0 .3iik

<14" 1

/PIrri

Annonarie van
Hingen-Steenbergen

GEFELICITEERD ,

JE BENT,

GEDOOPT:
esurrn -n begin

Minder' en
jeugdboeken
van 0 t/m
18 jaar

VAN
ME,11.11.151.1,5
137,(1...1.KE

Boordevol BOEKEN
2017-2018
Uitgeverij 4
UITGEVERIJ
CALLENBACH

M 0 ZA Ï E K

te,

Speciaal voor u geselecteerd

KAREN WILLIAMSON
KIJK HIER EENS
BIJBEL
9789026622427
geb • 10 bEz • 2+

ALIANNA DIJKSTRA
DAAN & OPA EN
HET ONTSNAPTE GEITJE
9789026622199
€14,99 geb • 32 blz • 3-6 jaar
€12,99

DANNY PARKER
EEN MOOIE DAG
9789026622120
€ 8,99 geb • 32 blz • 2+

WILLEKE BROUWER
SILVESTER...
EN DE ONHANDIGE DIEF
9789026622380
geb • 224 blz • 10+

€12,99
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11E80

SHIRLEY HUGHES
PAOLO'S OORLOG
9789026622281
geb • 176 blz • 10+

EVELIEN VAN DORT
SANNE @ SANNE
EN HAAR BAND
9789026622403
€14,99 geb • 96 blz • 10-12 jaar

DENISE GROVER SWANK
EEN ZOMER IN PARIJS
9789026622304
pb • 384 blz • 15+

PAUL DOWSWELL
WOLFSKINDEREN
9789029727082
€ 19,99 pb • 288 blz • 15+

PIET VAN MIDDEN
GROEIBIJBEL
9789021170381
geb • 448 blz • 12+

JESSICA WINTER
ZOLANG JE BIJ
ME BLIJFT
9789026622052
€11,99 pb • 352 blz • 13-15 jaar

SUSANNE WITTPENNIG
1989
9789029727181
€17,99 pb • 448 blz • 13-15 jaar

RIA BORKENT E.A.
GOD WIL BIJ DE MENSEN WONEN

KATHLEEN LONG BOSTROM
VERHALEN UIT DE BIJBEL
9789026622182
€16,99 geb • 128 blz • 6+

9789023996934
€19,99 geb • 320 blz • 8-12 jaar

9789043528573
€12,99 pb • 80 blz • 10+

9789043529020
e 29,99 geb • 14 blz • 4+

e 29,99

MARGRIET RUURS
STEEN VOOR STEEN

RAMAN PRINJA
HET HEELAL

GUSTAVO MAZALI
PUZZELBIJBEL

€19,99

9789043528948
€12,99 geb • 32 blz • 8+

€ 12,99
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Herinneringsboeken

FRANS VAN HOUWELINGEN & MARIJKE TEN CATE

OPA, VERTEL EENS
OMA, VERTEL EENS

NIESKE SELLES- TEN BRINKE

Een herinneringsboek is een feest voor het kind dat het cadeau krijgt van

Met behulp van open vragen, meerkeuzevragen, puzzels en gebedspunten

zijn opa of oma. Maar ook voor de grootouders is het een bijzondere

kunnen kinderen 33 zondagen meeschrijven met de dienst. Thuis kun je zo

MIJN NIEUWE PREKENSCHRIJFBOEK

belevenis om de leuke en soms prikkelende vragen te beantwoorden.

de belangrijkste punten in herinnering brengen.

Naast veel ruimte voor verhalen kunnen er foto's in het album geplakt

Met 2 avondmaalszondagen en 2 doopzondagen.

worden.

9789023950486 • pb • 80 blz
Opa, vertel eens • 9789026621833 • geb • 32 blz
Oma, vertel eens • 9789026621840 - geb • 32 blz

8,99

€ 14,99
€ 14,99

MARIEKE TEN BERGE
& GERRIT TEN BERGE

JOUW BABYBOEK
Wanneer zei je voor het eerst papa?
Je kreeg je eerste tandje op... Er zijn
veel babyboeken, maar deze is
speciaal voor de christelijke markt
geschreven, met bijvoorbeeld
aandacht voor doop en christelijke
feestdagen.

9789026606946 • geb • 48 blz

€ 15,99

ANNEMARIE VAN HEIJNINGEN STEENBERGEN

GEFELICITEERD,
JE BENT GEDOOPT!

MARIEKE TEN BERGE

verjaardag vieren, kunnen ze ook elk

MIJN GEZELLIGE VRIENDENBOEK
MIJN STOERE VRIENDENBOEK

jaar hun doopdag vieren. Dit

Wat zijn je hobby's? Wat wil je later worden? In deze vrolijke

doopherdenkingsboek van 0-12 jaar is

vriendenboeken is veel ruimte voor vriendjes en vriendinnetjes om leuke

Net zoals kinderen elk jaar hun

gemaakt voor ouders en kinderen om

vragen te beantwoorden en te tekenen. Met veel illustraties die het

hun doopdag te koesteren en steeds

invullen nog leuker maken.

iets meer over de doop te leren.

9789023970682 • geb -134 blz

€ 14,90

Mijn gezellige vriendenboek • 9789026622014 • geb • 64 blz
Mijn stoere vriendenboek • 9789026622090 • geb - 64 blz
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C 8,99
C 9,99

Geboorte 1 Doop1 Communie
SOPHIE PIPER

doopbijbel

MIJN DOOPBOEK
Deze verzameling van gebeden, psalmen en
bijbelverhalen is een bijzonder cadeau voor een
kind ter gelegenheid van de doop.

doopbijbel
€ 10,99

9789026613470 • geb • 64 blz

kraambezoek

LIZZIE RIBBONS

JE EIGEN DOOPBIJBEL (BLAUWE/ROZE)
MARIEKE TEN BERGE

JOUW KRAAMBEZOEKBOEK
Je ziet ze steeds vaker: een boekje waarin gasten die op kraambezoek

In bijzondere doopbijbeltje kan in het omslag een foto van het kind
geschoven worden voor een uniek persoonlijk cadeau. Naast meer
dan zestig bijbelverhalen biedt de uitgave voorin een stamboom en wat
andere persoonlijk in te vullen pagina's.

komen een wens of iets anders aan de pasgeboren baby mee kunnen
geven. In Jouw kraambezoekboek zit een mooie stamboom en er is
ruimte om een afdruk van de voetjes van de baby op te nemen. Naast

Je eigen doopbijbel, Mauw • 9789026604713 • geb • 144 blz
Je eigen doopbijbel, roze • 9789026603914 • geb • 144 blz

€ 10,99
€ 10,99

pagina's waar de gasten hun wens kunnen opschrijven is er ook veel
ruimte voor het plakken van foto's.

9789026608254 • geb • 48 blz

€ 12,99

JANNEMIEKE VAN ITTERSUM

WELKOM BIJ GOD
In dit mooie herinneringsalbum staan
bijbelverhalen, gebeden en is er
ruimte voor foto's en wensen. Een
eigentijds boek met frisse illustraties.
Èën prachtig boek om cadeau te
geven, en zo de doop te vieren en te
onthouden.

9789026621918 • geb • 48 blz

€ 14,99

ANNE SCHOTANUS

JEZUS ZEGENT DE KINDEREN
Je eerste communie is een mijlpaal,
PETRA KLIPPEL

die het waard is om later herinnerd

MIJN GEBOORTEBOEK (MEISJE/JONGEN)

te worden. In dit kleurrijke boek

Ieder pasgeboren kind maakt iets los: zo klein, zo lief, zo vol toekomst.
Met het herinneringsalbum Mijn geboorteboek leg je de eerste maanden
van je kindje vast. Mijn geboorteboek is een prachtig album als blijvende
herinnering aan de mooie, bijzondere tijd na de geboorte. Met
aansprekende illustraties, liefdevolle teksten en veel ruimte voor foto's
en persoonlijke invulling. Om het nieuwgeboren leven te vieren en
samen God te danken.

kun je al je herinneringen aan
deze speciale dag kwijt. Natuurlijk
ontbreken ook de bijbelverhalen en
de uitleg over rituelen en gebruiken in
de kerk niet. Met leuke illustraties van
Liza-Beth Valkema. Een waardevol
cadeau!

9789030401230 • geb • 48 blz

€ 14,99

Mijn geboorteboek, meisje • 9789043525589 • geb • 48 blz
Mijn geboorteboek, jongen • 9789043525572 • geb • 48 blz
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€ 14,99
€ 14,99

KAREN WILLIAMSON
KIJK HIER EENS BIJBEL
In de Kijk hier eens Bijbel lees en
ontdek je de verhalen uit de Bijbel van
Jona en de walvis, David en Goliat, de
barmhartige Samaritaan en Zacheus
in de boom. Een leuk boekje voor de
allerkleinsten. Met vrolijke, kleurrijke
illustraties en luikjes om open te
CHARLOTTE THOROE

schuiven.

PLATENBIJBEL
De Platenbijbel is een kleurrijke kinderbijbel. Alle bekende bijbelverhalen

9789026622427 • geb • 10 blz • 3+

C 8,99

worden verteld voor jonge kinderen. De vrolijke illustraties bevatten veel
dieren en leuke details. Marianne Witvliet vertaalde de korte teksten.

TIM DOWLEY

Een mooie Bijbel om voor te lezen.

IN DE STAL VAN BETLEHEM
Een vrolijk boek met magneten. In dit

9789026621697 • geb • 196 blz • 3+

£14,99

boek wordt de geboorte van Jezus
op een eenvoudige manier verteld.

JAN GODFREY

Speel het kerstverhaal na met de 23

LIGGEND IN EEN KRIBBE

magneten en plak ze op de juiste, lege

Wie kent het kerstverhaal niet? Het

plaats van de magnetische pagina's.

is een verhaal waar we nooit genoeg

Een vrolijk boek om uren mee te

van krijgen. Liggend in een kribbe van

spelen!

Jan Godfrey vertelt het kerstverhaal
voor de allerkleinsten, met

9789026621772 • geb • 12 blz • 3+

€12,99

hartverwarmende illustraties en een
verteltrant die de zintuigen prikkelt.
9789026613890 • geb • 28 blz • 2+

C 8,99

JULIA STONE
KERST VOOR
KLEINE ENGELTJES
Een kerstboek voor engelen. De
engel die Maria bezoekt, de engel in
Jozefs droom en engelen die zingen
bij de herders in het veld. Het verhaal
wordt verteld in korte, eenvoudige
zinnen en heeft mooie illustraties in
pastelkleuren. Een schattig boekje
voor kleine kinderen.
9789026621871. geb • 32 blz • 3+

C 6,99
SALLY ANN WRIGHT
MIJN EIGEN BIJBEL (MEISJE/JONGEN)
Mijn eigen Bijbel is een eerste Bijbel voor peuters. Met de bekendste
Bijbelverhalen: over Noach, Mozes, Elia en Daniël. En acht verhalen
over Jezus, voor alle mensen. Van geboorte tot opstanding.
Mijn eigen Bijbel, meisje • 9789026620911 • geb • 26 blz • 2+

C 8,99

Mijn eigen Bijbel, jongen • 9789026620904 • geb • 26 blz • 2+ € 8,99
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Len' Bijbel voor jou

Ame

SALLY ANN WRIGHT
EEN BIJBEL VOOR JOU
MINI -EDITIE
Een Bijbel voorjou brengen we nu in
een mini-editie, met dezelfde inhoud,
hetzelfde aantal pagina's als de
oorspronkelijke Bijbel, maar in een
ander formaat en aantrekkelijke

SALLY ANN WRIGHT
MIJN MEENEEMBIJBELTJE

prijsstelling.

Het eerste bijbeltje speciaal voor peuters. De bekendste verhalen zijn in

9789026620416. geb • 140 blz • 2+

€ 10,99

dit geïllustreerde boekje opgeschreven in eenvoudige taal. Het is stevig
uitgevoerd en heeft een handvat om overal mee naartoe te kunnen nemen.
9789026609947 • geb • 32 blz • 2+

€9,99

23ijbel
voor de
alierhicin-Sten

LOIS ROCK & ALEX AYLIFFE
BIJBEL VOOR DE
ALLERKLEINSTEN
In deze kinderbijbel staat een twintigtal
bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe
testament, gericht op jonge kinderen.
Opgenomen zijn bekende verhalen,
zoals de schepping.

9789026612237 • pb • 256 blz • 2-8 jaar

€ 19,99

AMANDA GULLIVER
DANIEL IN DE LEEUWENKUIL
Een kartonboekje in de vorm van een leeuw met handgreep. Het bevat het
bijbelverhaal van Daniël in de leeuwenkuil en hoe God hem heeft
beschermd. Het voorleesboekje voor peuters kan 'springen'.
9789026621505 • geb • 10 blz • 2+

€ 7,99

ANNE SCHOTANUS (RED.)
DIERENBIJBEL

ELISABETH DE LAMBILLY
EEN DOOSJE
VOL BIJBELVERHALEN

Dierenbijbel voor de allerkleinsten

Een kubus vol met prachtig

vertelt de mooiste Bijbelverhalen over

geïllustreerde bijbelverhalen om voor

dieren. Kijk mee en geniet van de

te lezen. Vijf bekende verhalen uit het

bekende verhalen. Om voor te lezen

Oude Testament: Adam en Eva, de ark

en samen van te genieten. Met vrolijke

van Noach, Abraham en Sara, Mozes

illustraties van Leontine de Boer-

en David en Goliath.

Gaasenbeek en korte teksten.

9789026611674 • cas • 90 blz • 2-4 jaar

€ 12,99
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9789026621819 • geb • 32 blz • 2-4 jaar
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God is er
ook voor jou

CARI N VAN ESSEN
DAG! 0-4 JAAR
DAG! 4-8 JAAR
DAG! is een heerlijke cd voor kinderen en hun ouders. Alle herkenbare
momenten in een dag komen langs in 16 herkenbare en makkelijk mee te
zingen liedjes.
MARY JOSLIN
GOD IS ER OOK VOOR JOU (MEISJE/JONGEN)

DAG! 0-4 jaar • 9789043524445 • geb + CD • 40 blz • 0-4 jaar

€14,99

Door God is er ook voor jou samen met je kind te lezen, komen Gods

DAG! 4-8 jaar • 9789043526388 • geb + CD • 40 blz • 4-8 jaar

€14,99

beloften dichtbij. Een sfeervol voorleesboekje met op elke spread een
Bijbelverwijzing en kleurrijke tekeningen.
God is er ook voor jou (meisje) • 9789026621048 • geb • 32 blz • 3-6 jaar C 8,99
God is er ook voor jou (jongen) • 9789026621031 • geb • 32 blz • 3-6 jaar C 8,99

LOIS ROCK
MIJN EERSTE BIJBEL & GEBEDEN
In deze Bijbel staan 20 bekende en minder bekende bijbelverhalen.
Daarnaast bevat het gebedenboekje sfeervolle gebeden en gedichtjes.
9789026606380 • cas • 160 blz • 3-6 jaar

€11,99

DANNY PARKER
EEN MOOIE DAG
Een mooie dag is een prachtig prentenboek over alledaags geluk. Volg de
drie kinderen die op een warme zomerdag van alles doen en meemaken.
Ze tekenen met krijt, vliegeren, gaan schelpen zoeken en klimmen in
bomen. Een verhaal dat het vrije leven van kinderen verbeeldt.
9789026622120 • geb • 32 blz • 2+

€14,99

LOIS ROCK
IK GA SLAPEN IK BEN MOE
Dit voorleesboek met kleurige illustraties bevat tien leuke verhalen voor
het slapen gaan. De verhalen gaan over de belevenissen van elke dag.
Aan het eind van ieder verhaal staat een gebed.
9789026614743 • pb • 128 blz • 3-6 jaar
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C 9,99

Voorleesboekjes14 tot 6 jaar

r

Wie kent ze niet de mooie, spannende en ontroerende verhalen van
W.G. van de HuLst? Zijn zoon W.G. van de HuLst jr. maakte de tekeningen
bij de verhalen en zijn kleindochter redigeerde de teksten zorgvuldig om
ze weer goed Leesbaar te maken voor kinderen van onze tijd.

Het
kerstfeest
van twee
domme kindertjes

Het klompje
dat op 't water dreef

W.G. VAN DE HULST
HET KLOMPJE DAT
OP HET WATER DREEF

W.G. VAN DE HULST
HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME
KINDERTJES

9789026609114 • geb • 48 blz • 4+

W.G. VAN DE HULST
DE BENGELS IN HET BOS
9789026609138 • geb • 48 blz • 4+

C 8,99

9789026609176 • geb • 48 blz • 4+

W.G. VAN DE HULST
ANNEKE EN DE SIK
C 8,99

9789026609220 • geb • 48 blz • 4+

8

C 8,99

W.G. VAN DE HULST
HET HUISJE IN DE SNEEUW
C 8,99

BOORDEVOL BOEKEN 2017-2018

9789026642432 • pb • 48 blz • 4+

C 8,99

Voorleesboekjes14 tot 6 jaar

ALIANNA DIJKSTRA

DAAN & OPA EN
DE VERDWENEN PANNENKOEK
Als mama weg moet, komt opa op Daan passen.
Dat is een feestje! Vandaag besluiten ze om
voor mama pannenkoeken te bakken, als

ALIANNA DIJKSTRA

verrassing. Maar dat is toch moeilijker dan
gedacht... Elly Zuiderveld schreef bij dit boek

DAAN & OPA EN HET ONTSNAPTE
GEITJE

het liedje Opa's kunnen alles.

Daan & opa en het ontsnapte geitje is een vrolijk
prentenboek over Daan en zijn opa. Daan gaat

PATTI HENDERSON

9789026621826 • geb • 32 blz • 3-6 jaar C 9,99

met zijn opa naar de boerderij, maar dan

JIJ BENT DE LIEFSTE

ontsnapt Betty de geit. Zal het Daan en opa

In dit lieve boekje is een kangoeroe heel

lukken om het geitje te vangen?

verdrietig omdat ze niemand heeft om voor te
zorgen. Maar op een dag valt een vogeltje

9789026622199 • geb • 32 blz • 3-6 jaar €12,99

rechtstreeks in haar buidel! Het boekje sluit af
met een mooie bijbeltekst.

9789026607455 • geb • 26 blz • 4+

C 6,50

WIlmen Kr anendonM & Liza.13e. ~erna les!

WILMIEN KRANENDONK

WILMIEN KRANENDONK

& LIZA-BETH VALKEMA

& LIZE-BETH VALKEMA

CARLIJN GAAT NAAR DE KERK

FIEKE WORDT GEDOOPT

Als het zondag is, gaat Carlijn met haar vader

Carlijn heeft een zusje gekregen. Ze heet

en moeder en haar broertje naar de kerk. In de

Fieke. Een paar weken nadat Fieke geboren

kerk gebeurt van alles. Er wordt gebeden en

is, wordt ze gedoopt. Dat gebeurt in de kerk.

gezongen. De dominee leest uit de Bijbel en de

Natuurlijk is Carlijn erbij, met haar broertje en

kinderen gaan naar de kinderkerk. In dit boekje

vader en moeder. Ze ziet hoe de dominee

lees je wat Carlijn allemaal meemaakt in de

haar zusje doopt. Ook hoort ze wat de

kerk.

dominee uitlegt over de doop.

9789023970101. pb • 32 blz • 4-6 jaar C 7,90

9789023970118 • pb • 32 blz • 4-6 jaar C 7,90
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VROUWKE KLAPWIJK
BAS IS SPOORLOOS
Bas is spoorloos is een nieuw voetbalavontuur

VROUWKE KLAPWIJK
BAS IS PUPIL VAN DE WEEK

Rik, maar gelukkig helpt trainer Bert om de

Een leuk boek over voetbal. Bas is heel trots dat

ruzie op te lossen. Tijdens de pauze lokt Rik Bas

van Bas. Hij krijgt ruzie op het voetbalveld met

hij de pupil van de week is, maar hij vindt het

weg en sluit hij hem op in een donkere kast. Bas

ook wel spannend. Geschreven in korte één-

is bang, wie gaat hem eruit halen? Gelukkig is

VROUWKE KLAPWIJK
BAS VOETBALOMNIBUS

regelige zinnetjes zonder hoofdletters in

zijn team naar hem op zoek. Een spannend

Deze Bas omnibus bevat twee delen uit de Bas

directe, eigentijdse taal. Heel geschikt voor

verhaal over pesten en voetballen, voor

serie: Bas gaat op voetbal en Bas in de Arena

kinderen die net beginnen met lezen. Met leuke

kinderen die net beginnen met lezen.

Geschreven in korte één-regelige zinnetjes

9789043528887 • geb • 48 blz • 7-9 jaar C 8,99

Heel geschikt voor kinderen die net beginnen

illustraties om het lezen nog leuker te maken!

9789026621727 • geb • 48 blz • 7-9 jaar

zonder hoofdletters in directe, eigentijdse taal.

C 7,99

met lezen. Met leuke illustraties om het lezen
nog leuker te maken!

9789026621079 • geb • 96 blz • 7-9 jaar €10,00

VROUWKE KLAPWIJK
JENS EN DE SLAAPBUS

VROUWKE KLAPWIJK
JENS KAMPEERT BIJ DE BOER
AVI E3

AVI E3

Jens gaat met zijn vader, moeder en zusje

Jens woont met zijn ouders en zijn zusje Floor

kamperen. Hij heeft er helemaal geen zin in,

op een boerderij. Op een dag komt oom Rik het

want hij wil liever naar een vakantiepark. Maar

erf oprijden met een oude kampeerbus. Jens

als ze eenmaal op de boerderij zijn is het

VROUWKE KLAPWIJK
JENS WORDT SOLDAAT

mag helpen om de bus op te knappen, en als de

eigenlijk heel leuk. Hij mag zelfs meehelpen en

AVI E3

bus klaar is gaan ze samen een rondje rijden.

beleeft de spannendste avonturen.

In Jens wordt soldaat gaat Jens op
soldatentraining. Oom Rik heeft een geweldig

Maar ze gaan niet alleen een rondje rijden, ze
gaan zelfs een nachtje kamperen met de bus. In

9789026621611 • geb • 48 blz • 7-9 jaar

C 8,99

plan: hij gaat met Jens een dagje weg. Ze gaan

het bos maakt Jens een spannend avontuur

leren hoe je soldaat moet zijn, en Sven mag ook

mee als hij 's nachts moet plassen.

mee. Bed opmaken, in de houding staan,
kruipen onder een net... ze leren het allemaal.

9789026621451 • geb • 48 blz • 7-9 jaar C 8,99
9789026622106 • geb • 48 blz • 7-9 jaar C 8,99
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De avonturen van Eva en haar pony Funny
zijn een groot succes: van de serie werden
al meer dan 20.000 exemplaren verkocht.
Samen beleven ze vrolijke avonturen die te
lezen zijn in de verschillende delen. De Funnyserie zorgt voor urenlang leesplezier voor
jonge paardenliefhebbers!
In het nieuwste deel, Funny heeft talent,
helpen Eva en Margreet tijdens de vakantie
met de verzorging van de paarden in een
paardenpension. De tweeling Sara en Tara
zijn er ook, en zij maken filmpjes en foto's van
hun pony's. Sara zegt dat ze op de cover van
een tijdschrift komen, maar dan doen Eva en
Margreet een verrassende ontdekking...

EVELIEN VAN DORT

FUNNY HEEFT TALENT
9789026622083 • geb • 96 blz • 7-9 jaar

C 9,99

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

FUNNY MIJN HELD

FUNNY'S WEDSTRIJD

FUNNY OP TEXEL

9789026620867 • geb • 96 blz • 7-9 jaar C 9,99

9789026607509 • geb • 96 blz • 7-9 jaar C 9,99

9789026621703 • geb • 96 blz • 7-9 jaar C 9,99

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

FUNNY OMNIBUS 1

FUNNY OMNIBUS II

9789026620782 • geb • 284 blz • 7-9 jaar C15,00

9789026610844 • geb • 296 blz • 7-9 jaar C15,00
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DE NACHT VAN
GROEPACHT

EVELIEN VAN DORT
HANNE Y HOCKEY
Hanne heeft zin in haar nieuwe sport: hockey. Ze heeft talent, maar ze
moet haar piekje in het team nog wel veroveren. Katinka, de aanvoerster,
is nogal dominant en wil alles bepalen. Maud is de dochter van de coach

EVELIEN VAN DORT
DE NACHT VAN GROEP 8 OMNIBUS

en maakt haar eigen regels. Gelukkig is daar Ron, een nieuwe jongen uit

In deze omnibus zijn de drie delen uit de nachtserie van Evelien van Dort

haar straat, die haar goede tips geeft. Door haar coach en de hulp van Ron

gebundeld: De nacht van groep acht, Ontmoeting in de nacht en Sms'jes in

kan Hanne haar onzekerheid overwinnen.

de nacht. Inclusief alle illustraties van Irene Goede uit de oorspronkelijke
deeltjes.

9789026622434 • geb • 88 blz • 7-9 jaar

€ 9,99
9789026606151 • geb • 320 blz • 7-9 jaar

€ 14,99

EVELIEN VAN DORT
SEM EN EVA IN ACTIE
Sem en Eva verzorgen het huisdier
van buurvrouw Kroost omdat ze
tijdelijk in het ziekenhuis wordt
opgenomen. Skrubbi is niet zomaar
een huisdier: het is een varkentje.
Samen beleven ze geweldige
avonturen.
9789026621246 • geb • 96 blz • 7-9 jaar

€ 9,99

EVELIEN VAN DORT
SEM EN EVA SAMEN EEN TEAM
Er komt een nieuwe jongen in de
straat wonen. Rik zit in een rolstoel.
Eva en Rik gaan met Skrubbi naar de

RUDI HAKVOORT
HET GEHEIMZINNIGE PERKAMENT

speeltuin. Skrubbi blijft een

Naomi woont met haar moeder en broertje in Jeruzalem. Ze hebben het

Hij wil altijd helpen en durft veel.Sem,

druktemaker. Wat is er toch? Het

niet breed, dus als Naomi een meloen ziet wegrollen van een marktkraam

varkentje pakt zelfs de zwarte

gaat ze er achteraan. Zo komt ze terecht in de tuin van een wijnhandelaar,

puntschoen van meneer Baai af.

waar ze zich verstopt in een schuurtje. Daar ontdekt ze in een wijnvat een

De buurman wordt steeds bozer.

stuk perkament. Het lijkt wel een deel van een boekrol uit de tempel.

Maar gelukkig heeft Rik een

Samen met haar vriend Jesse besluit ze de handelaars te volgen en

oplossing!

probeert ze het geheim achter het perkament te ontrafelen.

9789026621598 • geb • 96 blz • 7-9 jaar

€ 9,99
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9789026621208 • geb • 144 blz • 7-9 jaar
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€ 12,99

Leesboeken110 tot 12. jaar
Super grappige graphic novel serie van Hollandse bodem,
geschreven en geillustreerd door Willeke Brouwer.

WILLEKE BROUWER
SILVESTER... EN DE BIZARRE VERHUIZING
Silvesters ouders besluiten te verhuizen van Burgerdam naar
Usselbroek. Maar Silvester denkt dat zijn ouders gek geworden zijn, hij
wil echt niet weg uit de stad. Samen met zijn beste vrienden Mick en Elvis
bedenkt hij een plan om de verhuizing tegen te houden.

9789026621154 • geb • 208 blz • 10+

€12,99

WILLEKE BROUWER
SILVESTER (GE)DOEBOEK
Silvester is niet zo'n stilzitten. Hij gaat liever wat doen! Muntenjacht met
een metaaldetector is veel leuker. Of nepdrollen maken. En hij doet met
Eva de watjestest. Wie is het grootste watje? Maak ook de
vingeradrukdatabase of ga als cartoonist aan de slag. Het Silvester (ge)
doeboek is een superteuk doeboek voor op vakantie, school of gewoon
thuis. Vol opdrachten, cartoons en leuke feitjes.

9789026622168 • pb • 96 blz • 10+

€11,99

WILLEKE BROUWER
SiLVESTER...EN DE BRAND IN IJSSELBROEK
Silvester en zijn nieuwe vrienden hebben een keet waar ze vaak zitten.
Zijn vriend Elvis uit Burgerdam vindt het verdacht dat hij zo weinig van
Silvester hoort en nodigt hem uit voor het pleinfeest op zijn oude school.
Hij ontmoet Marieke waar hij NIET verliefd op wordt.

9789026621642 • geb • 208 blz • 10+

€12,99

WILLEKE BROUWER
SILVESTER... EN DE ONHANDIGE DIEF

WILLEKE BROUWER
SILVESTER... EN HET KNORRENDE CADEAU

Op een dag wordt er ingebroken in het dorp. Met een mes is de deur

Als Silvester jarig is, viert hij zijn feest met een vaartochtje op de IJssel. Hij

opengebroken en al het geld is weg. De politie gaat de inbraak

nodigt ook zijn vrienden uit Burgerdam uit. Er ontstaat rivaliteit in de boot.

onderzoeken. Het hele dorp praat erover. En dan ziet Sil verdachte

Sil laat zich uitdagen. Hij valt in het water en de stroming is heel sterk.

mensen bij Engelbert naar binnen gaan, en hij belt 112. En wat is het enge

Krijgen zijn vrienden hem op tijd aan boord?

geluid dat hij hoort als hij een avond alleen thuis is?

9789026621925 • geb • 208 blz • 10+

€12,99

9789026622380 • geb • 224 blz • 10+
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€12,99

Leesboeken11.0 tot 12. jaar
Twee koers gaan vechten In am oorlog..
kunnen re d* oorlog overleven?

PAUL DOWSWELL
PAUL DOWSWELL

CHARLIE EN EDDIE
WO 1- De broers Eddie en Charlie, 17 en 18 jaar oud, vinden een foto van
twee Engelse soldaten op een strand in Frankrijk. Ze hebben het geweer
met bajonet in de hand en staan op het punt zich te storten in het
oorlogsgeweld. Wat Eddie en Charlie (nog) niet weten is dat de twee
soldaten hun oud-ooms zijn, die in hun enthousiasme om de Duitsers te
verslaan hebben getekend voor een zogenoemd vriendenbataljon. Wat als
een romantische heldendaad begint, eindigt voor de twee rekruten in een
nachtmerrie.

9789026621994 • geb • 96 blz • 10-12 jaar

FEMMIE VAN SANTEN

€ 9,99

EEN STIP AAN 1
Hoe is het wanneer je als meisje van elf jaar plotseling moet vluchten naar
een land waarvan je nog nooit hebt gehoord? Wanneer je alles moet
achterlaten: je school, je beste vriendin, en je familie? Dat overkomt
Lucine. Als haar vader in Armenië gevangen wordt genomen, komt ze,
samen met haar moeder en broertje, in een AZC in Nederland terecht. Het
leven daar is niet gemakkelijk, en Lucine mist haar vader. Zal ze hem ooit
nog terugzien?

€14,99

9789026622267 • pb • 192 blz • 10+

.5114,t hivher

PAOLO'S
OORLOG

SHIRLEY HUGHES

PAOLO'S OORLOG
Italië, 1944. Florence is bezet door de Duitsers. De school is dicht en de dertienjarige Paolo verveelt zich. Hij sluipt's nachts het huis uit om te gaan fietsen
door de stad. De Duitsers lijken onoverwinnelijk, maar de Italiaanse verzetsbeweging geeft de moed niet op. Paolo en zijn zus Constanza sluiten zich aan
bij het verzet, maar wat kunnen twee tieners doen tegen een heel leger?

€14,99

9789026622281 • geb • 176 blz • 10+
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Leesboeken110 tot 1.2 jaar

NICK GARLICK

sign
E* JONGEN. EEN PAARD ZE NADOEN NIEMAND._
[IKA« WIM! IN EEN STORM

NICK GARLICK

STORM
Flip moet naar het eiland Mossum, een fictief Nederlands waddeneiland,
verhuizen omdat zijn vader overleden is. Daar redt hij tijdens een zware

kl mui

lay

storm een paard, en ze worden goede vrienden. Maar het wilde paard

AKER BRADLEY

heet niet voor niets Storm en zorgt voor veel problemen. Mag Flip het
paard houden of zullen ze afscheid moeten nemen?
9789026621574 • geb • 240 blz • 10-12 jaar

€14,99

KIMBERLY BRUBAKER BRADLEY
„OG

;.

De negenjarige Ada heeft nog nooit een stap buiten de deur gezet. Haar
moeder schaamt zich voor Ada's klompvoeten en houdt haar binnen.
Maar als haar broertje geevacueerd wordt uit Londen om aan de oorlog te
ontsnappen, grijpt Ada haar kans en glipt weg om hem te volgen. Zo begint
er een nieuw avontuur voor Ada, en voor Susan Smith, de vrouw die
verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen. Er ontstaat een sterke
band tussen Ada en Susan, maar is hij sterk genoeg om de oorlog te
overleven?
9789026621857 • geb • 288 blz • 10-12 jaar

£16,99

INEKE KRAIJO

ALS JE DURFT!
Je zit in groep 8 en je moet verhuizen...
Actieboekje BCB Christelijke Boekenweek met het thema Bibbers in je
buik.
9789023951780 • geb • 96 blz • 10-12 jaar
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€9,99

Leesboeken11.0 tot 12. jaar
EVELIEN VAN DORT
SANNE @ SANNE

DAGBOEK
w

Sanne is twaalf en ze houdt van zingen

MODEMEISJE

en dansen. Alle dingen die ze
meemaakt schrijft ze op in haar
dagboek. Als ze hoort dat er een nieuw
koor opgericht wordt, schrijft ze zich
in om auditie te doen. Ook haar
vriendin Sophie wil graag in het koor,
zullen ze allebei toegelaten worden?
Ook op school beleeft Sanne van alles,
zeker als ze verliefd wordt op Ruben.
Zal hij haar ook leuk vinden?
9789026621420 • geb • 96 blz • 10-12 jaar

ANGIE SPADY
DAGBOEK VAN EEN MODEMEISJE 1 - SOFIE SANDERS:
VRIENDSCHAP, GELOOF EN MODEBLUNDERS

€11,99

Sofie is twaalf en af en toe een echte drama queen. Eén ding weet ze

EVELIEN VAN DORT
SANNE @ S,Ah'hu' P TOURNEE

zeker: op een dag wordt ze een wereldberoemde modeontwerpster. Als

Sanne gaat samen met haar vriendin

ze nu maar geen last had van die vervelende school, haar soms gek

Laura met het koor op tournee. Sanne

geworden ouders, die irritante Miranda en haar gevoelens voor Josh. En

ontfermt zich een beetje over haar

dan heeft ze het nog niet eens over haar broertje, die nota bene een

vriendin, ze probeert haar door dik en

stinkdier als huisdier heeft.

dun te steunen. En dan is er ook nog
desportieve en knappe Lucas, op wie

9789026621482 • geb • 304 blz • 10+

Sanne verliefd is. Als blijkt dat Lucas

€15,99

haar ook heel leuk vindt, spreken ze
steeds vaker af. Maar dat vindt Esther,
Lucas' zus, niet leuk en zit haar dwars.
In dit tweede deel schrijft Sanne in

DAGBOEK
4.

haar dagboek weer over haar gevoel,

VAN EEN

MODEMEISJE

haaronzekerheden en haar vrienden.
C 9,99

9789026621956 • geb • 96 blz • 10-12 jaar

NieE

EVELIEN VAN DORT
SANNE @ SANNE
EN HAAR BAND

"Mein!!

bet
Rsom
sovousooemToEGAmove

Samen met haar broer bereidt Sanne

»IMF SPAPY

een optreden voor. Zij speelt gitaar en
hij drumt, net als in een echte band!
Sannes vriend Lucas is gescout als

ANGIE SPADY
DAGBOEK VAN EEN MODEMEISJE 2 - SOFIE SANDERS: HOE
IK BINNEN NO-TIME HET MINST POPULAIRE MEISJE VAN
DE SCHOOL WERD

talentvolle jonge voetballer en zijn
ouders willen dat hij naar een speciale
school in Engeland gaat. Maar Lucas
wil dat niet en Sanne helpt hem, ze

Sofie Sanders, een 'fashionista extraordinaire', komt weer in actie in dit

neemt het voor hem op. Sanne schrijft

tweede deel van Het dagboek van een modemeisje. Uiteraard komen ook

haar eigen liedjes en leert gitaar

haar beste vriendin Lisa, haar broertje Sebastiaan, die ze De Bas noemt

spelen met een online cursus. En ze

en haar minst favoriete persoon op aarde: Miranda Merkx, weer in dit deel

schrijft in haar dagboek over haar

voor. Dit boek gaat over alles wat belangrijk is op de middelbare school:

gevoel, haar onzekerheden en alles

problemen met jongens, liegen en afkijken. En natuurlijk over de droom

wat ze meemaakt.

van Sofie: een wereldberoemde modeontwerpster worden!
9789026621758 • geb • 304 blz • 10+

€15,99
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€11,99

Leesboeken110 tot 12. jaar

HELGA WARMELS
GEEN GEZICHT
Op een verjaardag loopt de 13-jarige Marit zware brandwonden op.
Ineens is haar wereld niet veel groter dan haar ziekenhuiskamer. Ze is

HENRIETTE HEMMINK
STIPPEN

boos op de klasgenoot die het ongeluk heeft veroorzaakt en voelt zich in de

Laura zit in groep acht en heeft het niet naar haar zin op school. Haar

steek gelaten door haar beste vriendin, die niks van zich laat horen. Maar

vriendinnen Zara en Wietske zijn aardig, maar soms kan ze hen niet

nog het meest worstelt ze met zichzelf. Stapje voor stapje keert Marit

uitstaan. Ze blijven maar praten, giechelen en vragen stellen over

terug naar het normale leven, om te ontdekken dat de vlammen niet alleen

vriendjes. Laura is het liefst alleen met haar piano. Totdat Lennert haar

bij haarzelf hun sporen hebben achtergelaten...

erg leuk lijkt te vinden.

9789026605895 • geb • 96 blz • 10-12 jaar

C10,99

9789026621086 • geb • 160 blz • 10-12 jaar

IE. VAN DIN
m POLL

4,, OER POEL

C12,99

1,

Dolk .9N
.

Dolfi,
DE SCHAT EN TEE

• ZEEMONSTER

J.F. VAN DER POEL
DOLF! WOLFI EN DE VREEMDE APEN - DEEL 5

COLFI WOLF! EN HET ZWARTE WATER - DEEL 19

AVI M6/7

AVI M6/7

9789088650710 • pb • 96 blz • 10-12 jaar

C 4,99

DOLF! EN WOLF! EN DE SCHAT IN ZEE - DEEL 7

€4,99

DOLF! EN WOLF! EN DE DOLFIJNENJAGERS
1EK - DEEL 2

AVI M6/7

€4,99

9789088651403 • geb • 104 blz • 10-12 jaar

9789088651953 • pb • 128 blz • 10-12 jaar

AVI M6/7
9789088650024 • pb • 48 blz • 10-12 jaar

C 9,99

DOLF! EN WOLF! EN HET ZEEMONSTER - DEEL 10
DOLFI EN WOLF! Ommgus

AVI M6/7
9789088651434 • geb • 104 blz • 10-12 jaar

€4,99

AVI M6/7
9789088653292 • geb • 288 blz • 10-12 jaar

€14,99

DOLF' WOLF! EN HET MYSTERIE OP DE ZEEBODEM - DEEL
DOLF! EN WOLFI OMNIBUS 2
AVI M6/7
9789088650499 • pb • 124 blz • 10-12 jaar

AVI M6/7
C 4,99

9789088652936 • geb • 384 blz • 10-12 jaar
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€14,99

Leesboeken112 'aar en ouder
:55 CA WIN
OT0- =W
,AD_M
K. T

oor de t
fan \ia:n
gaaike
Domenk

JESSICA WINTER
TOT JE WEER ADEMEN KUNT
JULIA & JEREMY DEEL 1
Op het eerste gezicht kunnen de levens van Julia en Jeremy niet meer
verschillen. Buiten wat onderlinge treiterijen delen ze niets met elkaar.
Dat verandert op slag als Jeremy bij toeval een geheim ontdekt dat Julia al
jaren probeert te verbergen. Voor het eerst in zijn leven moet Jeremy
werken voor iets; hij moet Julia's vertrouwen winnen om haar te kunnen
helpen. Maar hoe dichter hij bij haar komt, hoe meer hij zich realiseert dat
niet alleen haar facade afbrokkelt.
9789026621970 • pb • 352 blz • 13-15 jaar

€17,99

SUSANNE WITTPENNIG
1989
TIME TRAVEL GIRL - DEEL 1
1989: het internettijdperk staat op het punt om te beginnen. Zac, de vriend

JESSICA WINTER

van Lisa, werkt aan een tijdmachine. Ondertussen komt Lisa haar oudere

ZOLANG JE BIJ ME BLIJFT

zelf uit het jaar 2018 tegen die de jonge Lisa waarschuwt dat ze haarliefde

JULIA & JEREMY- DEEL 2

voor haar jeugdvriend Momo niet op moet geven, anders zal Momo op

Julia's leven is een puinhoop. Ze heeft niet alleen te maken met geweld en

44-jarige leeftijd sterven. Als Zac de oudere Usa terug'naar 2018 wil

manipulatie maar ook met een tragisch verlies. Dapper vecht ze om haar

sturen, gaat er iets mis en wordt de jonge Lisa naar 2018 getransporteerd.

leven weer op de rit te krijgen, maar ze komt veel obstakels tegen.

Lisa heeft Zac en haar vrienden nodig om haar weer terug te brengen

Tegelijkertijd moet Jeremy zijn verleden onder ogen zien. Er komen feiten

naar 1989. Maar dit mislukt, en ze zit opgesloten in de toekomst...

aan het licht die niet alleen zijnrelatie met Julia in gevaar brengen, maar
zijn hele toekomst... Julia en Jeremy groeien verder naar elkaar toe, in lief

9789029727181. pb • 448 blz • 13-15 jaar

€19,99

en leed.
9789026622052 • pb • 352 blz • 13-15 jaar

18 BOORDEVOL BOEKEN 2017-2018

€17,99

Maaike & Domenico
Maaike weet eerst niet goed wat ze van Domenico moet denken. Ze valt voor zijn
knappe uiterlijk, maar tegelijkertijd vindt ze hem maar een vervelende opschepper.
Langzamerhand groeien de rustige Maaike en de brutale Domenico toch naar elkaar
toe. Maaike ontdekt dat er achter het populaire masker een heet andere Domenico
schuilt, met zijn eigen problemen en onzekerheden. Samen zetten ze alle clichés aan
de kant en ontwikkelen een bijzondere vriendschap. In de volgende delen ontwikkelen
ze zich van pubers naar jong volwassenen. In het laatste deel raakt hun liefde in een
stroomversnelling van onverwachte wendingen, die uitmondt in een ontroerende finale.

SUSANNE WITTPENNIG
EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP
M&D 1

SUSANNE WITTPENNIG
LIEFDE TUSSEN TWEE WERELDEN
M&D 2

SUSANNE WITTPENNIG
EEN BESLISSING MET GEVOLGEN
M&D 3

9789026621291. pb • 304 blz • 13-15 jaar €10,00

9789026620560 • pb • 336 blz .13-15 jaar €17,99

9789026620744 • pb • 358 blz • 13-15 jaar €17,99

SUSANNE WITTPENNIG
ZO DICHTBIJ EN TOCH ZO VER WEG
M&D 4

SUSANNE WITTPENNIG
SCHADUW VAN HET VERLEDEN
M&D 5

SUSANNE WITTPENNIG
VOOR ALTIJD
M&D 6

9789026620768 • pb • 364 blz • 13-15 jaar C17,99

9789026620775 • pb • 400 blz • 13-15 jaar €17,99

9789026600739 • pb • 400 blz • 13-15 jaar €17,99

SUSANNE WITTPENNIG
DUBBEL VERLIEFD
M&D 7

SUSANNE WITTPENNIG
BLIJF BIJ MIJ
M&D 8

SUSANNE WITTPENNIG
LIEFDE HEELT ALLE WONDEN
M&D 9

9789026605888 • pb • 400 blz • 13-15 jaar €17,99

9789026608490 • pb • 416 blz • 13-15 jaar €17,99

9789026621123 • pb • 416 blz • 13-15 jaar €17,99
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Kronieken van Narnia
Net als in Lord of the Rings staat in De Kronieken van Narnia de strijd tussen goed en
kwaad centraal. Het is een verhaal over een magisch land, waar de bomen en dieren
kunnen spreken. Regelmatig vinden er veldslagen plaats tussen reuzen, centauren,
dwergen en faunen. De goede kant wordt in de strijd meerdere malen bijgestaan door
vier kinderen: Peter, Susan, Edmund en Lucy Pevensie. En natuurlijk de machtige leeuw
Aslan, wiens kracht bijna oneindig lijkt...

DE COMPLETE

KRONIEKEN VAN

NARNIA
* C.S. LEWIS *

C.S. LEWIS
DE COMPLETE KRONIEKEN VAN NARNIA
AVI M6/7
C 45,00

9789026622021 • geb • 528 blz • 12+

DE KRONIEKEN VAN

C.S. LEWIS
OE KRONIEKEN VAN NARNIA
AVI M6/7
9789043525916 • pb • 1184 blz • 12+
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C 27,50
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C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 2
HET BETOVERDE LAND ACHTER DE
KLEERKAST

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 1
HET NEEFJE VAN DE TOVENAAR

AVI M6/7

AVI M6/7

AVI M6/7
9789026610561 • geb • 160 blz • 12+

€ 16,99

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 3
HET PAARD EN DE JONGEN

9789026610578 • geb • 160 blz • 12+

€16,99

9789026610585 • pb • 176 blz • 12+

€16,99

De rei, van hei
dakei <rk],

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 4
PRINS CASPIAN
AVI M6/7
9789026610592 • pb • 190 blz • 12+

€ 16,99

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 5
DE REIS VAN HET DRAKENSCHIP

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 6
DE ZILVEREN STOEL

AVI M6/7

AVI M6/7

9789026610608 • geb • 206 blz • 12+

9789026610615 • geb • 200 blz • 12+

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA
SET 7 DLN

C.S. LEWIS
DE KRONIEKEN VAN NARNIA 7
HET LAATSTE GEVECHT

AVI M6/7

AVI M6/7
9789026610622 • geb • 164 blz • 12+

£16,99

£16,99

9789026613203 • pb • 1184 blz • 12+

BOORDEVOL BOEKEN 2017-2018

21

C 85,00

€16,99

JAAP TER HAAR

JAAP TER HAAR

K. NOREL

KONING ARTHUR TRILOGIE

PRINSES GUDRUN TRILOGIE

MICHIEL DE RUYTER

In deze trilogie zijn drie ridderromans

Nog een bundel met ridderverhalen: de

Michiel heeft dertig jaar lang op zee gevaren

opgenomen: de legende over koning Arthur en

beroemde verhalen van Lohengrin, het

en nu is het welletjes. Hij heeft dankzij de

de Ronde Tafelridders, het verhaal over Tristan

Nibelungenlied en het romantische verhaal van

koopvaardij een mooi kapitaaltje opgebouwd

en Isolde en het verhaal over de stoere ridder

de stoere prinses Gudrun. Genieten van

en wil nu aan wal blijven. Maar dan breekt de

Parcival.

meesterverteller Jaap ter Haar!

oorlog uit.

9789026605864 • pb • 432 blz • 12+

€15,00

9789026608810 • pb • 196 blz • 12+

C15,00

ARJAN WILSCHUT

9789026621130 • pb • 224 blz • 12+

€16,99

FRANS VAN HOUWELINGEN

DE ADELAAR EN DE KONING

ARJAN WILSCHUT

PATATJE OORLOG

Arwyn is een jonge zwervende krijger die

AMVRA

Ellen Bakker is verliefd. Haar vlam heet Barry en

verbannen is van zijn thuisstam. Na een

Amyra woont op Arzaka, een eiland in het

hij werkt in de snackbar in haar woonplaats. Ellen

gevaarlijke tocht door de bergen belandt hij in

verre zuiden. Ze heeft de bijzondere gave om

en haar hartsvriendin Sanne brengen heel wat

Tir, het land van legenden. Hier ontmoet hij

lang onder water te blijven. Iedere dag duikt

uurtjes door in Barry's snackbar. En met succes,

Aderyn, een mysterieuze Adelaar. Ze worden

ze naar haar Diepe Raadsel, een ruïne vol

want Barry vraagt Ellen mee uit. Maar Ellen

vrienden en Aderyn maakt de jongen Koning

mozaïeken die de geheimen van haar

twijfelt over Barry, want hij handelt in drugs, dus

van Tir. Samen met het woudmeisje Amaralyn

verleden bewaren. Als Amyra op een avond

haar ouders zullen hem nooit goedkeuren. En net

binden ze de strijd aan tegen de roofridder

wordt aangevallen door een wolf, wordt ze

als ze besluit haar opa in vertrouwen te nemen

Gelyn.

gered door Adair, een krijger uit het noorden.

wordt hij ernstig ziek.

9789026601231. geb • 256 blz • 12+

9789026618512 • pb • 144 blz • 12+

9789026608247 • pb • 256 blz • 12+

C 9,99

C17,50

C 9,99

REIS moa>,
^..•

an,u'rkTíu

PIET KUIJPER
SPION VAN HET VATICAAN

ANNE DE VRIES
WIM BROOS

REIS DOOR DE NACHT

HENK BOUWENS OORLOGSTRILOGIE

De bestseller over de familie De Boer, vanaf het

uitverkoren voor de garde van de Paus. Maar

Henk is een Rotterdamse jongen, die

uitbreken van de oorlog 1940-1945, betrokken

dan raakt hij betrokken bij een verzetsbeweging

terechtkomt bij een familie in het noorden van

bij het verzet. Jan, de oudste zoon, wordt

en brengt hij zichzelf in levensgevaar. Het

het land. Hij voelt zich al snel thuis. Ook ontmoet

verraden, waarna het gezin naar een andere

Vaticaan is de enige plaats waar hij nog veilig is.

hij een Engelse piloot, met wie hij spannende

plaats vlucht en onderduikt maar doorgaat in

Vanuit het Vaticaan schrijft hij brieven naar

avonturen beleeft.

het verzet.

Imelda, en zij stelt hem voor een moeilijke keuze.

9789026620799 • pb • 512 blz • 12+

€16,99

9789026635335 • pb • 488 blz • 12+

De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Rico is

C 21,99
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9789088652851 • geb • 220 blz • 12+

C 9,99

Young Adult 115 jaar en ouder

ASHLEY ROYER

IK KAN JE NIET VERGETEN
Sinds de tragische dood van zijn
vriendin Delia weigert Levi te praten.
Hij raakt depressief en kan niet met het
verlies van zijn vriendin omgaan. Uit

ilAnti‘t
;15;1,1kx •

pure wanhoop stuurt zijn moeder hem
naar zijn vader in Amerika. Daar maakt
Levi bepaald geen vrienden, tot hij
Delilah ontmoet. Een aangrijpend boek
dat je niet meer weg kunt leggen!
DENISE GROVER SWANK

EEN ZOMER IN PARIJS

9789026621789 • pb • 288 blz • 15+

€18,99

De zestienjarige Sophie vindt het helemaal niks om haar zomer in Parijs te
moeten doorbrengen. Ze is boos op haar vader, die is gescheiden van
haar moeder en nu op het punt staat te hertrouwen. Tot overmaat van

PHIL EARLE

ramp heeft Sophies kersverse stiefzusje Camille vanaf het eerste moment

DE JONGEN IN

een hekel aan haar. Camille heeft maar een pluspunt: ze is bevriend met

BUBBELTJESPLASTIC

de wel heel erg leuke Mathieu. Hij heeft een piano waar Sophie op mag

Charlie Han staat al zijn hele leven

oefenen, zodat ze auditie kan doen voor het conservatorium. Even lijkt het

bekend als dat onderdeurtje. Maar

leven Sophie toe te lachen, maar dan gebeurt er iets dat dit alles ingevaar

Charlie gelooft dat iedereen wel

brengt

ergens goed in is en ontdekt zijn eigen
talent: skateboarden. Dit is zijn kans

9789026622304 • pb • 384 blz • 15+

€19,99

om populair te worden. Het enige wat
hij nu moet doen is heel veel oefenen.

HETTY VEROLME

Hij heeft geen rekening gehouden met

HETTY

zijn overbezorgde moeder, die hem

In deze young-adult editie van haar

zoveel mogelijk beschermt, hem in wil

boek De kleine moeder van Bergen-

pakken in bubbeltjesplastic. Maar dan

Belsen vertelt Hetty Verolme hoe ze als

doet Charlie een ontdekking die alles te

veertienjarig meisje Bergen-Belsen

maken heeft met de bezorgdheid van

overleefde.

zijn moeder.

Hetty is nog maar een meisje als zij
samen met haar ouders en haar

9789026621185 • pb • 224 blz • 15+

€17,99

broertjes naar Bergen-Belsen wordt
gedeporteerd. Daar brengt ze veertien
lange maanden door in de

PHIL EARLE

kinderbarak. Als een van de oudste

BILLY

kinderen wordt Hetty daar 'de kleine

Billy Finn is een klier, lastige tiener,

moeder' van zo'n veertig kinderen. Ze

etterbak van de hoogste orde. Hij

zijn gedwongen getuige van vreselijke

schopt, slaat, spijbelt van school en is

gebeurtenissen die geen kind ooit zou

ook nog agresief. Hij is een last voor

moeten zien. Hetty ontfermt zich over

zijn begeleiders in het tehuis waar hij

de baby's, de kleuters en de kinderen

woont. Maar toch. lets in Billy

en zorgt ervoor dat zij zo goed mogelijk

intrigeert. Wat zit er achter zijn

deze vreselijke tijd doorkomen.

agressie?

9789026622038 • geb • 304 blz • 15+

€14,99

9789026609008 • pb • 224 blz • 15+
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€17,99
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ver

Anne Voorhoeve

pool

ANNE VOORHOEVE
21 JULI
21 juli 1944. Niets is meer zoals het was. Op slot'Lautlitz hoort de 14-jarige
Fritzi dat de FUhrer aan een moordaanslag is ontkomen. Ze kan niet
geloven dat het haar eigen familie is, die dit plan heeft geinitieerd. De SS
laat zich niet onbetuigd.
9789026601903 • geb • 368 blz • 15+

€19,99

ANNE VOORHOEVE
LIVERPOOL STREET
Ziska springt uit het raam van haar kamer en rent voor haar leven. Weg
van haar ouders, weg uit Berlijn. Ziska, die Joodse voorouders heeft,
wordt vervolgd. In Engeland wacht haar een vreemde familie, een andere
taal, heimwee en onzekerheid.
9789026602283 • pb • 520 blz • 15+

€15,00

Anne Poorhoeve

ANNE VOORHOEVE
UNTERLAND

KASCHA

Alice is samen met haar familie van het Noord-Duitse eiland Helgoland
verdreven en moet vlak na de oorlog een nieuw bestaan zien op te
bouwen op het vasteland. Maar dat valt niet mee: kou, honger en zwarte
handel zijn aan de orde van de dag.
9789026607462 • geb • 400 blz • 15+

€19,99

Lilly
Mariene
ANNE VOORHOEVE
KASCHA
Kascha heeft heimwee. Sinds ze met haar Sinti-familie naar een stad in
Noord-Duitsland is verhuisd, stapelen de problemen zich op. Waarom
ANNE VOORHOEVE

k

mogen haar klasgenoten haar niet? Waarom storen de buren zich aan

LILLY MARLENE

haar familie? En er zijn niet alleen problemen op school en met de buurt.

Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na de dood van haar moeder heeft ze

Haar zus wil van huis weglopen en haar grootvader ligt op sterven. Dan

niemand meer in Hamburg om voor te blijven. Tante Lena is het doel, de

komt er een hevige sneeuwstorm en verandert alles. Noord-Duitsland

enige familie die ze nog heeft. Maar in de DDR stuit ze op een groot

wordt van de rest van de wereld afgesloten. Niets blijft zoals het is en

familiegeheim...

Kascha beleeft een waar wonder.

9789026606007 • geb • 304 blz •15+

€19,99

9789026621468 • geb • 228 blz • 15+
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€17,99

LYDIA SCHWARZ

DE KRUISDRAAGSTER
Anna woont in de perfecte wereld. Vrijheid, gerechtigheid, tolerantie en vrede zijn in het Europa
van de 22e eeuw werkelijkheid geworden. Door een uitgebreid systeem leeft iedereen het
volmaakte leven, zonder ziekte en werkloosheid. Alle landen werken samen en oorlogen zijn
verleden tijd. Voor iedereen wordt gezorgd, ieders identiteit is bekend en ieders schreden
worden gevolgd. Maar Anna is niet hetzelfde als de mensen om haar heen. Niemand weet dat zij
met gevaar voor eigen leven thuis een groot geheim bewaart.

9789026621437 • pb • 320 blz • 15+

€ 19,99

JENNIFER BROWN

BITTER LOVE

JENNIFER BROWN

De tiener Alex valt als een blok voor de

HATE LIST

knappe Cole. Ze krijgen een relatie,

De lijst was eigenlijk haar idee. Maar

maar al snel blijkt dat Cole wat

Valerie kan haar ogen niet geloven als

vreemde trekjes heeft; hij is bezitterig

haar vriend N ick op een dag om zich

en zeer agressief. Alex vrienden

heen schiet in de aula en doelbewust

waarschuwen haar, maar zoals het zo

richt op de schoolgenoten op de lijst,

vaak gaat als je verliefd bent: ze wil er

de hete list. Ze probeert hem nog tegen

niets van weten.

te houden, maar het is al te laat.

9789026606731 • pb • 368 blz • 15+

9789026612718 • pb • 256 blz • 15+

€18,99

9789026603983 • geb • 368 blz • 15+

€ 10,00

JENNIFER BROWN

JENNIFER BROWN

HOT SHOT

WILD STORM

Ashleighs vriendje Kaleb gaat naar de

Het stadje waar Jersey woont ligt in

universiteit. Ze is bang dat hij haar zal

puin. Een zware tornado trok een

vergeten. Tijdens een feestje jutten

spoor van vernieling. Zij heeft het

haar vriendinnen haar op om hem een

overleefd, maar haar moeder en haar

naaktfoto van zichzelf te sturen.

zusje niet. Hun huis is weggevaagd.

Zonder echt na te denken maakt ze de

Dan laat ook haar stiefvader haar in de

foto en verzendt deze aan Kaleb. De

steek en is Jersey gedwongen om een

gevolgen zijn niet te overzien.

nieuw thuis te vinden.

€ 18,99

9789026621222 • pb • 288 blz • 15+
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PAUL DOWSWELL

WOLFSKINDEREN
Het is juli 1945. Het Derde Rijk van Hitler is ten einde gekomen, en de Tweede Wereldoorlog is
voorbij. Otto is de leider van een groep kinderen die leven in de kelder van een verlaten ziekenhuis. De wolfskinderen moeten zien te overleven tussen de legers, de rivaliserende gangs
en een oorlogscrimineel die hen stalkt. Een spannend verhaal over vriendschap en overleven
tegen alle verwachtingen in.

9789029727082 • pb • 288 blz • 15+

16,99

W LFS

KINDEREN
OVF€V.FVEN tc ^iPFIk1

PAUL DOWSWELL

PAUL DOWSWELL

PAUL DOWSWELL

11 NOVEMBER

SECTOR 20

In 11november kruipen we onder de

Alex woont tijdens de Koude Oorlog in

huid van drie jongens die de laatste 24

Oost-Berlijn en is geen modelburger,

uur van de Eerste Wereldoorlog

de Stasi houdt hem nauwlettend in de

meemaken: een Duitse en Engelse

gaten. Alex krijgt te horen dat hij niet

soldaat op het slagveld, een

langer onderwijs mag volgen. Zijn

Amerikaanse vliegenier in de lucht.

vakantiebaantje wordt op mysterieuze

Het lot brengt hen samen; slechts twee

wijze opgezegd, en bepaalde vrienden

van hen zullen overleven.

beginnen hem te ontwijken.

9789026622359 • geb • 192 blz • 15+

€12,50

9789026622366 • geb • 256 blz • 15+

£12,50

PAUL DOWSWELL

BOMBER
Harry Friedman heeft gelogen over
zijn leeftijd en wordt toegelaten tot de
Amerikaanse Luchtmacht. Nu vliegt hij
als schutter in een van de vele Boeings
PAUL DOWSWELL

B-17 Flying Fortress om vanuit

AUSLANDER

Engeland naar Duitsland vliegen om

Berlijn 1941: het kloppende hart van

daar hun zware lading bommen te

het naziregime. Pjotr, met zijn blauwe

lossen. Pas na 25 vluchten mag Harry

ogen en lichtblonde haren, ziet eruit

Weer naar huis. Maar dat een

als de ideale Arische jongen op de

bommenwerper ongeschonden 25

Hitler Jugendposter. Hij heeft niets te

vluchten doorstaat is nog maar één

vrezen. Of toch wel?

keer gebeurd!

9789026611797 • pb • 304 blz • 15+

12,50
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bod wil
bij mensen
wonen

Kinderbijbel

KATHLEEN LONG BOSTROM

MET 11.1.V.ATIES VAN
LIZA.IIETH MA:KEMA

VERHALEN UIT DE BIJBEL
Maak kennis met de bekendste
verhalen uit de Bijbel. Adam en Eva,
Noach, Mozes, David en Gaat, Jezus:
in deze kinderbijbel worden hun
verhalen op een laagdrempelige
manier verteld. De prachtige
illustraties en toegankelijke schrijfstijl
maken deze kinderbijbel tot een feest
om (voor) te lezen. Het boek is prachtig
uitgevoerd, in groot formaat, met
goudfolie op het omslag en in een
mooie linnen band.

RIA BORKENT, ARIEK KOK E.A.

9789026622182 • geb • 128 blz • 6+

GOD WIL BIJ DE MENSEN WONEN

€19,99

Als deze kinderbijbel een plek krijgt in het hart van je gezin, ontdekken je
(klein)kinderen dat God ook bij hén wil wonen. Ziekenhuispastor en oma
Margriet van der Kooi: 'Gewone toegankelijke mooie taal, niet kinderachtig,
meeslepend. Wat me ook verheugt, is dat ik er niet alleen de verhalen in

PIET VAN MIDDEN

tegenkom die in alle kinderbijbels staan, maar ook Job, psalmen,

GROEIBIJBEL

spreuken, brieven - de Bijbel is méér dan verhalen, deze kinderbijbel doet

Piet van Midden hervertelt de

daar recht aan. En er worden in de verhalen eigentijdse thema's

bijbelverhalen aan jonge mensen. Hij

aangestipt. Ontzettend goed.'

ziet graag dat zij bijbellezen leuk gaan
vinden, dat ze er in groeien, net als hij.

9789023996934 • geb • 320 blz • 8 -12 jaar

€ 29,99

En bijbelverhalen die vaak worden
overgeslagen omdat ze 'niet zo
geschikt zijn voor kinderen' slaat hij
niet over. Piet van Midden beschrijft de
verhalen knap, verrassend en
verfrissend. Voor je het weet loop je er
zelf in rond.

9789021170381 • geb • 448 blz • 12+

C 29,99

HANNA LAM

KIJK EENS OM JE HEEN
In 2016 is het 50 jaar geleden dat het
eerste bundeltje met Bijbelse
kinderliedjes van Hanna Lam
KARL NEWSON

verscheen. Veel van haar liedjes zijn

NOACHS ARK

klassiekers geworden vanwege de

Ga je ook mee met Noachs Ark? De apen krijsen, de neushoorns

sterke inhoudende prachtige taal. In

stampen... er is regen op komst! Twee aan twee gaan de dieren aan boord.

dit prachtige prentenboek staan de

In dit vrolijk geïllustreerde boek reis je mee met Noachs familie en alle

bekendste Bijbelgedichtjes, zoals In het

dieren, op weg naar een nieuwe wereld. En daarna kun je het verhaal zelf

begin lag de aarde verloren,Jozef zoekt

naspelen met de dieren die in het boek zitten. Haal de dieren uit de grote

zijn grote broers, Laat de kind'ren totMij

envelop voorin het boek en zet ze in de standaardjes. Een prachtig boek in

komenenWil je wel geloven dat het

groot formaat, voor urenlang lees- en speelplezier.

groeien gaat.

9789026622373 • geb • 32 blz • 4+

€14,99

9789026621949 • geb • 64 blz • 3+
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€14,99

«ent met
WIES di EOWE

ALIANNA DIJKSTRA

GUSTAVO MAZALI
PUZZELBIJBEL
Noach, Mozes, Simson, David, Elia en Daniel... ze staan allemaal in deze

ALIANNA DIJKSTRA

Puzzelbijbel. In het boek zitten 6 puzzels van 30 stukjes. Er wordt een kort

KERST MET WIES EN BOWE

verhaal verteld, waarna de bijbehorende puzzel gemaakt kan worden. De

Kerst met Wies en Bowe van /Manna Dijkstra vertelt het kerstverhaal op

puzzelstukjes hebben een patroon op de achterkant, waardoor de puzzels

een bijzondere manier. Wies en haar broertje Bowe vervelen zich met

makkelijkUit elkaar te houden zijn. De afbeelding van de puzzel is in het

kerst, en daarom gaan ze zich verkleden en het kerstverhaal spelen. Wies

boek geprint, waardoor het puzzelen wat makkelijker wordt. Een groot,

is Maria en Bowe is de herder. Tijdens het spelen vertelt mama het

stevig boek vol Bijbelse helden voor uren puzzelplezier!

kerstverhaal. Een mooi prentenboek met een retro-uitstraling.

9789043529020 • geb • 14 blz • 4+

€12,99

9789026621901. geb • 32 blz • 3+

€12,99

DE

BIJBEL
VOOR IEDEREEN

ANDRÉ F. TROOST &
WILLEKE BROUWER
ALLE MENSEN
In elk van deze 124 verhalen komt een
bijbels persoon uit het Oude en
Nieuwe Testament tot leven. Wie hen
ontmoet, leert niet alleen hun leven
kennen, maar bovenal God.
9789023922117 • geb • 256 blz • 8+

€19,90

SALLY TAGHOLM & ANDREA MI LLS
DE BIJBEL VOOR IEDEREEN
Het prachtig uitgevoerde De Bijbel voor iedereen wekt meer dan 130
KEVIN DEYOUNG & DON CLARK

bekende bijbelverhalen tot leven. Met illustraties waarin je telkens nieuwe

SCHITTEREND VERHAAL

details ontdekt, foto's van voorwerpen en locaties, verhelderende

In Schitterend verhaal komt de

plattegronden en nog veel meer. De Bijbel voor iedereen is een lust voor

kernboodschap van de Bijbel tot leven.

het oog, een bron van verrassende kennis en een historisch verantwoord

Het boek is een kleurrijke, opwindende

naslagwerk bij het meest gelezen boek ter wereld. Beleef de mooiste

ontdekkingstocht door de Bijbel.

bijbelverhalen!

9789043526746 • geb • 136 blz - 5+

€19,99

9789026613920 • geb • 320 blz • 8-88 jaar
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€ 26,99

Kinderbijbels
ANNE DE GRAAF

MIJN KLEINE
;1 PRENTENBIJBEL

BIJBEL VOOR KINDEREN
300 bijbelverhalen, waarbij de
bekende Bijbelse volgorde is
aangehouden. Door eenvoudig
taalgebruik geschikt om zelf of om voor
te lezen.

9789026614095 • pb • 397 blz • 7+

C 26,99
JAMES HARRISON
TONI MATAS

MIJN KLEINE PRENTENBIJBEL

HET STRIPBOEK VAN DE

Mijn kleine prentenbijbel brengt de Bijbel tot leven voor de allerkleinsten.

BIJBEL

Het bevat schitterende illustraties, gecombineerd met een prachtige

Bekende verhalen van schepping tot

vertelling van de meest geliefde bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe

Hemelvaart komen op speelse wijze

Testament. De heldere kleurrijke prenten zullen veel kinderen

aan bod, de prachtige illustraties zijn

aanspreken. Het kleine formaat en het zacht voelende omslag van dit

kleurrijk en gedetailleerd, waardoor

gebonden boekje maakt deze uitgave helemaal af.

telkens iets nieuws te ontdekken

9789026615399 • pb • 80 blz • 7+

valt.Met achterin een lijstje met

C 9,99

verwijzingen naar de Bijbelgedeelten.
BETHAN JAMES

9789026621543 • geb • 168 blz • 7+

C17,99

JIJ MAG ER ZIJN!
Een vrolijk, kleurrijk kartonboekje

'ttft11.1

waarmee ouders de eerste stappen
MIJN

Kleuterbijbel

CHRISTINA GOODINGS &

kunnen zetten op het pad van

NELLEKE SCHERPBIER

voorlezen en woordherkenning. Een

MIJN KLEUTERBIJBEL

boekje boordevol leuke dierenplaatjes

Een lief, aantrekkelijk kleuterbijbeltje

en de boodschap dat ieder mensje)

met illustraties van Emily Bolam, die

een onderdeel is van Gods prachtige

kleine kinderen zeker zullen

schepping.

aanspreken.

9789026607097 • geb • 16 blz • 4+
9789026605918 • geb • 96 blz • 4+

C 8,99

C 9,99
CHRISTIN DITCHFIELD

VIJF BIJBELVERHALEN
VOOR JOU
Indeze titel uit de serie Gouden
Boekjeszijn verhalen uit het Oude
Testament opgenomen waarin een
kind de hoofdrol speelt.

9789026620584 • pb • 26 blz • 4+

C 6,99
MARY BATCHELOR

ARIE VAN DER VEER & ELLEN LANINGA

KINDER

LUISTER MAAR

Brik(

KINDERBIJBEL
IN 365 VERTELLINGEN

Deze kinderbijbel voor kinderen vanaf IV jaar bevat een royale keuze uit

Een bijzondere, volwaardige Bijbel

zowel bekende als minder bekende verhalen. De vertelstemmen van de

welke als kinderdagboek gebruikt kan

auteurs en de illustraties maken deze Bijbel tot een schat voor de hele

worden. 365 vertellingen, voor elke

familie.

dag een mooi afgerond, aansprekend
verhaal.

9789023926948 • geb • 192 blz • 4+

C 29,90

9789026610516 • geb • 384 blz • 7+
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C 24,99

LAURINA DE VISSER
#BESTOFMYDAY
In dit hippe Bijbelse dagboek voor tieners komt elke week een onderwerp
aan bod dat voor tieners relevant is,
zoals geld, liefde, vriendschap, social
media en pesten. Ook is er speciale
aandacht voor (christelijke) feestdagen. Geschreven in een toegankelijke
stijl, door een jonge auteur met een
groot hart voor tieners.
JULIET DAVID
KINDERBIJBEL VOOR ELKE DAG

9789043527149 • pb • 376 blz • 11+

€ 17,99

Deze Bijbel vertelt bekende en minder bekende geschiedenissen uit het
Oude en Nieuwe Testament. Voor elke dag van het jaar is een bijbelverhaal gekozen. Je leest wat Abraham, Jozef, Mozes, David, Simson

NIESKE SELLES — TEN BRINKE

en andere Bijbelse personen hebben meegemaakt. Over het leven van

GOD KENT JOU

Jezus zijn naar verhouding de meeste verhalen opgenomen. Bij elk

De opzet in thema's en korte teksten

verhaal staat een korte gedachte of vraag om samen verder te praten.

is overzichtelijk en zorgt ervoor dat

Prachtig geïllustreerd om thuis of op school voor te lezen.

je als ouder of leerkracht het onderwerp kan toepassen in alledaagse

9789026621628 • geb • 400 blz • 8+

€ 19,99

dingen. Daardoor wordt het besef
voor het kind concreet dat God
onderdeel is van het hele leven.

VROUWKE KLAPWIJK
365 BIJBELVERHALEN OM

9789023927983 • pb • 208 blz • 5+

€ 14,90

ZELF TE LEZEN
365 Bijbelverhalen om zelf te lezen is
een kinderbijbel voor elke dag. De Bij-

BIJBELVERHALEN
OM ZELF TE LEZEN

bel komt tot leven in deze kinderbijbel
met prachtige illustraties. Elke dag
begint met een Bijbeltekst, waarna
het verhaal volgt. Alle bekende en
minder bekende verhalen worden
voor kinderen naverteld. Vrouwke

Vrouwke Klapwijk

Klapwijk maakte hiervoor gebruik
van de Bijbel in Gewone Taal, en dat
maakt deze bijbel heel geschikt voor
kinderen om zelf te lezen.
9789026621680 • geb • 384 blz • 7+

€ 24,99

AREND EILANDER
DAG BOEK!
Een geheel nieuw dagboek in speels
vierkant formaat. In korte, goed
leesbare stukjes worden kinderen

HERMAN VAN WIJNGAARDEN (RED.)

uitgedaagd om alleen, of samen met

VEERKRACHT

opvoeders, door te denken over

De auteurs stimuleren jonge lezers zelf te ontdekken wat God tegen hen

Bijbelgedeelten.

wil zeggen in de Bijbel, in plaats van dat ze alles uitleggen. Ism de I-IGJB.

9789026612251 • pb • 384 blz • 8-11 jaar

€ 16,99
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€ 16,99

dingen die j eet weten over...

50 WEITEillgrOSILM

SIMON ADAMS

CHRIS WOODFORD

DE TWEEDE WERELDOORLOG

UITVINDINGEN

In dit full-color boek vertelt Simon Adams je alles over de Tweede

In dit full-color boek vertelt Chris Woodford je alles over beroemde

Wereldoorlog. Met veel foto's, schema's, lijstjes en weetjes. Na het lezen

uitvinders en wat ze ontdekt hebben. Met veel foto's, schema's, lijstjes

van dit boek weet je alles over hoe de oorlog begon, Hitler, D-day en

en weetjes. Na het lezen van dit boek weet je alles over robots, trampo-

veel andere onderwerpen.

lines, balpennen, satellieten en nog heel veel andere uitvindingen.
€ 12,99

9789026622205 • pb • 80 blz • 10+

9789026622212 • pb • 80 blz • 10+

€ 12,99

G450000
04414#04)

°Oefen
50HEELAL

MENSELIJK

50LICHAAM

ANGELA ROYSTON

RAMAN PRINJA
HET HEELAL

HET MENSELIJK LICHAAM

In dit full-color boek vertelt Raman Prinja je van alles over de ruimte.

In dit full-color boek vertelt Angela Royston je alles over hoe jouw

Met veel foto's, schema's, lijstjes en weetjes. Van sterren, planeten,

lichaam werkt. Met veel foto's, schema's, lijstjes en weetjes. Hoe werken

lichtjaren, ruimtevaart en astronauten: het komt allemaal voorbij. Na het

je hersenen? Wat is gezond en wat niet? Lees in dit boek alles over

lezen van dit boek zou je bijna zelf de ruimte in kunnen gaan!

botten, spieren, zintuigen en volwassen worden.

9789043528573 • pb • 80 blz • 10+

€ 12,99

9789043528566 • pb • 80 blz • 10+
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€ 12,99

Ontdekken en leren
ttkeitaty
SCHRIJF-VERZAMEL-EN DOOM

MARIEKE TEN BERGE
MIJN STOERE ONTDEKBOEK
Mijn stoere ontdekboek is een natuurlogboek voor kinderen. Wat is er
nou leuker dan buiten zijn en dingen verzamelen en vastleggen? Met
veel schrijfruimte, weetjes over planten en dieren en doe-opdrachten.
Achterin het boek zit een envelop, met daarin 4 ontdekkaarten voor o.a.
vogels en insecten.

MARIEKE TEN BERGE
MIJN LEUKSTE TEKEN- EN SCHRIJFBOEK
In Mijn leukste teken- en schrijfboek staan veel stap-voor-stap instructies
en opdrachten om te tekenen en te schrijven. Hoe teken je bijvoorbeeld
een poes? Of een meisje met een jurkje aan? Het boek heeft een groot
formaat en stevig papier. De envelop achterin bevat 4 stickervellen die
dit doeboek nog leuker maken.

9789029727204 • geb • 48 blz • 6+

9789043529051 • geb • 48 blz • 6+

€12,99

€ 12,99

STEEN VOOR STEEN44:>,
Een familie op de vlucht

Het grote
Belle en Anne Sara

FI ZOMERBOEK
Ek:•;1.4

MARGRIfiT II.I/I/RS

o

NIZAR ALI SADR
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MARGRIET RUURS
STEEN VOOR STEEN
Steen voor steen van Margriet Ruurs en Nizar Ah Badr vertelt het
verhaal van een familie op de vlucht. Rama en haar familie moeten hun
thuis achterlaten vanwege oorlog en honger. Met hun spullen op de rug
vluchten ze naar een veiligere plek. Na een zware, lange reis vinden ze
een nieuw thuis. Zo beginnen nieuwe herinneringen en nieuwe dromen.
Niet van oorlog, maar van vrede. Een uniek, poëtisch en actueel boek in
Nederlands en Arabisch, met prachtige kunstwerken van kiezelstenen,
gemaakt door een Syrische kunstenaar.

ELINE HOOGENBOOM
HET GROTE BELLE EN ANNE SARA ZOMERBOEK
Een must-have voor alle fans van Huis van Belle. Het staat boordevol
zomers leesvoer, een bingo, vakantie-uitjes, een Bijbelrooster en vrolijke
illustraties van Anne Sara. Een lekkér dik zomerboek om heerlijk in je
koffer mee te nemen en lang van te genieten. Uitgevoerd op fijn papier,
zodat het lekker licht is en makkelijk mee te nemen. Dit boek mag niet
ontbreken in je strandtas!

9789043528948 • geb • 32 blz • 8+

9789043528535 • pb • 96 blz • 11+

€12,99
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C 9,99
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MICHAEL DISCROLL
STERREN KIJKEN VOOR BEGINNERS

HEATHER ALEXANDER
KUNST KIJKEN VOOR BEGINNERS

Planeten, sterren, de maan, kometen... Het universum zit vol met

Introductie in de fascinerende wereld van de kunst voor kinderen.

prachtige creaties. Met Sterren kijken voor beginners weten kinderen

Het boek leert kinderen kijken naar de kunstwerken van de beroemde

alles over de geschiedenis en de wetenschap van de astronomie. Welke

schilders en beeldhouwers uit de kunstgeschiedenis. Uitleg over kleu-

sterrenbeelden zijn er? Wat is een komeet? En wat is een vallende

ren, verf- en schildertechnieken, info over musea en de belangrijkste

ster? Alle vragen worden beantwoord in deze encyclopedie voor jonge

stromingen in de kunst. Ook kun je zelf aan de slag met vijf kunstwerken

sterrenkijkers.

om zelf in te kleuren.

9789043526753 • geb • 96 blz • 9-12 jaar

e 22,99

9789026621116 • geb • 96 blz • 12+

C 19,99

ike Séttes- tenBrinke

Praten met kinderen
over geloofsvragen

JAN VON HOLLEBEN & JANE BAER-KRAUSE
WAT IS DE ACHTERNAAM VAN GOD?
deze religies aan bod. Godsdienstvrijheid, de eeuwigheid, religieuze

NI ESKE SELLENS- TEN BRINKE
WIE HEEFT GOD EIGENLIJK GEMAAKT?

gebouwen en andere thema's worden op een eenvoudige manier uitge-

Dit boek wil (groot)ouders en leerkrachten helpen om samen met kinde-

legd. Vrolijk en informatief, met prachtige foto's van Jan Van Holleben

ren op zoek te gaan naar antwoorden op 40 geloofsvragen. Met samen

en veel vragen en antwoorden.

praten kom je dichter bij het antwoord.

In Wat is de achternaam van God? komen de belangrijkste thema's uit

9789043526760 • geb • 184 Ik • 9-12 jaar

€19,99

9789023970798 • pb • 128 blz • 7-9 jaar
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13,50
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CAROLINE BURGER
BIDDEN IS GOED
Je kind van jongsaf aan zelf leren
bidden - dat vinden ouders terecht
heel belangrijk. Met dit
kindergebedsboek kun je op een
speelse manier kinderen vertrouwd
maken met bidden. In elk hoofdstukje
staat één onderdeel van het Onze
Vader centraal, daarnaast zijn er
hoofdstukjes over wat bidden precies

RUTH TANGHE & RUBEN VLOT

is, en over onderwerpen als

VLUGGERTJES

gebedshouding en gebedsverhoring.

Dit is een boekje met korte, krachtige teksten dat tieners helpt om zelf
keuzes te maken rondom seksualiteit. Weten wat en waarom je iets (niet)

9789023970927 • pb • 80 blz • 6+

e 9,90

wilt, voordat het je overkomt. De auteurs behandelen onder andere deze
onderwerpen: genieten, verliefd zijn, grenzen aangeven, trouw, porno,
teleurgesteld worden, zelfbevrediging en de kracht van woorden.

NELLEKE PLOMP

9789023970910 - pb .112 blz • 15+

€9,90

CONTACT MET GOD
Contact met God bevat alles wat een
jongere nodig heeft om zelf aan de slag
te gaan met gebed: informatie, ideeën,
bijbelstudies, inspiratie. Een praktisch

van de Bijbel en het christendo

en verrassend boek, voor persoonlijk
of gezamenlijk gebruik. Bij het boek
hoort een playlist op YouTube met
allerlei gezongen gebeden, variërend
van Psalmen tot Opwekking tot
popsongs.

I

9789023970095 • pb • 85 blz • 15+

ELS BETTE-FLUIT
HANDBOEK VOOR JONGE
CHRISTENEN
Er komt een moment dat je op eigen
benen komt te staan. Je gaat je eigen
beslissingen nemen, je eigen koers
volgen. Een beetje goede raad en
advies kun je daarbij af en toe wel
gebruiken. In dit boek komen allerlei
'zaken van het leven' voorbij, zoals

€14,90

e•e.

ANNE-LAURE FOURNIER LE RAY
ENCYCLOPEDIE VAN DE BIJBEL EN HET CHRISTENDOM

Handboek

Compleet overzicht in vier delen: De Bijbel met de grote verhalen uit beide

voor jonge christenen

testamenten. Geschiedenis van de christenen neemt je mee van de eerste

0•••
011Q•

discipelen tot de wereldgodsdienst die het christendom vandaag de dag is.
Het christelijk geloof en de gebruiken laat zien wat het christelijk geloof in
de praktijk inhoudt. Tot slot gaat de encyclopedie in op De verschillende
kerkenen hun tradities. Met tijdlijnen, kaarten en aansprekende illustraties
en overzichtelijk register.

vriendschap, tijd, geld en God, maar
ook hoe je een huishouden op orde

9789026620898 • geb • 160 blz • 124

houdt en goed voor jezelf zorgt. En bij
alles krijg je mooie gedachten en
praktische adviezen mee.
9789023925767 • pb • 207 blz • 12+

€14,90
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Actietiteis
AMANDA GULLIVER
HET VERDWAALDE SCHAAPJE

Actieperiode: 1oktober t/m 31 december 2017

FRANZ HUBNER
WEET JE WEL HOEV
GOD VAN DIEREN HOUDT

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

7,99

4399

9789026621260 • geb • 32 blz • 4+

C 7,99

9789026620430 • geb • 10 blz • 2+

€14,99

SALLY ANN WRIGHT
JOUW EIGEN BIJBEL

JULIET DAVID
EEN BIJBELTJE VOOR JOU

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

5 99
5

5 99
5

9789026606908 • geb • 32 blz • 2+

e 9,99

9789026619199 • geb • 160 blz • 7+

€10,99

Deze catalogus
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Actietiteis
BARBARA BARTOS-HOPPNER
HET VERHAAL VAN KERST

EVELIEN VAN DORT
JASPER & JULIA EN DE GEHEIME TUIN

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

7 99
,

9789026621277 • geb • 24 blz • 2+

4,99
€14,99

EVELIEN VAN DORT
STER OMNIBUS

9789026608421 • geb • 80 blz • 7-9 jaar

€ 9,99

5 99
,

€15

W.G. VAN DE HULST
IN DE SOETE SUIKERBOL
KLEUREDITIE

9789026614842 • geb • 78 blz • 7-9 jaar

C 9,99

J.F. VAN DER POEL
DOLF' & WOLF' EN DE SPEURTOCHT
MET DE DRONE - DEEL 26

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

5 99

4,99
€ 8,99

EVELIEN VAN DORT
DE KINDERBOEKENBRIGADE

9789088653551- geb • 128 blz • 10-12 jaar

€ 9,99

MARIEKE VAN DER GIESSEN-VAN VELZEN E.A.
STAP VOOR STAP

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

6,99

10 45

9789026621284 • geb • 96 blz • 10-12 jaar

.106 0.0W Tuin

ACTIEPRIJS

6,99

9789026617263 • geb • 95 blz • 4+

13,5Per&JOia

VROUWKE KLAPWIJK
WAAR IS TOMTOM
DIERENHOTEL DE BROKKENBAK DEEL 2

ACTIEPRIJS

9789026614699 • geb • 256 blz • 7-9 jaar

Actieperiode:1 oktober t/m 31 december 2017

€ 9,99

ANNEMARIE TEN BRINKE
KNUFFEL VAN SOFTE

9789023913504 • geb • 218 blz • 6+

JUDITH JANSSEN
DE MYSTERIEUZE MONNIK

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

775
6999
9789023993261- geb • 85 blz • 4-8 jaar

€13,90

9789023977049 • geb • 96 blz • 10-12 jaar

€ 9,99

