moet hij
lezen, maar nu trekt hij erop
uit om ze te zoeken!

Ruben Saillens
Papa Panoy's
Special Day
Amdidouallilefocebsixaes

Papa Panov, een oude eenzame
schoenmaker, verwacht op eerste kerstdag speciaal bezoek.
• Een prentenboek
• Vanaf 6 jaar

Verschijnt oktober 2002

Elly Zuiderveld

Watje
Watje, een kleine sneeuwvlok,
woont in een zachte witte wolk.
Een Herant vertelt hem op
een dag over vier kinderen
in Nederland die een ziek
jongetje in Brazilië gaan helpen.
Wat kan Watje voor hen doen?
• Vanaf 7 jaar

Erik de Gruijter

Kromnagel
Aan de rand van het dorp staat
een groot eenzaam huis. De kinderen uit het dorp willen deze
eenzame, oude man verjagen...
• Van 9-12 jaar

De wonderlijke
kerst van Papa
Panov

Lois Rock

Slaap gerust
Lichtjes voor de nacht
Het kerstverhaal eenvoudig
verteld, met kleine gebedjes
• Vanaf 4 jaar

Su Box

Oliviers Vrolijke
Kerstboek

Olbkrs
Vrolijke
; Kustbock

Met de leukste puzzels en
knuffels. Inclusief stickers.
• Vanaf 4 jaar

Ganeri

Het kerstverhaal
Serie 'Zó teken je'
• Vanaf 4 jaar

Auteur

40

AVI

Blz.

Gerbrand Fenijn

Boodschap uit de mist

90 266 1154 4

8

64 blz. geb

€ 6,95

Elly Zuiderveld

Watje

90 266 1113 7

8

56 blz. geb.

€ 6,30

Erik de Gruijter

Kromnagel

90 266 1047 5

8

54 blz. geb.

€ 6,95

Erik de Gruijter

Het bezoek

90 266 1069 6

8

56 blz. geb.

€ 6,65

Ruben Saillens

De wonderlijke kerst van ...

90 266 1004 1

32 blz. geb.

€ 7,85

Lois Rock

Slaap gerust

90 266 0928 0

26 blz. geb. FC geïll.

€ 7,10

Su Box

Oliviers Vrolijke Kerstboek

90 266 0929 9

32 blz.

€ 4,65

Ganeri

Het kerstverhaal

90 266 0409 2

24 blz.

€ 2,75

LEESBOEKEN

vana 13 jaar
Gerry Velema

Dodelijk verliefd
jeugdroman
Nora, de vriendin van Benny, wordt
hopeloos verliefd op Johnny.
Johnny blijkt een `loverboy' met
verkeerde bedoelingen te zijn.
Benny gaat op zoek naar hulp.
• Paperback

Gerda Ronhaar
c2L'—'2 De Duiventil
Het gezin van dokter Van Til
gaat verhuizen. jojanneke,
vijftien jaar, komt naast Sandra
te wonen. Jojanneke kan goed
met haar opschieten, maar ook
met Sandra's broer. Een paar
weken na de verhuizing krijgt
Jojanneke een ongeluk. Er
breken spannende dagen aan.
• Paperback

Anne Isaacs
bij me bent
ANNE ISAACS

Zolang jij maar
bij me bent
jeugdroman
Het indrukwekkende, waargebeurde verhaal van de zusjes Eva en
Rachel Buchbinder die tijdens
de oorlog onder ondraaglijke
omstandigheden in een weeffabriek moeten werken.
• Paperback

Gerda Ronhaar

De Duiventil
in rep en roer
vervolg op De duiventil
jojanneke begint aan een opleiding voor kraamverzorgster,
maar ze voelt zich buitengesloten omdat ze gelovig is.
Tegelijkertijd is er binnen het
gezin veel onrust. Gelukkig
horen er ook nog komische en
gekke voorvallen bij het leven,
naast moeilijkheden en verdriet.
• Paperback

Gloria Houston

Een vrijheidslied
vin Ihti,rr

en Vrijheidslied

Gerda Ronhaar

De ouders van Bright verlenen in
het geheim onderdak aan slaven en
helpen ze vluchten. Bright houdt
het geheim voor zich,
maar als Toby als leerjongen
voor haar vader gaat werken,
beginnen de moeilijkheden.
Een spannend verhaal over de
vrijheidsstrijd van de zwarte
slaven in Noord-Amerika.

Gerry Velema

Dodelijk verliefd

90 266 1096 3

9

ca. 140 blz. paperback

€ 8,95

Anne Isaacs

Zolang jij maar bij me bent

90 266 1091 2

9

ca. 160 blz. paperback

€ 11,30

Gloria Houston

Een vrijheidslied

90 266 0970 1

9

152 blz. geb.

€ 10,50

Gerda Ronhaar

De Duiventil

90 297 1572 3

9

300 blz. paperback

€ 9,95

Gerda Ronhaar

De Duiventil in rep en roer

90 266 1028 9

9

240 blz. paperback

€ 9,95
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LEESBOEKEN

vanaf 13 jaar
Jaap ter Haar

Koning Arthur
In het land van Brittanië is het
leven hard en ruig. Als koning
Uther sterft, is zijn zoon onvindbaar. Arthur, de jonge troonopvolger, is echter in het woud
opgevoed door de ziener Merlijn.
Op het juiste moment komt hij
tevoorschijn om de vrede in het
zo verscheurde rijk te herstellen...
g-lalTo
meneer

Jaap ter Haar

Fynn

God...

Hallo meneer
God... met Anna

Parcival
In het Engeland van de zesde eeuw
voert koning Arthur strijd met vijandelijke troepen. Volgens de ziener Merlijn kan er vrede en geluk
komen als de Heilige Graal wordt
gevonden. En Merlijn weet ook dat
alleen Parcival, de jonge held, zal
kunnen slagen waar de beroemdste
helden faalden.

Jaap ter Haar

Devorah Omer

Tristan en Isolde

Tranen van vuur

Een huwelijk tussen koning Mark
en de Ierse Isolde zal een einde
moeten maken aan de bloedige
oorlog tussen beide koninkrijken.
Tristan zal haar hand vragen. De
knappe Isolde heeft tot op heden
iedere man geweigerd. Maar nu
gaat ze van iemand houden...

Zvia Lubetkin is lid van een
zionistische jeugdorganisatie.
Ze sluipt Warschau binnen om
zich bij haar vrienden in het
hermetisch gesloten ghetto
te voegen. Als de situatie in
het ghetto onhoudbaar wordt,
komen de bewoners met de
moed der wanhoop in opstand.
• Paperback

1'

ISOLF)fP

42

Fynn was negentien jaar oud
toen hij Anna mee naar huis
bracht en ze in het gezin werd
opgenomen. Anna overleed
toen ze acht jaar was. Dit boek
is een verslag van drieëneenhalf jaar uit
Anna's korte leven.
• Illustraties Papas

ISBN

AVI Blz.

Jaap ter Haar

Koning Arthur

90 266 1071 8

9

168 blz. geb.

€ 11,90

Jaap ter Haar

Parcival

90 266 0969 8

9

128 blz. geb.

€ 11,90

Jaap ter Haar

Tristan en Isolde

90 266 0965 5

9

140 blz. geb.

€ 11,90

Devorah Omer

Tranen van vuur

90 266 0943 4

9

416 blz. paperback

€ 19,95

Fynn

Hallo meneer God...

90 266 0583 8

9

192 blz. paperback

€ 10,50

0

ACTIES

vanaf

jaar

'Kom aan boord'

bij het thema
van de christelijke kinderboekenmaand van 15 september 2002 t/m 15 november 2002
Een maand lang extra aandacht voor kinderboeken die met zee, wind en water te maken hebben!
Een aantal prachtige uitgaven die onder dit thema vallen hebben in deze maand een actieprijs:

Norel

Scheepsmaat
Woeltje

Norel

Noodsein op de
Noordzee

Woeltje wil heel graag varen,
en hij mag bij schipper Eriksz
aan boord. Maar hem wachten
ruwe zeelui, flinke stormen,
piraten en gevangenneming...
• Vanaf 10 jaar

In de ergste stormen komen
Hollandse reddingsboten
zinkende schepen te hulp.
• Vanaf 10 jaar

Norel

K. Norel

Stuurman Aart

Loods aan boord

Vervolg op Scheepsmaat
Woeltje

Na jaren varen over de zeeën
wil jan Loots dichter bij huis
blijven. Hij wordt loods. Het
werk is moeilijker, maar ook
leuker dan gedacht.
• Vanaf 12 jaar

Aart Wessels brengt de winter in
Enkhuizen door. Hij trekt veel op
met Klaartje. Als Aart weer op zee
is merkt hij, dat hij Klaartje is gaan
missen. Maar voordat hij haar trouw
belooft, zal hij eerst nog een lange
reis naar Indië moeten maken
• Vanaf 10 jaar

Alice Mead

De glazen vloot

K. Norel

De tienjarige Wijsneus uit
een zwarte achterbuurt van
New Haven wil ooit zeilbootkapitein worden. De plannen
liggen al klaar...
'Vlot geschreven, toegankelijk
verhaal.' (NBD)
• Vanaf 10 jaar

Schipper Wessels
Vervolg op Stuurman Aart
Schipper Wessels besluit aan wal te
blijven, na vele jaren varen. Toch is
hij al snel weer op zee, als bevelhebber over twee oorlogsschepen.
Samen met Krijn, zijn zoon, vertrekt Wessels naar Zuid-Amerika.
• Vanaf 10 jaar

K. Norel

Scheepsmaat Woeltje

90 266 0967 1

K. Norel

Stuurman Aart

90 266 1054 8

K. Norel

Schipper Wessels

90 266 1055 6

K. Norel

Noodsein op de Noordzee

90 266 0945 0

K. Norel

Loods aan boord

90 266 1014 9

Alice Mead

De glazen vloot

90 266 1010 6

174 blz. geb.

€427513—

€ 5,75*

212 blz. geb.

€42751)—

€ 5,75*

9

208 blz. geb.

€42751—

€ 5,75*

8

192 blz. geb.

44277'5—

€ 5,75*

8

172 blz. geb.

€4277•5—

€ 5,75*

718

80 blz. geb.

€-842—

€ 5,75*

9 -

*De actieprijzen zijn geldig van 15 september 2002 t/m 15 november 2002

ACTIEBOEKEN

2002
•

tot

ar
Geny Velema

W.G. van de Hulst
In Cle CïouClef
l

• . Gaper • ---

cle (i011Lit
Gaper 2

Applaus

In de Gouden Gaper 1

'b roertje

Dit spannende detectiveverhaal
is opnieuw uitgegeven, rijk geïllustreerd, met licht aangepaste tekst.
De bedriegers die de gouden gaper
willen stelen, worden ontmaskerd.
• Illustraties W.G. van de Hulst jr.
• Vanaf 7 jaar

Applaus voor
mijn broertje
Cathy heeft het moeilijk met
haar broertje Dennis, die ADHD
heeft. Op een bijzondere manier
leert ze hem toch waarderen.
• Illustraties Jaap van Dijk
• Vanaf 10 jaar

Maty Romein

W.G. van de Hulst

Dansend in de
schemering

In de Gouden Gaper 2,
Een prinses vindt een geheimzinnig
kistje. Wat zit erin, en lukt het
Scheve Tinus de prinses te beschermen tegen de maarschalk?
• Illustraties W.G. van de Hulst jr.
• Vanaf 7 jaar

9p

Gerry Velema

Veluwse volksverhalen
Wonderlijke gebeurtenissen
in bossen, achter heuvels en
bij vennetjes op de heide.
Volksverhalen en legenden
die ooit 'echt gebeurd' zijn.
• Vanaf 10 jaar

Maty Romein

Op zoek naar Roel

Gregory Maguire

Roel is 6 jaar oud. Hij gaat nu naar
groep 3. Maar op de eerste schooldag
blijft zijn stoeltje leeg...
• Een boek in de Horizonreeks
• Illustraties Tineke Romein
• Vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 6 jaar

De goede leugen
Pierre, René en Marcel krijgen
in de Tweede Wereldoorlog logés
in hun huis, waarvan niemand
iets mag weten. • Vanaf 10 jaar

Lenie van Riessen

Pam Mufioz Ryan
Op weg naar vrijheid

Met je hoofd in
de wolken

Charlotte Parkhurst groeit op
in een weeshuis. Ze ontsnapt,
verkleed als jongen, om haar
droom te verwezenlijken: een
boerderij met paarden.

Joop droomt weleens te veel, soms
loopt hij met zijn hoofd in de wolken.
• Een boek in de Horizonreeks
• Vanaf 8 jaar

Prijs

44

Actie prijs

€ 5,50*
€ 5,50*
€ 4,95*
€ 4,95*
€ 5,75*

W.G. van de Hulst

In de Gouden Gaper Deel 1

90 266 3355 6

7

96 blz. geb.

4-8785--

W.G. van de Hulst

In de Gouden Gaper Deel 2

90 266 3365 3

7

96 blz. geb.

4-8785—

Maty Romein

Op zoek naar Roel

90 266 1025 4

Lenie van Riessen

Met je hoofd in de wolken

90 266 1006 8

7

87 blz. geb.

€6776—

Gerry Velema

Applaus voor mijn broertje

90 266 1001 7

8/9

112 blz. geb

€9795—

Maty Romein

Dansend in de schemering

90 266 0944 2

7/8

108 blz. geb.

Gregory Maguire

De goede leugen

90 266 1022 X

8/9

88 blz. geb.

-€8785—

€ 5,75*

Pam Mufioz Ryan

Op weg naar vrijheid

90 266 1011 4

8/9

88 blz. geb.

€873.9--

€ 5,75*

64 blz. geb.

€ 5,95*

*De actieprijzen zijn geldig van 1 oktober 2002 t/m 30 november 2002

ACTIEBOEKEN

•

2,002,

tot 12,

Els de Jong-van Gurp (red.)

jaar

Achter de horizon
negen kerstverhalen

Voor deze verhalenbundel zijn negen
zeer uiteenlopende originele verhalen
geschreven. Met verhalen van Annette
van Beuzekom, Lenze L. Bouwers, Erik
de Gruijter, Frans van Houwelingen, Vrouwke
Klapwijk, Henk Koesveld, Gerrit Kraa, Guurtje
Leguijt en Marianne Witvliet. • Vanaf 9 jaar
• Illustraties Yvonne Jagtenberg

Sigmund Brouwer

Verdwaald in
Manhattan
Het bedrag dat nodig is voor
een trip naar New York komt
binnen. Joël raakt zoek in
Manhattan. Broer Ricky en
zijn vrienden sporen hem
op.Tijdens hun zoektocht
komen ze ook bedelaars en
daklozen tegen...

Lenze Bouwers

De pyromaan

Winnaar Chr.
Rinderboehenprijs '97
Een jongen van pas twaalf jaar oud
heeft al een aantal keren brandgesticht.
Wat bezielt de jongen, en zal hij
bekennen of betrapt worden?
• Vanaf 11 jaar
Saskia's

Zoektocht

Een st hirii uit
het verleden

Jelle Tjalsma

Saskia's zoektocht

Maretha Maartens

Zakjesmensen

Ad van Gils

Thea, dochter in een rijk,
blank gezin, is ziek. Zij wordt
verzorgt door Mirjam, die het
huishouden komt doen en
in een zwarte wijk woont.
De rijkdom van Thea is niet
zo gemakkelijk voor Mirjam,
wiens zusje altijd honger heeft...

Een roep om hulp
Tomeck uit Roemenië wordt in een
opvanghuis door Cas vals beschuldigd
van diefstal. Dan verdwaalt Cas in een
mergelgroeve...
• Illustraties Kees van Scherpenzeel
• Vanaf 10 jaar

Titel

Een schim uit
het verleden
Ricky gaat samen met zijn
broertje Joël en een paar vrienden logeren op een ranch. Daar
beleven zij allerlei avonturen.
Maar het grootste raadsel
waar de jongens mee te maken
krijgen is de verschijning van
een mysterieuze ruiter...

Als Saskia voor de feestavond van
groep 8 een toneelstuk moet maken
over Rembrandt, doet ze een bijzondere
ontdekking.
• Horizonreeks • Vanaf 9 jaar
• Illustraties Charlotte Dematons

Auteur

Sigmund Brouwer

ISBN

AVI Blz.

E. de Jong-van Gurp Achter de horizon

90 266 0966 3

8

128 blz. geb.

..44e76.6-

Lenze Bouwers

De pyromaan

90 297 1392 5

9

72 blz. geb.

-4-61-7e—

Jelle Tjalsma

Saskia's zoektocht

90 266 1075 0

9

96 blz. geb.

-€-81..58—

Ad van Gils

Een roep om hulp

90 266 1072 6

9

128 blz. geb.

-€9795—

€ 5,75*

S. Brouwer

Verdwaald in Manhattan

90 266 0941 8

819

150 blz. geb.

-€-1-27----

S. Brouwer

Een schim uit het verleden

90 266 1017 3

819

128 blz. geb.

-€-1-27—

M. Maartens

Zakjesmensen

90 266 1012 2

8

112 blz. geb.. ---1,
-9783"

€ 5,75*
€ 5,75*
€ 5,75*

*De actieprijzen zijn geldig van 1 oktober 2002 t/m 30 november 2002

Prijs

Actieprijs

€ 5,75 *
€ 4,95*
€ 5,75*

ACTIEBOEKEN zoo/

vanaf 13 jaar
Carol Matas

Het is oorlog
geweest

Lurlene McDaniel

Omdat Ruth uit Polen na de
Tweede Wereldoorlog geen
familie meer heeft, gaat ze Saul
helpen om joden naar Palestina
te brengen.

AAN
MIJN. BED

Een engel
aan mijn bed
De Engelse Lea Lewis ontmoet in
het ziekenhuis Rebecca en haar
broer Ethan, maar de liefde tussen Lea en de gelovige Amish
Ethan kan niet samengaan.

Carol Matas
Lurlene McDaniel

De Tuin
vervolg op
Het is oorlog geweest

cv ui 117 Vol

Ruth werkt in Palestina in een
kibboets, en ze krijgt problemen
met haar broer als die zich bij
de gewelddadige anti-Arabische
Irgun aansluit.

EI I

I 1 I\

Afscheid
vol beloften
vervolg op
Een engel aan mijn bed
Lea Lewis gaat 's zomers werken
in een pension, in de buurt van
het huis van Ethan. Voelt Ethan
nog hetzelfde voor haar, en hoe
zal zijn familie reageren?

Carol Matas

Bij de vijand thuis

Lurlene McDaniel
Voor eeuwig

De joodse Marisa gaat in de
Tweede Wereldoorlog uit nood
werken bij een nazi-officier,
waar ze merkt dat ze van de
kinderen gaat houden, die met
jodenhaat opgegroeid zijn...

in mijn hart
Vervolg op
Afscheid vol beloften
Ethan moet de keuze maken tussen zijn familie of Lea. Dan wordt
Lea's vader dodelijk ziek, en komt
Lea's relatie op het spel te staan.

Auteur

46

Prijs

Actieprijs

Carol Matas

Het is oorlog geweest

90 266 0939 6

128 blz. geb.

-€.42-

Carol Matas

De Tuin

90 266 1009 2

128 blz. geb.

44277.5-

€ 5,95*
€ 5,95*

Carol Matas

Bij de vijand thuis

90 266 1032 7

144 blz. geb.

€4277.5-

Lurlene McDaniel

Een engel aan mijn bed

90 266 0942 6

128 blz. geb.

Lurlene McDaniel

Afscheid vol beloften

90 266 0949 3

140 blz. geb.

Lurlene McDaniel

Voor eeuwig in mijn hart

90 266 1033 5

160 blz. geb.

-€427-75
5

5,95*
€ 6,50*
6,50*
€ 6,50*

*De actieprijzen zijn geldig van 1 oktober 2002 t/m 30 november 2002

ACTIEBOEKEN zooi

Carolyn Meyer

Anja Elshout

Het volk
van Gideon

Terug naar
het licht

Isaac Litsky komt na een ongeluk
bij een Amish familie terecht,
waar hij Gideon ontmoet die
plannen heeft om weg te lopen.

Annemarie Selinho

Désirée

Studente Marion Overbeek
sluit zich aan bij de `Purity
Community'. Dit blijkt echter
een sekte te zijn. Gelukkig komt
Marion tijdig tot bezinning...

Katherine Ayres

Désirée raakt bevriend met de
onbekende Napoleon Bonaparte.
Als deze machtig wordt vergeet
hij Désirée, maar het lot beslist
anders...

Tracy Barrett

Anna, prinses
van Byzantium

Katherine Ayres

Nacht in het
Noorden

Nacht in het
Noorden
Als een voortvluchtige slavin
tijdens de bevalling overlijdt,
probeert de blanke Lucy Spencer
met het baby'tje naar Canada
te vluchten.

'...Katherine Ayres weet een authentieke sfeer
op te roepen, die tegelijk boeit en verbijstert,
soms door een enkel detail'. (Ref. Dagblad)
`...heel herkenbaar, historisch juist,
goed en indringend geschreven'. (NBD)

Anna Comnena is troonopvolgster,
maar haar wrede grootmoeder
wil haar broertje op de troon
brengen. Een boeiend beeld
van het middeleeuwse hofleven.

Anja Elshout

Janet
vervolg op Evelien
Tienermoeder Janet heeft
eindelijk een thuis gevonden,
maar tijdens een weekend met
het gospelkoor wordt ze meegesleept in gebeurtenissen die
ze zelf niet in de hand heeft.

Carolyn Meyer

Het volk van Gideon

90 266 1023 8

176 blz. geb.

-44277.5-

Annemarie Selinko

Désirée

90 266 0999 X

570 blz. paperback

449795-

€ 6,50*
€ 6,50*
€ 6,50*

Tracy Barrett

Anna, prinses van Byzantium 90 266 0968 X

176 blz. geb.

€--12-,-715-

Anja Elshout

Terug naar het licht

90 266 1073 4

160 blz. paperback

4-9795— € 6,50*

Katherine Ayres

Nacht in het Noorden

90 266 1007 6

160 blz. geb.

€4277-5-

€ 6,50*

Anja Elshout

Janet

90 266 1002 5

180 blz. paperback

€-979.5--

€ 6,50*

*De actieprijzen zijn geldig van 1 oktober 2002 t/m 30 november 2002

Prijswinnaars in liet jaar zool
Een e-mail
van Lende Bet,
SlIngenbe

Ben Slingenberg

Een e-mail
van Lumie
Bekroond met Het Hoogste Woord 2,002
en de Eigenwijsprijs ZOOI

Koó
ut ee
vlot Vtotot2e - -n
(lapwijk

Vrouwhe Klapwijk
Roosje bouwt
een vlot
Bekroond met de Eigenwijsprijs 1002,

Uitgeverij Callenbach
Postbus 5018
8260 GA Kampen
lisseldijk 31
8266 AD Kampen
Tel. 038 - 339 25 07
Fax 038 - 332 89 12

Stempel van de boekhandel

