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Auteur Titel Pagina AVI Auteu Titel Pagina 

Vandermeeren, Hilde Mijn eerste AVI 9 Lewis, C.S. De zilveren stoel 

Klapwijk, Vrouwke 

sprookjesgroeiboek 

Bas en de bosbrand 

AVI 9 Lewis, C.S. Het betoverde land 

achter de kleerkast 

16 

Klapwijk, Vrouwke Bas gaat naar zee 8 AVI 9 Lewis, C.S. Het laatste gevecht 16 

Klapwijk, Vrouwke Bas gaat op schoolreis 8 AVI g Lewis, C.S. Het neefje van de 

Klapwijk, Vrouwke Bas gaat op voetbal 8 tovenaar 

Klapwijk, Vrouwke Bas helpt een vos AVI 9 Lewis, C.S. Het paard en de jongen 16 

Klapwijk, Vrouwke Bas in de ArenA AVI 9 Lewis, C.S. Prins Caspian 16 

Klapwijk, Vrouwke Bas op het ijs AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -1 14 
Klapwijk, Vrouwke Bas vindt de schat AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 2 14 

Simons, Marieke Lin en Tijs, Ijs-feest AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 3 14 
Simons, Marieke Lin en Tijs, Waai-dag 7 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 4 14 

Dort, Evelien van Ster de knuffelpony -1 AVI9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 5 14 
Dort, Evelien van Ster springt - 2 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 6 14 
Dort, Evelien van Ster en de grote AVI 9 Poet, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 7 14 

verrassing - 3 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 8 14 
Dort, Evelien van Ster in de sneeuw - 4 AVI 9 Poet, J.F. van der Dolfi en Wolfi - g 15 

Graaf, Margriet de Logeren, olé! AVI 9 Poet, J.F. van der Dolfi en Wolfi -10 15 

Graaf, Margriet de Pepi en het gevaar AVI 9 Poet, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 15 

Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak -1 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 12 15 
Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 2 10 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -13 15 

Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 3 10 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -14 15 

Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 4 10 AVI 9 Poet, J.F. van der Dolfi en Wolfi -15 15 

Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 5 10 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -16 15 

Dort, Evelien van Daan durft 10 AVI Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 17 15 

Dort, Evelien van Daan gaat ervoor 10 AVI 9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -18 14 
Dort, Evelien van Daan in actie 10 AVI g Poet, J.F. van der Dolfi en Wolfi -19 14 
Klapwijk, Vrouwke Koosje - Op de fiets met AVI 9 Stingenberg, Ben Alleen! 13 

Oma Booma AVI 9 Slingenberg, Ben Een e-mail van Lumie 

Klapwijk, Vrouwke Koosje en de smerige 

smurrie 

AVI 9 Velema, Gerry Applaus voor mijn 

broertje 

13 

Klapwijk, Vrouwke Koosje en de verdwenen 

viool Van Boekaanduiding AVI OUD naar Boekaanduiding AVI NIEUW 

Klapwijk, Vrouwke Koosje en de zieke 

zeehond Boekaanduiding AVI OUD Boekaanduiding AVI NIEUW 

Klapwijk, Vrouwke Koosje mist de mail 9 
Oranje, Corien Paard bij de dokter 11 1 Start - M3 

Oranje, Corien Piet in de finale 11 2 M3 - E3 

Klapwijk, Vrouwke Zelfleesbijbel 2,a 3 E3 - M4 

Houwelingen, 

Frans van 

Maanlicht 13 4 M4 - E4 

M4 - E4 - MS 
IJmker, Janne Mijn vriend Samuel 19 5 E4 - M5 - E5 

Leguijt, Guurtje Heibel in mijn hoofd 13 7 E5 -  M6 

Leguijt, Guurtje Winnen 13 8 E5 - M6 - E6 - M7 

Lewis, C.S. De reis van het 

drakenschip 
9 
>9 

M6 - E6 - M7 

M7 - E7 	Plus 
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860+ 

Je eisen herinneringen 
GERRIT EN MARIEKE TEN BERGE 

Jouw babyboek 
Een sfeervol en vrolijk christelijk geboorteboek, met korte 
gedichtjes en speciale aandacht voor de christelijke feestdagen. 
Natuurlijk ook ruimte voor het plakken van foto's en het eerste 
haarlokje! Een prachtig cadeauboek. 

978 90 266 1521 4 -32 blz. ge b 

15,95 
	

FULL COLOUR 

FRANS VAN HOUWELINGEN EN MARIJKE TEN CATE 

Opa, vertel eens... 
Oma, vertel eens... 

In dit herinneringsboek kan elke opa of oma naar harten-
lust verhalen opschrijven, foto's inplakken of een wens 
meegeven aan het kleinkind, zodat deze voor de rest van 
zijn of haar leven een tastbare herinnering heeft aan opa 
of oma. 
De teksten van Frans van Houwelingen zijn speels, de 
illustraties van Marijke ten Cate toveren bij iedereen een 
glimlach op het gezicht. 

Voor alle leeftijden 
978 90 266 1541 2 (opa) — 32 blz.  geb. 

	

15,95 	 FULL COLOUR 

978 90 266 1540 5 (oma) - 32 blz. geb. 

	

15,95 e 	 FULL COLOUR 

GERDIEN ROUWENDAL EN TRISH FLANNERY 

Mijn doopalbum 
Dit doopalbum bevat ruimte voor persoon-
lijke herinneringen, maar ook een prenten-
boekverhaal aan de hand waarvan ouders 
met hun kinderen kunnen praten over de 
doop en de doopdienst. 

978 go 6140 908 3 - 64 blz. geb. 
15,90 	 FULL COLOUR 

De Groot Goudriaan 

GERRIE BEKHUIS 

Mijn kerkboek 
Een leuk boek om zondags mee te nemen 
naar de kerk. Je eigen schrijfboek tijdens de 
dienst of club. 

4-12 jaar 
978 go 266 1316 6 — 104 blz. pb. 

9,95 

Jouw $ 

baby 
n°  boek 

9 

1111r
Callenbach Gerrit en Ráxieke 

ten Serge 



Nieuw 

MOLLY SCHAAR IDLE 

Welterusten Noach 
Noach stopt alle dieren in bed, twee bij twee. 
Bekende bedrituelen komen voorbij: tanden-
poetsen, nog even een bekertje water of een 
lekkere knuffel. In de tekst staat bovendien 
een grappige verwijzing naar het alfabet. 
Welterusten Noach heeft alles in zich om tot het 
vaste bedritueel te gaan horen. 

3-6 jaar 
978 90 266 1534 4 - 32 blz. geb. 

12,95 	 FULL COLOUR 

ELLEN BEUKEMA EN ERIKA COTTELEER 

Dag Manon, daaaag 
Laura is drie jaar. Ze is blij als ze een zusje 
krijgt. Maar papa en mama zijn ongerust, 
merkt ze. Want Manon is erg ziek. Een pren-
tenboekje voor jonge kinderen over het ver-
lies van een broertje of zusje. 

3-6 jaar 

978 90 266 1342 5 -  48 blz. geb. 
11,25 	 FULL COLOUR 

KENNETH STEVEN 

Tel de sterren 
Wat kan er hoger zijn dan de bergen? En 
groter dan de zee? Het kleine ijsbeertje vraagt 
zijn moeder het hemd van het lijf. En zij weet 
het antwoord! Een vertederend verhaal over 
een kleine ijsbeer die vol verwondering de 
wereld ontdekt en leert wat echt waardevol is 
in het leven. 

3-5 jaar 

978 go 266 1799 7 - 32 blz. geb. 
Ca. 10,95 	 FULL COLOUR 

MAX LLJ CADO.  

,E Z _E J.  _S 
ANIFeid Dakimène-Hdk 

Actieprijs 
4,95 

HERMAN VAN VEEN EN ALJA ZWIERENBERG 

Benjamin IJ. Beer 
Pom, pom, pom 

Benjamin is een ijsbeer die samen met zijn 
vader en moeder moet vluchten voor het 
smeltende ijs. Na een avontuurlijke reis ko-
men ze terecht in een groene wereld, waar 
alleen maar bruine beren wonen. 

6+ 

978 90 435 1510 8 - 48 blz. geb. 

	

15,50 	 FULL COLOUR 

HERMAN VAN VEEN EN ALJA ZWIERENBERG 

Naema 
De vrouw van Noach 

In een tijd, niet eens zo lang geleden, leefden 
Noach en Naema.... Zo begint'het verhaal over 
de vrouw van Noach, geschreven door ras-
verteller Herman van Veen. Alja Zwierenberg 
maakte de kleurrijke illustraties. 

6+ 

978 90 435 1683 9 -  64 blz. geb. 

	

14,95 	 FULL COLOUR 

ADELHEID DAHIMÉNE EN HEIDE STOLLINGER 

Ezels 
Twee ezels zijn bijna 25 jaar getrouwd. De 
avond voor hun trouwdag legt de ezelin nog 
gauw even een knik in het oor van haar man. 
Zodat hij hun feestdag niet vergeet. Maar deze 
handeling heeft desastreuze gevolgen. 

5-ioo jaar 

978 90 435 1576 4 - 32 blz.  geb. 

	

9,95 	 FULL COLOUR 

DOROTHY STEWART 

Hoe een slome slak op tijd kwam 
Slak komt allerlei dieren tegen die enorme 
haast hebben. 'Snel, schiet op', zeggen ze 
tegen hem. Dus maakt hij ook maar haast, al 
gaat dat als slome slak niet zo snel. Waar is 
iedereen toch naar op weg? Inclusief poster. 

3-5 jaar 
978 90 266 1524 5 - 30 blz. geb. 

	

10,25 	 FULL COLOUR 

Nieuw 
MAX LUCADO 

jij bent jij 
Vraag je je ook weleens af of je slim genoeg bent, grappig of mooi? Zo 
ook 011ie... Hij wil dolgraag worden uitgekozen om een van de stelt-
lopers van het dorp te zijn, want daarmee stijg je uit boven iedereen! 
Op een avond is hij aan de beurt en hij kan z'n geluk niet op. Maar 
011ie moet een wijze les leren om echt gelukkig te worden. 

5+ 

978 90 266 1915  1  -  32 blz. geb. 
12,95 	 FULL COLOUR 



wonderlljke:wontnrer  

Anne ditriim 

LOIS ROCK 

Ik ga slapen, ik ben moe 
Een voorleesboek met tien leuke verhalen 
voor het slapengaan. De verhalen gaan over de 
belevingswereld van een peuter: het bouwen 
van een blokkentoren of het zoeken naar een 
kwijtgeraakte beer. Elk verhaal sluit af met een 
gebed. 

3-6 jaar 
978 90 266 1474 3 -128 blz. geb. 

9,95 	 FULL COLOUR 

Groter formaat 978 90 266 1301  2  — 15,95 

HESBA STRETTON 

Jessica's eerste gebed 
De kleine Jessica maakt als zwerfkind in Londen 
kennis met de man van het koffiestalletje, die 
ook koster van de kerk is. Jessica volgt hem en 
hoort van de dominee wie God is. 

6+ 
978 90 266 1125 4 - 48 blz. geb. 
15,95 

JAN GODFREY 

Wie maakt de dag zo mooi? 
`Wie maakt de dag zo mooi?', vraagt Kleine 
Bruine Vogel. Niemand lijkt het te weten, 
totdat de zachte zomerwind haar iets in het oor 
fluistert. Een kleurrijk, vrolijk prentenboek 
over Gods schepping. 

4-8 jaar • 
978 90 266 144o 8 — 32 blz. geb. 
9,25 	 FULL COLOUR 

MARJALEENA LEMBCKE EN 

SYBILLE HEIN 

Er was eens een sprookje 
Stel, je bent een betoverende prinses 
in een prachtig sprookje, maar op een 
ochtend gebeurt er iets vreemds. In 
een oogwenk komt alles om je heen 
tot stilstand. De kamerdienaar staat 
als bevroren bij de deur, het dienst-
meisje houdt op om nieuwe thee in te 
schenken... En dan dringt tot je door 
dat de schrijver van je eigen verhaal is 
opgestapt! 

8+ 

978 90 779 4244 4 - 386 blz. geb. 
16,95 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Elke dag Kinderdag 
voorleesverhalen 

Janjaap, Gijsbert en Willemien beleven al-
lerlei avonturen - ze gaan schoenen kopen, ijs 
met slagroom eten en mama verrassen met 
moederdag. 

4+ 
978 90 266 1064 6 - 386 blz. geb. 

19,95 

MARGREET MALJERS 

Femke en Floris op de kinder-
boerderij 

Femke en Floris hoeven zich nooit te verve-
len. Samen beleven ze heel veel avonturen 
met de dieren op de kinderboerderij. 

4-7 jaar 
978 90 266 1314 2 -112 blz. geb. 
10,20 

JAAP TER HAAR 

Ernstjan en Snabbeltje 
Uit en thuis 

Ernstjan gaat logeren op een boerderij. Snab-
beltje mag ook mee. In de trein ontsnapt het 
jonge eendje en plast hij op de broek van de 

conducteur! 
4-8 jaar 

978  90 266 1430 9 - 64 blz. geb. 
9,95 	 FULL  COLOUR 

Nieuwe uitvoering 

ANNE DE VRIES 

Jaap en Gerdientje 
Jaap woont op een boerderij aan de rand van 
het bos. Als hij op een dag buiten speelt komt 
er een vreemde auto langsrijden. In de auto zit 
Gerdientje. Haar ouders gaan naar Indonesië 
en Gerdientje komt bij haar opa en oma wo-
nen. Jaap en Gerdientje komen bij elkaar in de 
klas en worden dikke vrienden. 

4+ 
978 90 266 1944 1- 288 blz. geb. 

9,95 

Wie maakt 
de dag zo mooi?  41(  

Actieprijs 
4,95 

rtkorleeshoelten 
HERMAN VAN VEEN 

De wonderlijke avonturen van 
Alfred Jodocus Kwak 
Het grote voorleesboek 

Voor het eerst zijn alle 52 verhalen van het 
wereldberoemde eendje gebundeld in dit 
Grote Voorleesboek! 

4+ 
978 90 435 1838 3 - 320 b(z. geb. 
Ca. 24,90 

Nieuw 
 Verschijnt november 2010 

Femke Floris 
er  de kinderboerderij 

Ernstjan en Snabbeitje 
Uit en thuis 

Actieprijs 
4,95 

'_SSICA'S 
EERSTE 
GEBED 



SERIE `VOOR ONZE KLEINEN' 

MET ILLUSTRATIES VAN W.G. VAN DE HULST JR. 

Het' 
wegje in 

het. hotel) 

Het 
plekjes dat 
niemand 

VOORLEESBOEKEN W.G. van de Hulst 

Van de 
boze 

koster 

Fik 
	

Het plekje dat niemand 

978 90 266 4241 8 — 481(z. geb 
	

wist 
7,25 	 978 90 266 4246 3 — 48 btz. geb. 

7,25 

Allemaal katjes 

978 90 266 4380 4 — 48 blz. geb. 

7,25 

Het klompje dat op het 
water dreef 

978  90 266 4245 6 — 48 blz. geb. 

7,25 

Kleine zwerver 
978 90 266 4250 0 -  48 blz. geb. 

7,25 

7,25  * 
Actieprijs 6 4,95 

6 

Het wegje in het koren 	Annelies 
978 90 266 4247 0 — 48 blz. geb. 	978 90 266 43811— 48  blz. geb. 

7,25 

Het kerstfeest van twee 
domme kindertjes 

978 90 266 4244 9 — 48 blz. geb. 

7,25 

Van Bob en Bep en Van de boze koster De bengels in het bos Anneke en de sik 

Brammetje 978 90 266 4252 4 — 48 blz. geb. 978 90 266 4239 5 — 48 blz geb.  978 90 266 4236 4  —  48 btz. geb. 

978 90 266  4251  7  -  48 blz. geb.  7,25 7,25 7,25 

7,25 

    

 

2 DO Luisterboek 

  

 

Cnrjen Oranje en Coen Verboon, lenen 

Dierenverhalen 

 

Twee uur 
luisterplezier 

W.G. VAN DE HULST 

Dierenverhalen 
2 CD-Luisterboek 

Een selectie uit de verschil-
lende bundels van Van de 
Hulst. Luisteren naar verha-
len over dieren waar velen 
van zullen genieten. 

4+ 

978 90 266 1441  5 

15,95 

Van drie domme zusjes 

978 90 266 4253 1— 48 blz. geb. 

7,25 

Het huisje in de sneeuw 
978 90 266 4243 2 — 48 blz. geb. 

7,25 

De wilde jagers 
978 90 266 4240 1 — 48 blz. geb. 

7,25 

Bruun de beer 
978 go 266 4238 8 — 48 blz. geb. 

7,25 

 

    



W.G.van de Hulst 

toeh 

tot 9 jaar 
Maríeke Simons 	 MARIEKE SIMONS 

Us-feest. 	Ijs-feest 
J  Lin en Tijs mogen met mama mee nieuwe 

schaatsen kopen. Als ze een aankondiging 
zien voor een sleeënwedstrijd willen ze al-
lebei meedoen. Maar er kan natuurlijk maar 
één iemand winnen. Een prachtig verhaal 
over sneeuw- en ijspret. 

avi 2-3 

978 90 26 
	

94 5 — 64 blz. ge b. 
Callentach 
	

8,95 

Lin @n Tijg 	Lin en Tijs 

Het Gouden voorleesboek 
978 90 266 0498 o —  32o blz geb.  
18,50 

Winterverhalen 
978 90 266 0909 1— 288 blz. geb. 
19,50 

Verhalen van toen-1 
Omnibus 'Voor Onze Kleinen' 

Bevat elf verhalen uit de serie 'Voor 
Onze Kleinen, inclusief de originele 
illustraties. 

978 go 266 3537 3 — 38o blz. geb. 
22,95 

Zomerverhalen 
978 90 266 1013 4 — 320 blz. geb. 

19,50 

Verhalen van toen-2 
Omnibus 'Voor Onze Kleinen' 

Bevat tien verhalen uit de serie 'Voor 
Onze Kleinen', inclusief de originele 
illustraties. 

978 go 266 3538 0 —  346 blz. geb. 
22,95 

Dierenverhalen 
978  90 266 1466 8 — 224 blz. geb. 

15,95 

W.G. VAN DE HULST 

Rozemarijntje 
'Ik ben Rozemarijntje. Zullen 
we allemaal gaan spelen?' De 
meisjes lachten. 'Wat een gekke 
naam is dat', zei er een. Rozema-
rijntjes gezicht werd donker. Ze 
trok een rimpel boven haar neus 
en zei: 'Een gekke naam? Hele-
maal geen gekke naam, hoor. 't 
Is juist de mooiste naam van de 
hele wereld.' 

4+ 

978 90 2661932 8  —

112 blz. geb 

9,95 

Nieuwe uitvoering 

Nieuw 
MARIEKE SIMONS 

Lin en Tijs 
Waai-dag 

In het tweede deeltje van deze 
nieuwe seizoenenserie draait al-
les om 'waaidag': Lin en Tijs ma-
ken met de hele school vliegers en 
gaan ze uitproberen! 

avi 2-3 

978 go 266 2028 7 — 64  blz. 
geb. 
Ca 8,95 

MIEKE JANSSENS 

Frommeltje Frots 
Op een avond horen Frommeltje en haar broertje 
dat ze gaan verhuizen. Allebei zijn ze boos en 
verdrietig. Frommeltje krijgt er zelfs de zenuw-
kriebels van. Zou ze wel weer nieuwe vriendjes 
krijgen? Als ze maar niet gepest wordt op de 
nieuwe school. Gelukkig schiet oma Leliebloem te 
hulp met een bijzondere verrassing. . 	. 	 . 	. 

6-8 jaar 
978 90 266  1497  2 — 128 blz. geb. 
9,25 

ete,41e 

ck leed kol eelt  
HILDE VANDERMEEREN 

Mijn eerste sprookjesgroeiboek 
ik lees zelf 

Een prachtig  FULL COLOUR  geïllustreerd 
boek met bekende sprookjes. Zeven geit-
jes jagen de boze wolf weg. De prins kust 
Sneeuwwitje en nog vele andere.  

Uniek! avi 1- avi 

978  90 7794 220 8 —128  biz  geb.  
21,95 

Mieke Janssens 

6-ce,5 



MARGRIET DE GRAAF 

Logeren, olé! 
Pepi woont in Spanje, maar omdat zijn vader 
en moeder moeten werken in het restaurant, 
mag Pepi bij zijn tante in Nederland logeren. 
Pepi's oom brengt hem in de vrachtauto naar 
Nederland. Als tia Elena siësta houdt, ver-
dwaalt Pepi met zijn step... 

avi 4, 6-8 jaar 

978 90 266 1436 1— 64 blz. geb. 
9,25 

Met Spaanse woorden 

Actieprijs 4,95 

Logeren,olé! 

MARGRIET DE GRAAF 

Pepi en het gevaar 
Pepi gaat opnieuw logeren bij Gijn Nederland-
se familie. In de speeltuin wordt hij gepest 
door een grote jongen. Maar Pepi is niet bang: 
hij schakelt de politie in! 

avi 4, 6-8 jaar 

978 90 266 1532 o — 64 blz. geb. 

9,25 

Met Spaanse woorden 

Margriet de Graaf 

Pepi en het 
gevaar 

Bas op het ijs 
avi 2 

978 90 266 1242 8 —

48 blz geb. 

8,25 

bas 
Vrouwke Klapwijk 

Actieprijs 4,95 

bas  helpt 

bas  gaat 
op voetbal 

MARGRIET DE GRAAF 

Knaagtandje 
Roos vindt een knuffel op straat en wil hem 
dolgraag houden. Maar van haar moeder mag 
ze geen knuffels, omdat ze er allergisch voor is. 
Roos verstopt de knuffel stiekem op haar kamer, 
maar 's nachts kan ze er niet van slapen. En dan 
hoort ze ook nog een jongetje huilen om zijn 
knuffel 

6+ 

978 90 266 1498 9 — 64 blz. geb. 

9,25 

VROUWKE KLAPWIJK EN WILLEKE BROUWER 

Sil 

Sil rent door het leven zodra hij 's ochtends op-
staat. In de vroege ochtend heeft hij al zijn hele 
familie wakker gemaakt, uit het raam gehangen 
om de krant op te vangen en natuurlijk is hij 
(bijna!) te laat voor school. Maar op school wordt 
Sil gepest. 

6-9 jaar 

978 90 266 2044 7 — 64 btz. geb. 3,95 tot 

december  2010, daarna ca. 8,95 

FULL COLOUR 

Actieboek christelijke kinderboekenmaand 2010 

8 BOEKEN IN DE SERIE OVER BAS 

VAN VROUWKE KLAPWIJK 1 ILLUSTRATIES IRENE GOEDE 

Bas en de bosbrand 
avi 2 

978 go 266 1374 6 

48  blz.  geb, 

8,25 

Bas in de ArenA 
aVt 

978 90 266 1029  5- 

52 btz. geb. 
8,25 

a 

` 	 •, 	• 

Bas vindt de schat 
avi  2 

978 90 266 1114 8  — 
48 blz. geb 
8,25 

Bas gaat naar zee 
gaat  avi  2 

naar zeeg 978  go 266 1137 7 

48 blz. geb, 
8,25 

Bas gaat op schoolreis PI 
avl  2 

978  90 266 1106  3 

56 blz geb.  

8,25 

Bas gaat op voetbal 
avi  2 

978 90 266 0947 3 — 

48 blz.  geb. 

8,25 

Bas helpt een vos 
avi 2 

978 90 2661Zfl z - 

48  blz. geb 
8,25 



KOOSJE 
Op de Sets met 

oma Booma 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje en de zieke zeehond 
Koosje gaat met haar ouders een paar weken 
naar Texel. Tijdens een flinke zomerstorm 
vinden ze een jonge zeehond op het strand. 

avi  5 

978 90 266 1371 5 - 56 blz. geb. 
8,25 

EVELIEN VAN DORT 

Ster de knuffelpony —1 
Mirte en Job beleven doldwaze avonturen 
met de pony van opa, die 'Ster' heet. Ster eet 
boerenkool uit de volkstuin van de buur-
man, gaat er met een hamer vandoor en 
vindt een kameraadje. 

avi  3-4, 6-8  jaar 
978 90 266 1495 5 - 64 blz. geb. 
9,25 

* Winnaar EigenWijsPrijs 2009 

EVELIFN VAN DO. 

11°421:tenie  
zieke zeehond 

Mande %Dreig 

• 

Ster en de 
grote verrassing 

Ster 
t.o.  VAN  DORT 

5 boeken in de Koosje-serie van Vrouwke Klapwijk  Illustraties Magda van Tilburg 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje mist de mail 
Als Vincent en Koosje aan het 'koekelen' zijn, 
ontdekken ze dat in de straat waar de opa 
van Vincent woont een pony te koop wordt 
aangeboden. Koosje gaat er op af. Maar leest 
ze nog op tijd het waarschuwende mailtje 
van oma? 

avi 5 

978  90 266 1444 6 - 72 blz. geb. 

8,25 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje - Op de fiets met Oma 
Booma 

Koosje gaat in de vakantie een fietstocht 
maken met Oma Booma. Wel vier dagen 
lang! 

avi 5 

978 90 266 o997 8 - 56 blz. geb. 
8,25 

EVELIEN VAN DORT 

Ster springt — 2 

Mirte en Job willen Ster leren springen. De 
pony heeft er alleen niet zon zin in. Totdat 
Ster merkt hoe leuk het is om te springen. 

avi 3-4,  6-8  jaar 
978 90 266 1513 9 — 64 blz. geb. 
9,25 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje en de smerige smurrie 
Op school is Koosje druk met een milieu-
project. Maar dan ontdekt ze samen met 
Vincent gifvaten in de polder. Wie zit hier 
achter? ........ 

a.VI 5 

978  90 256 1548 1-  64  blz. geb. 

7,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Koosje en de verdwenen viool 
Leonie woont een paar maanden bij oma 
Booma. Een paar dagen voor een grote 
muziekwedstrijd op school is de viool van 
Leonie opeens verdwenen. 

avi 5 
978 90 266 1261 9 - 56 blz. geb. 
8,25 

EVELIEN VAN DORT 

Ster en de grote verrassing — 3 
Mirte kan al zo goed rijden op Ster dat 
ze buiten het volkstuintjescomplex mag 
komen. Als ze samen door de winkelstraat 
rijden gebeuren de meest gekke dingen. 

avi 3-4,  6-8  jaar 
978 90 266 1529 0-  64 blz. geb_ 
9,25 

Nieuw 
EVELIEN VAN DORT 

Ster in de sneeuw — 4 
Het is winter. De sloten bevriezen en er 
valt een pak sneeuw. Mirre is druk met het 
veulen van Ster, dat nog veel nieuwe dingen 
moet Ieren.Maar Ster moet ook nog iets 
leren. Ze heeft nog nooit een bevroren sloot 
gezien! 

avi 3-4, 6-8 jaar _ 	. 
978 90 266 20621 - 64. blz. geb. 
Ca. 9,25 

Verschijnt oktober 2010 



gaat ervoor 

Nieuw 

Actieprijs 
e 7,5o 

EVELIEN VAN DORT 

Roet in het ete 
een merkwaardige piet, die geen 

pietenrnuts draagt maar een politiepet...Een heerlijk voor- 
leesboek met extra veel mooie, grote illustraties.  

4-7 jaar 
978 go 266 1546 7 -- 48 blz geb.  

12,50 

Sinterklaas 
Vrouwke Klapwijk 

Wouwke Klapwijk 

Bang voor een knal 

CQtC t. et tint lIc-til 

Vlinder ontsnapt! 

* Nieuw 

Calk bach 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak -1 
De brokkendief 

Stijn gaat verhuizen omdat zijn vader en 
moeder een dierenhotel gaan beginnen. 
Hij ontmoet Veerle, zijn nieuwe buur-
meisje. Zal het lukken om het hotel op tijd 
te kunnen openen? En wie maakt steeds 
die gaten in de zakken met brokken? 

avi 4, 6-8 jaar 
978 90 266 1432 3 — 72 blz. geb. 
8,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak 
Waar is Tomtom? 

De Brokkenbak is bijna klaar, en zal fees-
telijk geopend worden. Maar dan ontdekt 
Veerle opeens een bijzondere advertentie 
in de krant: een jonge rashond is verdwe-
nen en wordt gezocht. Stijn en Veerle 
gaan op onderzoek uit. 

avi 4, 6-8 jaar 
978 90 266 1484 2 —  72 b z. geb. 

8,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak - 3 
Bang voor een knal 

De vader van Stijn organiseert rond de 
jaarwisseling een actie. Honden kunnen 
tegen een speciaal prijsje voor een paar 
dagen komen logeren in 'De Brokkenbak'. 
Als Stijn en Veerle op stap zijn met Tom-
tom krijgen ze te maken met jongens die 
vuurwerk gooien. 

avi 4, 6-8 jaar 
978 go 266 1500 9 — 72 blz. geb. 

8,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak - 4 
Wat is er met Hen? 

Het is vakantietijd en het loopt storm in 
De Brokkenbak. Fien, een jonge Duitse 
dog, is een geval apart. Ze eet alles wat los 
en vast zit. En dan wordt Fien erg ziek. De 
dierenarts moet eraan te pas komen. 

avi 4, 6-8 jaar 
978 go  266  1547 4 — 72 blz. geb. 

8,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Hotel De Brokkenbak - 5 
Vlinder ontsnapt! 

Bij De Brokkenbak komt een vlinder-
hondje logeren. Het is een hondje dat 
dagelijks gekamd moet worden, en Stijn 
en Veerle zijn er druk mee! Als ze op een 
dag gaan wandelen, luistert het hondje 
niet zo goed... 

avi 4,6-8 jaar 

978  60 265 2029 4 — 72 blz. geb. 

8,95 

EVELIEN VAN DORT 

Daan durft 
Daan zit in groep vijf en wordt geplaagd door 
Ricardo. Als Ricardo ook nog eens in zijn 
straat komt wonen, loopt Daan weg. Iedereen 
helpt met zoeken. Ook juf Els. Zij bedenkt 
een leuk plan. 

avi 5 
978 90 266 1378 4 — 96 blz. geb. 
9,25 

EVELIEN VAN DORT 

Daan in actie 
In de winkelstraat waar Daan woont hebben 
ze last van een zwerfhond. Hij bijt vuilniszak-
ken kapot, zodat al het vuil op straat terecht-
komt. Als de hond uiteindelijk gepakt wordt, 
brengt Daan hem naar het dierenasiel. Daan 
bedenkt een actie om geld in te zamelen voor 
het asiel. 

avi 5 
978 90 266 14651— 96 blz. geb. 

8,95 

EVELIEN VAN DORT 

Daan gaat ervoor 
Het is winter, en het heeft hard gevroren. 
Daan houdt van de winter: hij heeft het druk 
met sneeuwruimen en zorgt voor de eenden 
in de vijver. Als er een echte kinderelfste-
dentocht georganiseerd wordt, wil Daan 
graag meedoen. Maar hij heeft zijn schaatsen 
uitgeleend aan Ricardo. Durft hij ze terug te 
vragen? 

avi 5 
978 90 266 2031 7 — 96 blz. geb. 
8,95 



CORIEN ORANJE 

Piet in de finale 
inter  " 	-ee 	«me Pieten nodig. 

Bram leest de advertentie in de krant. 

Hij wil dolgraag meedoen maar je moet 
minimaal zestien jaar zijn... 

avi 5 

978  90 266 1439 2 —108 blz. geb. 
9,8o 

Actieprijs 

E 9,95 

CORIEN ORANJE 

Paard bij de dokter 

W.G. VAN DE HULS.  

Klaas 
Ëè 	ngen kijkt uit over de zee. Zijn ogen staan verdrietig. Van- 
daag komt Sinterklaas, maar hij kan niet naar hem toe. Dan ziet Klaas 
iets drijven op de golven. Het is de mijter van. Sinterklaas. 

Dit boek is een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 
1945, compleet met de uitgestanste mijter in het omslag. 

e n Sinterklaasverhaal vat? 
. , W.Q.v  or)  deXulst 

net teke  kt  i  C) en Win 
W. wande Xuist u  tur 

noten alweer 
de Win 	é moéder van Bram en 

ina is daar niet blij mee. Als Bram hoort 
dat het paard van Sinterklaas misschien 

iet meer naar Nederland kan komen, 
sur hij een mailtje. 
aVI 5 

978 90 266 1438 5 —112 blz. geb. 
9,8o 

Sinterklaas akket Corien Oranje 
4-7 jaar 

978 go 266 1526 9  -  48 blz. geb. 

14,95  

Twee boeken heel voordeb 
978 go 266 1763 8 

Normaal 19,6o nu g go 

Actie! 

Een e-mail 
van Lumie  Ben  , 

Slingenberg 

tot 12 jaar 
HELGA WARMELS 

Waterspiegel 
Janno heeft geen vader. Die is lang geleden 
gestorven. Hoe is dat gebeurd? En wat is er 
waar van het verhaal dat er een monster in 
de singel zwemt? Als Janno van zijn moeder 
geen antwoorden krijgt, besluit hij zelf op 
onderzoek te gaan. . 

9+ 

978 go 266 1530 6 - 112 blz. geb. 

9,95 

GUURTJE LEGUIJT 

Vlucht 
De vader van Niels is overleden door een 
ongeluk in huis. Sindsdien is de moeder van 
Niels, Iris en Bastiaan overdreven bezorgd. 
Niels worstelt hiermee, vooral ook met zijn 
schuldgevoel. Als de juf van Bastiaan op 
bezoek komt en over begeleiding door Jeugd-
zorg begint, ziet de moeder nog maar één 
oplossing. 

10+ 
978 90 266 1384 5 - 

112 bis, geb. 
10,25 

HELGA WARMELS 

De boot 
Soms lijken wensen te groot om 
ze op een verlanglijstje te zetten. 
Michiel wil dat zijn ouders stoppen 
met ruziemaken. Hij wil ook een 
nieuwe beste vriend én een motor-
boot. Maar zulke cadeaus passen 
in geen enkel pakpapiertje. Een 
verhaal over dromen die waarheid 
worden - alleen niet op de manier 
die je zelf in gedachten hebt... 

9+ 

978 90 266 2063 8  -  112 bis. geb. 
Ca. 9,95 

Verschijnt oktober 2010 

*Nieuw 

BEN SLINGENBERG 

Een e-mail van Lumie 
In groep 8 van basisschool De Punt gebeurt 
iets ernstigs: Lumie wordt heel ziek. De 
hele klas leeft mee. Ze mailen en Lumie 
mailt terug. Maar Lumie wordt steeds 
zieker... 

avi 9 

978 go 266 1080 6 -128 bis. geb. 

10,95 



PAARD 
ONTVOER'  

COM, 

Cillerrhach 

EVELIEN VAN DORT 

Funny viert feest 
Eva ontdekt dat meneer Dunsel paardrijles heeft 
op de manege. Dat vindt ze verdacht. Wil hij soms 
indruk maken op juf Roos? En er is een zomerfeest, 
waarop iedereen mag demonstreren hoe goed hij 
kan ponyrijden. 

8-12  jaar 
978 90 266 141 	12 blz. geb. 

9,75 

EVELIEN VAN DORT 

Funny in galop 
Emmy, de pony van Eva, ontsnapt en eet bloemen 
uit de tuin. Als Eva jarig is nodigt ze de hele klas ui 
voor haar verjaardag. En samen met de pony's hou-
den ze een estafette. Het wordt een geweldig fees: 

8-12 jaar 

978 90 266 1345 6 — 94 blz. geb 

9,75 

EVELIEN VAN DORT 

Funny op trektocht 
Eva, Carolien en Pierer maken in de vakantie een 
ponytocht over de Veluwe. Het wordt een avontuur-
lijke week. Pieter vangt een slang, Eva zwemt in een 
bosmeer en Carolien vindt een briefje onder haar 
kussen... 

8-12 jaar 
978 90 266 1882 6  —  112 blz.  ge' 

9,75 

Nieuw 

12 

GERBRAND FENIJN 

Ontsnapt! 
Texel, 1820. Douwe's rustige leventje staat 
op z'n kop als hij wordt beschuldigd van een 
brand in een schaapskooi. Bij die brand is een 
man omgekomen. Samen met Tijs, z'n beste 
vriend, vlucht Douwe naar Amerika. 

9+ 
978 90 266 1531 3 —112 blz. geb. 
10,25 

CORIEN ORANJE 

Paard ontsnapt 
Een vrachtwagenchauffeur vraagt Tessa en 
Matthijs de weg naar het slachthuis. Ze bren-
gen hem er nietsvermoedend naartoe. Dan 
zien ze dat hij behalve koeien ook een ziek en 
mager paard aflevert! 

8-12 jaar 
978 90 266 1306 7 — 144 blz. geb. 
10,85 

CORIEN ORANJE 

Paard ontvoerd 
Pineut, het paard dat door Tessa en Matthijs is 
gered, blijkt een volbloed Lippizaner te zijn. 
Als hij ontvoerd is, zetten Matthijs en Tessa 
een grote e-mailactie op touw. 

8-12 jaar 
978 so 266 1372 2 —144  blz. geb. 
10,50 



GERRY VELEMA 

Applaus voor mijn broertje 
Een verhaal over ADHD 

Soms heeft Cathy geen zin om haar broer-
tje Dennis om zich heen te hebben. Hij is 
hyperactief. Op de verjaardag van oma lijkt 
Dennis het op haar hamster gemunt te 
hebben. Dat gaat te ver...  

avi 9 
978 90 266 1001 1 — 122 blz. geb. 
10,25 

GUURTJE LEGUIJT 

Heibel in m'n hoofd 
Een verhaal over autisme 

Maarten lijkt in veel opzichten een ge-
wone jongen, die van zwemmen houdt, 
hutten bouwt en pannenkoeken lust. Toch 
is hij anders. Het Riagg probeert hem te 
helpen om om te gaan met zijn autisme. 

Buitenbeentjes reeks 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Maanlicht 
Een verhaal over adoptie 

Wieke van twaalf is geadop-
teerd. De laatste tijd vraagt ze 
zich steeds vaker af waarom 
haar moeder in India haar 
heeft afgestaan. Met haar 
Nederlandse ouders praten 
over adoptie vindt Wieke 
moeilijk. 

aVi 9 

978 90 266 1693 8 — 

96 blz. geb. 

9,95 

avi 9 
978 90 266 1021 9 -118 blz. geb, 
10,25 

GUURTJE LEGUIJT 
	

BEN SLINGENBERG 

Winnen! 
Een verhaal over hoogbegaafdheid 

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 skatewedstrij d. 

aVi 9 
978 90 266 1070 7 - 88 blz. geb. 
10,25 

Alleen! 
Een verhaal over zinloos geweld 

Jens verhuist met zijn moeder naar een 
andere stad, waar niemand weet dat zijn 
vader in de gevangenis zit. Jens krijgt 
nieuwe vrienden, maar het wordt voor 
hem steeds moeilijker om te verbergen 
wat er met zijn vader aan de hand is. 

avi 9 
978 90 266 1218 3 -136  blz. geb. 
10,25 

erhaal over adoptie 

ARJAN WILSCHUT 

De Adelaar en de Koning 
Een jonge zwervende krijger genaamd Arwyn 
ontmoet de machtige en mysterieuze adelaar 
Aderyn. Ze worden vrienden en Aderyn maakt 
de jongen koning van Tir, een land verscheurd 
door de terreur van de kwaadaardige vijand. 
Arwyn ontdekt dat zijn lot en het lot van Tir 
verbonden zijn met het boek van Aderyn, de 
legende over de eeuwen oude strijd tussen 
Goed en Kwaad die nog steeds onbeslist is. 

10+ 
978 90 266 1303 6 - 256 blz. geb. 

15,95 



J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, 
Wolfi- 41(  

Nieuw 
,7,43 

4"  • 	 1 • ...• egi 

f1.11g....1111.11011111,01 . 

RAN 	„irell DER POEL 

olfi, 

J.F.VAN DER POEL 

Dolfi en de 
dolfijnenjagers - 2 

avi 9,10+ 

978  go 8865 073 4 -  92 blz.  ke  b. 

9,25 

J.F.VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
gevaarlijke ontvoerders - 4 
avi 9,10+ 

978 90 8865 138 o -104 blz. geb.  

8,95 

J.E. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
zeepiraten - 6 
avi 9,10+ 

978 go 8865  139  7 -104 blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
brandende zee - 8 
avi 9, 10+ 

978 90 8865 141 o -104 blz. geb. 

8,95, 

Spannende avonturenserie Dolfi en Wolfi 
DE GROOT GOUDRIAAN 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, 

RBODE 
WERK 

DE SPANNENDE AVONTUREN MET DOLF1 deel 18 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en het verboden vuurwerk -18 
Andy en Mirja zien een oud en roestig containerschip op zee 
drijven. Als ze gaan kijken wat er aan de hand is, blijkt het 
een overslagplaats voor vuurwerksmokkelaars te zijn. Andy 
en Mirja worden gepakt en Dolfi probeert hen te bevrijden. 
avi 9,10+ 

978 go 8865153 3 128 blz. geb. 

8,95 

DE SPANNENDE AVONTUREN MET DOLPI deel 19 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wotfi en het Zwartewater -19 
Andy, Mirja en Wolfi varen in de zomervakantie naar Nederland 
op het jacht van meneer Armstrong. Tijdens de avontuurlijke 
zeereis komen ze in een gevaarlijke storm terecht. Daarnaast 
komt Dolfi terecht in het zwembad van een groot cruiseschip, 
en zien de kinderen een gevaarlijke haai. Aangekomen bij het 
Zwartewater bij Hasselt belandt Wolfi met winkelwagen en al in 

het water, maar gelukkig schiet Dolfi te hulp. 
avi 9,10+ 

978 go 8865 195 3 -128 btz. geb. 

Ca 9,25 

J.F.VAN DER POEL 

Dolfi en Wotfi op 
speurtocht - 3 
avi 9,10+ 

978 go 8865  072 7 — 96 blz. geb. 

9,25 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
schat in zee - 7 

" 	" " 
avi  9,10+ 

978 go 8865 140 3 -104 blz. geb. 
""' 	" 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Het grote avontuur 
met Dolfi -1 
avi 9,10+ 

978 go 8865 137 3 - 112 blz. geb. 
8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
vreemde apen - 5 
avi 9,10+ 

978 go 8865 071 o - 96 blz. geb. 
9,25 



I.F.VAN  DER  POEL 

Dolfi, 
Wolfi  en 

in het 

J.F. VAN DER POEL J.F. VAN DER POEL J.F. VAN DER POEL 

Dolfi en Wolfi in het Dotfi, Wotfi en het 
zeemonster —10 vliegtuig — 9 

aVI  9,10+ 

978 go 8865 142 7 -105 blz. geb. 

8,95 

aVI  9, 10+ 

978 90 8865 143 4 -104 blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de gehei-
me schuilplaats — 
avi g, 10+ 

978  go 8865 144 1- 104 blz. geb. 

8,95 

Dolfi, Wolfi en een 
gevaarlijk booreiland — 12 

avi g, 10+ 

978 90 6140 989  2— 112 blz. geb. 

9,25 

Winnaar EigenWijsPrijs oio 

J.F. VAN DER POEL J. F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
walvisjacht — 13 
avi g, 10+ 

978 go 6140 872 7 - 112. blz. geb. 

9,25 

Dolfi, Wolfi en de 
zeeridders — 14 
avi 9, 10+ 

978 go 8865 035 2— 112 blz. geb. 

8,95 

J.F. VAN OER POEL 

Dolfi, 
Wolfi DE 

VLIEGTUIG-
CRASH 

Actieprijs 
4,95 

DE SPANNENDE AVONTUREN MET DOL 

J.F. VAN DER POEL J.F. VAN DER POEL 

Dotfi, Wolfi en het mys-
terie op de zeebodem —15 

Dolfi, Wolfi en de leeuwenstam —16 

ra,  „ ...... 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, Wolfi en de 
vliegtuigcrash - 17 

avi 9,10+ aVI 9, 10+ 

978 go 8865 136 6 - 120 blz. geb. 

8,95 

avi  9,10+ 

978 go 8865 099 4 - 120 blz. geb. 
978 go 8865 049 g - 120 blz. geb. 

9,25 
9,25 

AAa HET GE1,13KNAINIGE ROES VANI.F.VAN DER POEL 

J.F. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN J.F. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Dotfi en de dolfijnenjagers 
978  90 8865 002 4 - 48 blz. pb. 

9,25 

Het grote avontuur met Dolfi 
978  90 8865 ooi 7 - 48 blz pb.  

9,25 

Stripboek Stripboek 
TEKST EN TEKENINGEN FRITS VAN LOENEN 

WALVISIACHT 



.1Irr 

E 	EIS «w HETDRAKENSCHIP 

C.S. LEWIS 

De reis van het 
drakenschip 
filmeditie 
Met acht pagina's fotokatern 
met beelden van de film. 
978 90 266 2057 7 — 206 blz. geb. 
Ca.15,5o 

Verschijnt oktober 2010 

C,S.Erwrs 

De reis van het drakenschip 
3-in-7 editie 
De reis van het drakenschip, Het 
laatste gevecht en De zilveren 
stoel in één band. 
978 90 435 2026 3 — 544 blz. geb. 
Ca.19,95 

Verschijnt november 2010 

De Complete Kronieken 
van Narnia 
Het complete boek met alle 7 
kronieken. Paperback editie. 

978  90 435 2027 0 —1184 blz. pb. 
25,00 

Verschijnt november 2010 

De Complete Kronieken 
van Narnia 
Het complete boek met alle 7 
kronieken. Gebonden editie. 

978  90  4351245 9 —1184 blz. geb. 

42,50  

Prachtige, full-colour geïllustreerde cadeau-uitgaven 
C.S. LEWIS 

Onla.dehrontelo More Nur,. 

C. S. LEWIS 
and W. FL LEWIS 

DouS 

Boxen 
Deze unieke uitgave is nooit eerder in 
het Nederlands verschenen. C.S. Lewis 
schreef samen met zijn oudere broertje 
op 8-jarige leeftijd verhalen en toneel-
stukken over het dierenland Boxen. 
Laat je meevoeren naar een wereld vol 
magie, mysterieuze wezens en heel veel 
spannende en misschien wel gevaarlijke 
avonturen. 
978 90 435 1730 o 240 blz, geb, 

24,95 	 FULL COLO, 

De Kronieken van Narnia 
Compleet 
Verzamelband van de Kronieken van 
Narnia. Een rijk geïllustreerd cadeau- 
boek. 
6+ 
978 90 266 1351 7 — 528 blz. geb. 
Van 45,00 nu voor 29,95 
PULL  et", 

De wondere wereld van Narnia 
Een interactief lees-en kijkboek 
Iedere spread van dit boek bevat een 
scène uit de Narnia avonturen. Door de 
pop-ups en bewegende illustraties ko-
men de verhalen nóg dichterbij.  

978 90 266 1491 0 — 32 
Van 27,95 nu voor 15,0o 
FULL COLUUR 



Sisli
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De reis van het 
drake schip 

De reis van het drakenschip 
deel 5 

avi.g 

978 90 2 6 io60 8 — 206 blz. geb 

15,95 

9 december 
2010 in de 

bioscoop 
De zeven klassieke delen in 
luxe cassette 
978 90 266 1320 3 - van i oktober 2010 

tot i januari 2011 75,00, daarna 87,50. 

2 	 2 -1'2 22- 2,  

NA  ONI 

N
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(:..' Leli, 

, 	betoverde land 
kleerkast 

Het nedle van 
de tovenaar 

<:.s. Lewis 

NARNIA 
Tiet paard en 

de dow.en 

Het neefje van de tovenaar 
deel 1 

Het betoverde land achter de 	Het paard en de jongen 
kleerkast deel 2 	 deel 3 

avi g 	 avi g 

978 90 2661057 8 —16o blz. geb. 	 978 go 2661058 5 —176 blz. geb. 

15,95 	 15,95 

C.S.Lewis 

N_111. Ii131,11 hEN l'.01 

,  ,. ARNIA 
De zilv en stoel 

Prins Caspian 	 De zilveren stoel 	 Het laatste gevecht 
deel 4 	 deel 6 	 deel? 

avi 9 	 avi 9 	 avi 9 

978 90 2661059 2 —190 blz. geb. 	 978 90 266 1061 5 — 201 blz, geb. 	 978 90 266 1062 2-166 blz. geb. 

15,95 	 15,95 	 15,95 

`KRONIEKEN VAN  - 



VERBODEN 
LETTERS OP 
DE MUUR 

Jan van Rennen 

Oorlogsverhalen 

Winnaar 'Het Hoogste Woord' 2009 

GERRY VELEMA 

Eruit, jij! 
Dit boek bewijst dat een verhaal gesitueerd op Java ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog toch een actueel thema kan bevatten. In zijn 
geliefde moederland is Thomas niet meer welkom en zijn vader-
land kent hij amper. Eruit jij: is een aangrijpend, soms beklemmend 
verhaal over vriendschap, onder druk van oorlog, geweld en natio-
nalisme. 

14+ 
978 90 266 1485 g — 224 blz. pb. 

15,95 

Guartje legaat 

ALBERT TEN CATE 

Levend Stratego 
De ouders van Xandra wonen niet meer bij 
elkaar. Xandra msn't met iemand die zich 
Casper noemt. Als ze tijdens een schoolkamp 
niet meer terugkeert van een nachtwandeling 
is de hele groep in paniek... 

11+ 
978 90 266 1333 3 —  112  blz. geb. 
10,25 • 

GUURTJE LEGUIJT 

Rugzak 
Koen draagt een groot geheim met zich mee. 
Maar daarmee werkt hij zichzelf behoorlijk 
in de nesten. Als zijn pleegbroertje Jorn op de 
middelbare school komt, doet Koen er alles 
aan om te ontkennen dat ze 'familie' zijn. Maar 
waarom eigenlijk? 

9+ 

978 go 266 2035 5 — 112 blz. geb. 
Ca.10,99 

Verschijnt oktober 2010 

Nieuw 

JAN VAN REENEN 

Verboden letters op de muur 
Ajoeb woont in Pakistan en is moslim. Hij 
krijgt contact met Salima, een christenmeisje. 
Omgang met christenen is gevaarlijk, en dat 
brengt Ajoeb uiteindelijk in levensgevaar. 

10+ 
978 go 266 1126 1— 96 blz. geb. 
9,95 

EVELIEN VAN DORT 

Eentiende punt 
 

Eéntiende punt-  Lisa zit in de eerste klas van het voortgezet °n- 
acht!: vall*r"'IDort  ir 	derwij s. Haar broer Paul zit in groep 8. Totaal AN  

onverwacht stort het zorgeloze en luxe leven- 
 	tje van Lisa in als ze hoort dat de onderneming 

van haar vader failliet gaat. 
11+ 

978  90 266 1467 5 — 112 blz. geb. 
10,95 

J.F. VAN DER POEL 

Pesten doet pijn 
Heidi wordt in de klas 
gepest. Als haar moeder 
overlijdt, wordt het nog 
moeilijker voor Heidi. Ze 
belandt zelfs door het pes-
ten in het ziekenhuis. Komt 
dit nog weer goed? 

10+ 
978 90 6140 986 1  — 

120  blz. geb. 
Ca. 8,95 

De Groot Goudriaan 

Nu weer leverbaar 



MICHIEL. 
ADRIAAN S ZOON 

RE LUWER 

Mijn vriend 
Saniuei 
JANNE !IMKER 

Het verhaal van Else 
.n rentiarlf tteleJe overleeft fueeheltr 

EVELIEN VAN DORT 

De nacht van groep acht -1 
Groep 8 gaat op schoolkamp, aan de oevers 
van de Vecht. 'Puur natuur', volgens mees-
ter Kees, maar groep 8 heeft andere plan-
nen. Het wordt voor Hugo, Jan, Celeste en 
Kim een schoolkamp om nooit te vergeten! 

10-13 jaar 
978 90 266 1493 4 — 112  blz. geb. 
10,95 

EVELIEN VAN DORT 

Ontmoeting in de nacht - 2 
Na een heerlijke zomervakantie begint Ce-
leste samen met haar vrienden aan de brug-
klas, een geheel nieuw avontuur. Een dagje 
Amsterdam wordt voor Celeste een nare 
ervaring. Tijdens een schoolfeest dreigt iets 
vreselijk uit de hand te lopen. En tussen 
Hugo en Celeste broeit wat, maar vinden ze 
elkaar nou echt zo leuk? 

EVELIEN VAN DORT 

Sms'jes in de nacht - 3 

Celeste, Kim, Hugo en Jan geven zich op 
voor de skireis die hun middelbare school 
organiseert. Celeste vraagt zich af of het 
nog wel aan is met Hugo, want hij praat zo 
weinig met haar. En hoe zorgt ze er boven-
dien voor dat ze net zo populair wordt als 
Naomr.iDit is het laatste deel in de minise-
rie over het viertal! 

10-13 jaar 	 10-13 jaar 

978 90 266 1949 8 —112 b[z. geb. 	 978 90 266 2030 0 -112 blz. geb. 
10,95 	 Ca. 10,95 

DE NACHT VAN 

GROEP ACHT 

4It 
Actieprijs 

£ 5,95 

MICHAIL KRAUSNICK 

Het verhaal van Else 
Een achtjarig meisje overleeft Auschwitz 

Else groeit op in Hamburg. Else is niet het 
biologische kind van haar ouders. Ze blijkt 
zigeuners onder haar voorouders te hebben 
en wordt als achtjarig meisje door de nazi's 
naar Auschwitz gedeporteerd. Haar pleegvader 
probeert hemel en aarde te bewegen om haar 
terug te halen. Met prachtige. indringende 
illustraties. 

10+ 

978  90 266 1487 3 — 72 blz. geb. 
14,95 	 PULL COLwIR 

WIM BROOS 

Henk Bouwens 
Oorlogstrilogie 

Henk Bouwens is een Rotterdamse jongen die 
na het bombardement bij een kooikersfamilie 
in het noorden van het land terechtkomt. Hij 
beleeft spannende avonturen met een piloot 
van de Royal Air Force. 

10+ 
978 90 266 1295 4 — 512 blz. geb. 
17,95 

BEENE DUBBELBOER; IAN SERALLIER; 

BARBERA GEHRTS 

Oorlogskinderen 
Trilogie 

Drie prachtige verhalen in één band. joel en de 
veenheks; Het zilveren zwaard; Geen woord meer? 

10+ 

978 90 266 1288 6 — 504 blz. geb. 

17,95  

K. NOREL 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
K. Norel verhaalt op boeiende wijze het 
leven van deze beroemde Nederlander. 

12+ 

978 90 266 1382 1— 224 btz. geb 

13,95 

JANNE 'IMKER 

Mijn vriend Samuel 
Riekie blijft vaak thuis om haar moeder te 
helpen. Op een dag ontmoet Riekie Samuel, 
een joodse man uit een werkkamp. Hij 
vertelt haar mooie joodse verhalen, maar 
Samuel verdwijnt even plotseling uit haar 
leven als hij is gekomen... 

avi 9 

978 go 266 nio o — 112 blz. geb. 
10,25 

ANNE DE VRIES 

Reis door de nacht 
Oorlog! De Tweede Wereldoorlog behoort 
voor de jeugd en vele ouders tot de geschie-
denis. Het wordt warm aanbevolen om 
deze belangrijke tijd door te geven. 

10+ 

978 90 266 3533 5 —  516 blz. geb. 

18,95  

19 



05 2ffleici 
GERRY VELEMA 

Los zand 
Maarten heeft het erg moeilijk met de schei-
ding van z'n ouders. Maar wat hem eigenlijk 
nog veel meer dwarszit, is de nieuwe vrien-
din van z'n vader. Waar bemoeit ze zich mee? 
Los zand is een beklemmend en tegelijkertijd 
hoopgevend boek over de omgang met het 
verdriet van een scheiding. 

11+ 
978  90  266 1527 6 —128 blz. geb. 
13,50 

p.r.. 	VVLH 

e nacht dat 
tiran 

Nieuw 

LINDA PRESS WULF 

De nacht dat alles brandde 
Na een pogrom in het Polen van 1920 zijn de I1 -jarige Devorah en haar 
zusje de enige overlevenden uit hun dorp. Maar dan wordt haar het 
dierbaarste afgenomen wat ze nog heeft. Een waargebeurd en hartver- 
scheurend verhaal over de kracht van liefde en vergeving. 

11+ 
978 90 266 2064 5 — 240 blz. pb. 
Ca. 14,95 

Verschijnt oktober 2010 

1.} 	WAND", WIII)FROFR , 
1 ••• 	• 	' 

Trin P Tlrne 

12 jaar en. ouder 

JOHN WHITE 
rbriliff~ 

ans v. Hollk 

Dr VI ri,cl RAAR 

JOHN WHITE 

De zwaarddrager -1 
Op magische wijze wordt John op zijn der-
tiende verjaardag getransporteerd naar het land 
Anthropos. Tot zijn grote verbazing wordt hij 
binnengehaald als de Zwaarddrager, degene die 
de wereld moet redden van het kwade. 

12+ 

978  90 266 1495 8 — 334 blz. pb. 

17,95 

JOHN WHITE 

De veroveraar - 2 
In dit tweede deel komt John opnieuw terecht 
in een bittere strijd tussen goed en kwaad. 
Tijdens een koude winternacht loopt Eleanor 
MacFarland weg van huis. John probeert haar 
te vinden, en volgt haar voetstappen over een 
bevroren meer. Maar plotseling passeert hij een 
onzichtbare deur en komt opnieuw terecht in 
Anthropos. 

12+ 

978  90 266  1537 5 — 334  blz. pb. 
18,95 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Patatje oorlog 
Ellen Bakker is smoorverliefd op Barry, een jon-
gen uit de snackbar. Maar hem thuis uitnodigen 
durft ze niet. Barry handelt in drugs, en dat ze 
met hem omgaat vinden haar ouders vast niet 
goed. En net als ze besluit haar opa in vertrou-
wen te nemen, wordt deze ernstig ziek. 

WANDA WILDEBOER 

De linnenroof 
Lieuwe is koksmaatje op een VOC-schip. Maar 
de VOC is niet meer de florerende organisatie 
die het eens was. Lieuwe's schip ligt voorlopig 
werkloos aan de kade. Op straat wordt hij aan-
gesproken door een deftig heerschap. Of hij 
voor deze man een grote partij linnen wil kopen 
in Twente, Een reis vol avonturen volgt. 

12+ 

978 90 266 1517 7 — 288 blz. Geb. 
16,95 

12+ 

001.‘05- 
	

978590 266 1851 2  _ 144 blz. pb. 
11,9 

 

11111~61111r* 
Nieuwe uitvoering 

Actieprijs 
5,95 

JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi 
Welkom in het leven van Bibi; 13 jaar oud, 
een kei in het schrijven van verhalen, maar 
een angsthaas op het gebied van zoenen. Leef 
met Bibi mee wanneer ze samen met Machiel 
werkt aan een schoolproject, bij haar debuut 
als violiste in het schoolorkest en als ze haar 
eerste zoen krijgt! 

12-15 jaar 
978 90 266  1608 2 — 288  blz. pb. 

15,95 

JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi gaat ervoor 
Eindelijk! Bibi heeft haar kamer weer voor 
zichzelf, want nicht Monique is verhuisd naar 
de zolderkamer. Toch is de rust nog ver te 
zoeken... Door wie wordt Monique elke keer 
opgehaald van school? En waarom is ze hele 
weekenden op pad? Bibi gaat op onderzoek 
uit en belandt zelfs in de rosse buurt. En dan 
is daar Machiel, voor wie Bibi meer voelt dan 
alleen vriendschap... 

12-15 jaar 
978 90 266 2065 2 — 272 blz. pb. 

Nieuw  Ca 15'95  
Verschijnt november 2010 



De schaduw van 

15£1900C 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur trilogie 
Drie bijzondere legendes in één band:  
Koning Arthur; Tristan en Isolde; Parcival.  

12+ 

978  90 266 1348 7 —  432 blz. geb.  

-18,5o 

NICO MEIJER 

Het licht van Noneem - 
Steven belandt in een vreemde wereld waar 
hij de aangewezen persoon is die het Licht 
van Noneem terug moet brengen naar de plek 
waar het oorspronkelijk vandaan komt. Zal 
het Steven lukken om zijn opdracht tot een 
goed einde te brengen? 

12+ 

978 90 266 1329 6 — 416 blz. pb. 
16,45 

JAAP TER HAAR 
KON1 Koning Arthur 

De jonge Engelse koning Arthur trekt 
ten strijde tegen onrecht en bijgeloof 
onder zijn volk, daarin bijgestaan 
door de wijze Merlijn en de Ridders 
van de Ronde Tafel. 

12+ 
978 90 2661925 0— 224 blz geb 
9,95 

NICO MEIJER 

De schaduw van Kendor - 2 

Steven komt door een ongeluk opnieuw in 
Quibettanië terecht en wordt gevraagd om te 
helpen het kwade te overwinnen. De koning 
van Quibettanië is op mysterieuze wijze ver-
dwenen. Steven en een groep Quibettaniërs 
gaan op onderzoek uit. 

12+ 

978 90 266 15221— 352 blz. pb. 

15,95 

PIET KUIJPER 

Vlucht 93 
New York, i I september zoo 1. Een dag die 
de meeste mensen niet snel zullen vergeten. 
Henri Lewis bevindt zich aan boord van vlucht 
93, die gekaapt wordt door Al Qaida. Aan boord 
spelen zich bloedstollende taferelen af als de 
passagiers van deze vlucht tegen hun kapers in 
opstand komen... 

12+ 

978 90 8865 050 5 —120 blz. geb. 
12,95 
De Groot Goudriaan 

Actieprijs 5,95 

Koning 
RTHUR 

f 
„ss4  

SHANNON HALE 

De prinses die alles verloor 
Prinses Ani zal worden uitgehuwelijkt aan 
de kroonprins van het naburige Beieren. 
Onderweg naar haar nieuwe vaderland 
wordt haar gezelschap overvallen. Ani 
ontsnapt aan haar belagers, maar moet een 
heel nieuw leven zien op te bouwen als 
gewone burger. Maar wat doe je als je dan 
toch verliefd wordt op de kroonprins? 

12+ 

978 90 266 1512 2 — 356 blz. geb. 
18,95 



SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico -1 
Een bijzondere vriendschap 

12+ 

978 90 266 2055 3 - 304 blz. pb. 
9,95 

Verschijnt oktober 2010 

Serie: Maaike en Domenico 

12+ 

978  90 266 1302 9 - 304 blz. pb. 

16,95 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico - 2 

Liefde tussen twee werelden 

De vijftienjarige Maaike kan het nauwelijks 
geloven: Leon, een nieuwe jongen op school 
heeft een oogje op haar. Maar eigenlijk staat 
het hoofd van Maaike daar helemaal niet 
naar. Ze kan haar bijzondere vriend Domen-
ico niet vergeten, die al bijna een jaar gele-
den verdwenen is op Sicilië. 

12+ 

978  90 266 1412 5 - 336 blz. pb. 

16,95 

Maaike en Domenico 

Download je 
eigen Maaike 
& Domenico 
muziek bij 
dit boek 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico - 1 
Het meeslepende verhaal van een 

bijzondere vriendschap 

De veertienjarige Maaike is een bui-
tenbeentje. Ze wordt vaak getreiterd 
op school. Haar strenge vader maakt 
het haar ook niet makkelijk. Dan 
komt Domenico bij haar in de klas... 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico - 3 
Een beslissing met gevolgen 

Maaike is inmiddels bijna zestien als 
door een tragisch ongeval haar leven 
opnieuw met dat van Domenico wordt 
verbonden. Ze merkt dat ze haar liefde 
voor hem niet zo gemakkelijk kan 
loslaten, ook niet nu zijn wereld mij-
lenver van die van haar verwijderd is. 

12+ 

978  90 266 1488 o - 318  blz. pb. 

16,95  

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico - 4 
Zo dichtbij en toch zo ver weg 

De relatie van Maaike en Domenico 
wordt steeds serieuzer, maar daarmee 
wordt het verliefde stel ook steeds 
meer geconfronteerd met hun totaal 
verschillende achtergrond. De relatie 
van Maaike en Domenico komt op-
nieuw onder druk te staan. 

12+ 

978 90 266 1528 3 - 368 blz. pb. 
16,95 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico - 5 

Schaduw van het verleden 

Maaike is inmiddels zeventien, en 
kijkt met gemengde gevoelens uit naar 
de terugkeer van Domenico uit Italië. 
Als hij eerder dan verwacht weer op de 
stoep staat, is er een hoop veranderd. 
Maar voor Maaike het beseft is ze met 
Domenico onderweg op een avontuur-
lijke reis naar Noorwegen. 

12+ 

978  90  266 1680 8 - 304 blz. pb. 

16,95 

De Maaike en Domenico serie krijgt nieuwe omslagen! 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en Domenico -  2 
Liefde tussen twee werelden 

12+ 

978 90 266 2056 0 -336 blz. pb. 
16,95 

Verschijnt oktober zo i o 

Actieprijs 
£9,95 

22 



De wereld va 
Beer Ligthart 
Jaap ter Haar 

GERRY VELEMA 

Dodelijk verliefd 
Nora, de vriendin van Benny, wordt hope-
loos verliefd op Johnny. Johnny blijkt een 
'loverboy' met verkeerde bedoelingen te zijn. 
Benny gaat op zoek naar hulp. 

15+ 

978 90 266 1096 7 —165 blz. pb. 
11,95 

ALBERT TEN CATE 

Schaduwmeisje 
Floor valt voor een zogenaamde 'Ioverboy', 
en haar vrienden Marieke en Marvin vragen 
zich af of de bedoelingen van deze jongen, 
Peter, wel oprecht zijn. Als ze horen dat Peter 
voor een drugsdealer werkt en plotseling 
met Floor wil afreizen, nemen ze maatrege-
len. Een zenuwslopende confrontatie volgt. 

14+ 

978  90 266 1486  6 -130 blz. geb. 
12,95  

JAAP TER HAAR 

De wereld van Beer Ligthart 
Beer kan het bijna niet geloven: door een 
akelig ongeluk is hij van het ene op het ande-
re ogenblik blind. Het lijkt hem vreselijk om 
de rest van zijn leven afhankelijk te moeten 
zijn van mensen. Maar hij leert mensen op 
een andere manier kennen. 

10+ 

978 90 266 1266 .4-16o blz. geb. 
10,95 

lomig dIdult 

Anne voorn.. 

RP 
TEMET 

Nieuw 

HAD 
EEN VRIEND 
IN  1T" 

ANNE VOORHOEVE 

Liverpool Street 
1939. Ziska Mangold groeit op in 
een luthers-evangelisch gezin als de 
Duitsers ontdekken dat ze joodse 
voorouders heeft. Helemaal alleen 
vlucht ze naar Engeland met een van 
de zogenaamde 'kindertransporten'. In 
Engeland komt Ziska bij een joods-or-
thodox gezin terecht dat haar liefdevol 
opneemt. Ziska raakt gefascineerd door 
dit voor haar nieuwe geloof. Ze wordt 
ook voor het eerst verliefd, en groeit in 
de oorlogsjaren op tot een volwassen 
jonge vrouw. In 1945 staat ze voor de 
keuze: terugkeren naar Duitsland, of 
blijven in haar nieuwe vaderland? 

978  90  779 4243 7 — 520 btz. geb. 
19,9s 

VALCRIE ZENATTI 

Ik had een vriend in Gaza 
Na de zoveelste bomaanslag in Jeru-
zalem schrijft de 17-jarige Tal Levine 
met gevaar voor eigen leven een brief 
aan een Palestijnse jongen in de Ga-

g zastrook. Maar deze 'Gazaman' blijkt 
helemaal niet zo geïnteresseerd te zijn 
in Tal als zij in hem. Dit boek is een ver-
pletterend verslag van een turbulente 
'krijgen-ze-elkaar-of-niet'-liefdesrelatie. 

978  90 266 1975 5 —

176 blz pb met 'Rapp 
Ca. 14,95 

'Dit boek houdt je  in  z n greep. Na de hutste bladaiide  
stel ie jezelf onherroepelijk de vraag: watmuikhebben ed 

Jan Terlouw 

PAUL DOWSWELL Toptitel 
Auslnder 

Berlijn, 1941. Pjotr, met zijn blauwe ogen en blonde haren, lijkt 
sprekend op de jongen op de hitlerjugendposters. Als wees komt 
hij terecht in het gezin van professor Kaltenbach, dat vereerd is 
dat zo'n prachtig exemplaar van het Arische ras bij hen in huis 
wil wonen. Maar Pjotr is niet de ideale Volksdeutscher die ze ge-
dacht hadden. Pjotr vormt zijn eigen ideeën... 

14+ 
978 90 266 1648 8 — 280 blz.  geb. 

17,95 



JAN GODFREY 

Op weg naar Kerst 
Op weg, op weg, tweeduizend jaar geleden... 
Deze kerstvertelling vanuit het perspectief 
van Maria is speciaal voor jonge kinderen 
geschreven. De illustraties zijn een lust voor 
het oog en vaak paginagroot. 

4-7 jaar 
978 90 266 1543 6 - 32 blz. geb. 

9,95 

LOIS ROCK 

Mijn eerste 
kerstverhaal 

'Ik breng u een blijde bood-
schap' Jezus' geboorte wordt 
door Lois Rock op boeiende 
wijze verhaald. De mooie 
illustraties zijn van Alex 
Ayliffe. 

3-5 jaar 

978 90 266 1965 6- 
96  blz. geb. met 
foamomslag 

4,95 

Nieuw 

Nieuw: gouden boekje 

Het gebeurde 
in de 

kerstnacht 

GALE WIERSUM 

Het gebeurde in de kerstnacht 
In dit Gouden Boekje vertellen de dieren over de geboorte 
van Jezus. De tekst is op rijm, en bevat ook twaalf telwoorden 
die de kleintjes zeker zullen herkennen. De adembenemend 
mooie illustraties zijn van Alex Steele Morgan 

3-5  jaar 

978 90 266 2054 6 -- 96  blz. geb. 
ca. 6,50 	 FE1L1 

Verschijnt oktober 2 01 o 

24 

Rerstiao ken 

Actieprijs 
9,95 

4iterlivtInge,, 

Actieprijs 
5,95 

MARJALEENA LEMBCKE EN SUSANNE STRASSER 

Een nieuwe ster 
Een nieuwe koning is geboren! Alle dieren 
willen het kindje welkom heten op de wereld. 
Maar natuurlijk kunnen ze niet allemaal tege-
lijk gaan. Wie is de beste vertegenwoordiger 
van het dierenrijk? En wat geef je eigenlijk aan 
een koning als je zelf niets bezit? Een bijzon-
der originele en humoristische kerstvertelling 
met respect voor de oorspronkelijke bijbeltek-
sten. Voorzien van schitterende illustraties. 

64- 

978  90  7794 242 0 - 48  blz. geb, 
12,95 	 FULL COLOUR 

JAN GODFREY 

Tien kleine schaapjes 
Een herdersjongen loopt over Oen heuvel bij 
Bethlehem, en wordt gevolgd door steeds meer 
schaapjes. Maar dan vertelt een engel over 
Jezus' geboorte! Een vrolijk telboek voor Kerst 

2+ 

978  go 266 1824 6 - 28  blz boardboekje. 
Ca. 7,95 	 FULL COL 

HERMAN VAN VEEN 

De koe zei Boe, de ezel Balk, het 
schaap toen Bla 

Een kerstverhaal van Herman van Veen. Het 
verhaal begint als volgt: Er was eens een nacht 
en in die koude nacht stonden er twee sterren 
zomaar achter elkaar, zodat ze wel ééntje le-
ken. Een ster zo hoog, pal boven een stal. Niet 
eens zo lang geleden. 

6+ 

978  90 435 1558  0- 64 blz. geb. 

15,95 

FULL COLOUR 

Adventskalender 
Het verhaal van Kerst 

In deze prachtige kalender vind je 25 genum-
merde boekjes. Alle 25 boekjes zijn  FULL 

COLOUR  en hebben een zilveren koordje om 
uit het vakje te halen en in de kerstboom te 
hangen. 

978 90 2661458 3 
Van 19,95 voor 9,95 

LOIS ROCK 

Mijn eerste kerstfeest 
In Mijn eerste kerstfeest maken jonge kinderen 
kennis met het verhaal over de geboorte van 
Jezus. Daarnaast zijn er andere verhalen opge-
nomen in dit boek die geschikt zijn om voor 
te lezen. 

14,95 	 FULL CO 



dijbel en kind 
Nieuw: gouden boekje 

VIJF 
BIJBELVERHALEN 

CHRISTIN DITCHFIELD 

Vijf bijbelverhalen voor jou 
In dit Gouden Boekje zijn vijf bijbelverhalen opgenomen 
waarin een kind de hoofdrol speelt, zoals Jozef, de dromer, 
David, en de zorgzame Rebekka. Alle verhalen komen uit het 
Oude Testament. 

4+ 

978 90 266 2058 4 - 96 blz. geb. 

Ca. 6,5o 	 FULL COLOUR 

Verschijnt oktober 2010 

Actieprijs 
£14,95 

TIM DOWLEY EN STEVE SMALLMAN 

In de boot van Noach 
Een bijzonder cadeau, deze ark van één meter breed en bijna 3o centi-
meter hoog. Voorzien van een voorleesprentenboekje, driedimensionale 
dierenkooien, trappetjes, deurtjes die echt open kunnen en natuurlijk 
heel veel dieren voor urenlang speelplezier. 

4+ 

978  90 266 1545 o -  geb. 

19,95 
	

FULL COLOUR 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Noach en de ark 
stickerboek 

Een vrolijk stickerboek voor peuters vanaf drie 
jaar met het bekende bijbelverhaal en leuke doe-
vragen. 

3- 5 jaar 
978 go 266 1665 5 -16 blz. pb. 

4,95 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Jona en de grote vis 
stickerboek 

Een vrolijk stickerboek voor peuters vanaf drie 
jaar met het bekende bijbelverhaal en leuke doe-
vragen. 

3-5 jaar 

978 90 266 1653 2 -16 blz. pb. 

4,95 

ren voel• en 
pozzelionekia 

WIS ROCK 

God zorgt voor jou 
God houdt van jou 
Dank U, God 
God maakt je blij 

Vier verzorgd uitgevoerde voel- en puzzelboekjes met elk de 
boodschap dat God van alle kinderen houdt. Een mooi ge-
schenk bij geboorte, doop of eerste verjaardag! 

0-2 jaar 

978 go 266 1976 2 —  8 blz. boardboekje (God zorgt voor jou) 
978 go 266 1977 9 -  8 blz boardboekje (God houdt van jou) 
978 90 266 1991 5 -  8 btz. boardboekje (God maakt je blij) 
978 go 266 1996 o 8 btz boardboekje (Dank U, God) 

7,95 



etvx, ftotAkeren,de 
**  stel= 

Ellen Laninga 

ficheden en gedichtjes vonr jonge kinderen 

* Nieuw 

ELLEN LANINGA 

Een flonkerende ster 
Gebeden en gedichtjes voor jonge 

kinderen 

`Dag donkere nacht! Dag licht van de maan! 
Ik ga nu slapen. Laatje maanlicht maar aan' 
De teksten in dit kleurrijke prentenboek 
zijn van Ellen Laninga, de illustraties van 
Catherine Vase. 

3+ 
978 90 266 2059 1- 32 blz. geb. 

Ca. 9,95 	 FULL COLOUR 

Verschijnt januari 2011 

4- De heer is 
mijn herder-* 

kijk eens naar 
de vogels 

7 

* *c.  
ik denk 
* aandehemel 

van ti... 

LOIS ROCK 

Daniel in de 
leeuwenkuil 
o-3 jaar 

978 90 266  1385 2-

16 blz. board book 

5,50 

LOIS ROCK 

Onze Vader 
.0 3 jaar 

978 go 266 1299 2 - 

16 btz board book 

5,25 

LOIS ROCK 

Baby Jezus 
0-3 jaar 

978 go 266 1297 8 -- 

16 btz. board book 

5,,5 

LOIS ROCK 

Noach en de ark 
0-3 jaar 

978 90 266 1298 5 -

16 blz. board book 

5.25 

LOIS ROCK 

Het verloren schaap 
0 3 jaar 

978 go 266 1300 5 -

16 blz. board book 

5,25 

LOIS ROCK 

Jona en de walvis 
0-3 jaar 

978 go 266 1388 3 -

16 blz. board book 

5,25 

26 

Nieuw 

Verhalen uit de 
Bijbel 

JAN GODREY EN VROUWKE KLAPWIJK 

De heer is mijn herder 
Psalm 23 aan kinderen verteld 

Psalm 23 is misschien wel de meest tot de 
verbeelding sprekende psalm uit de Bijbel. 
In dit sfeervolle prentenboekje vertalen 
Jan Godfrey en Vrouwke Klapwijk de tekst 
van deze psalm naar het niveau van jonge 
kinderen. 

4-6 jaar 
978 go 266 18321 -  32 blz. geb. 

8,95 

JAN GODREY EN VROUWKE KLAPWIJK 

Kijk eens naar de vogels 
De bergrede van Jezus aan kinderen 

verteld 

De bergrede van Jezus is misschien wel 
een van de indrukwekkenste passages uit 
de Bijbel. In dit sfeervolle prentenboek 
vertalen Jan Godfrey en Vrouwke Klapwijk 
de tekst van de bergrede naar het niveau 
van jonge kinderen. 

4-6jaar 
978 90 266 1657 0 - 32 blz. geb. 

8,95 

Actieprijs 3,95 

SALLY ANN WRIGHT 

Bijbelverhalen voor de 
allerkleinsten 
0-4 jaar 

978 go 266 1350 0 - 28 blz. board  book 

9,95 	 FULL COLOUR 

SOPHIE PIPER EN NELLEKE SCHERPBIER 

Ik denk aan de hemel 
Woorden van liefde, troost en hoop 

Een sfeervol cadeauboekje vol fijnzinnige 

gedichten en met passende bijbelteksten 
over liefde, verdriet en hoop. Het boekje 
is uitgevoerd in de unieke kleurstelling 
hemelsblauw, zilver en wit. 

6+ 

978 go 266 1544 3 - 48 blz. geb.

7,95 

SUSAN MALYAN 

Verhalen uit de Bijbel 
Mozes, de muren van Jericho, de spijziging 
van de vijfduizend vormen samen met twee 
andere verhalen dit interactieve prenten-
boek. 

3+ 
978 90 266 1393 7 - 36 blz. board book 

5,95 

Actieprijs f 3,95 



nievvve 
kinder- 
gebeden 

SALLY ANN WRIGHT 

Een gebedenboek voor jou 
In dit boek vind je een combinatie van 
gebeden van volwassenen die gebruikt 
kunnen worden voor kinderen. Maar 
ook eenvoudige gebeden om samen te 
bidden met kinderen. En gebeden die 
kinderen zelf kunnen gebruiken om 
met God te praten. 

4-8 jaar 
978 90 266 1399 9 — 96 blz. geb. 
12,95 	 FULL COLOUR 

Een gebedenboek 
voor jou s.:5  

Callenba<M1 

iw • 
ak 

asen  Nieuw 

PASEN 
,fr( 

INGE LIEVAART 

Nieuwe kindergebeden 
Kindergebeden bedoeld voor jonge én 
oudere kinderen. Eigentijdse morgen-, 
avond- en tafelgebeden, maar ook gebeden 
die betrekking hebben op de christelijke 
feestdagen. Deze herdruk is geheel op-
nieuw geïllustreerd. 

2-12 jaar 
978 90 266 1160 5 — 6o blz. geb. 

7,95 

*Pop-up uitgave 

De ark van Noach 
Het bekende verhaal in een schitterend 
pop-up uitgave. Op elke pagina zijn 
wegklapbare flappen en trekkaarten 
aanwezig. 

3-5 jaar 

978  90 266 1504 7 —12 blz. geb. 
15,50 

TIM DOWLEY 

LOIS ROCK; INA SIPKES DE SMIT 

Mijn eerste gebeden 
Mijn eerste gebeden bevat kernachtige, 
eenvoudige gebedjes, speels en kinderlijk, 
maar ook ernstig en eerbiedig. 

2+ 

978 90 266 1187 2 —160 blz. geb. 

17,95 	 FULL COLOUR 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Bijbel en 
Gebeden 

Een schitterende cassette met 
Mijn eerste Bijbel en Gebeden. In 
Bijbel voor de allerkleinsten wor-
den alle bekende bijbelverhalen 
herverteld. In Mijn eerste gebeden 
staan eenvoudige gebeden. 

2+ 

978  90 266 1423 1— 412  blz. 
geb. 

19,95 	FULL COLOUR 

Ook los verkrijgbaar. De Bijbel 
staat in de rubriek 'Kinder-
bijbels'. 

ftJll (loopboek' 

Toptitel 

SOPHIE PIPER 

Mijn doopboek 
Een prachtig cadeauboek 
met bijzondere en warme 
illustraties. Het vertelt over 
de doop, over jezelf en over 
het kind van God zijn, aan 
de hand van gedichten en 
fragmenten uit de Bijbel. 

o-5 jaar 
978 90 266 1347 o — 
64 blz. geb. 
10,50 
FULL COLOUR 

LOIS ROCK 

Mijn eerste paasverhaal 
'Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan.' Het 
lijden en sterven van Jezus wordt door Lois 
Rock op fijnzinnige wijze verhaald. 

4-6 jaar 
978 90 266 1959 5 — 48 blz. geb. met 
foamomslag. 
Ca. 4,95 	 FULL COLOUR 

Verschijnt februari 2011 

BETHAN JAMES 

Het feest van Pasen 
Een prachtige uitgave op groot formaat over 
de intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn dood 
en opstanding. De indrukwekkende illustra-
ties zijn van Heather Smart. 

4-7 jaar 
978 90 784 3412 2 —  32 blz. geb. 
Ca. 8,95 	 FULL COLOUR 

Verschijnt januari zou 

JAN GODFREY 

Op weg naar Pasen 
Ben kijkt net als iedereen naar Jezus, die op 
een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Deze mo-
derne vertelling van het paasverhaal is zeer 
geschikt om aan jonge kinderen uit te leggen 
waar Pasen over gaat. Een prentenboek met 
prachtise, kleurrijke illustraties. 

4-7 jaar 
978 90 2661472 9 — 32 blz. geb. 
9,95 	 FULL COL R 



Een Bijbel voor jou 

Bijbelverhalen 
voor jont 

Francine Rivers 

MIJN  KLEINE 
PRENTEN131,113l 

litt44 
ZELELEES 
BIJBEL 
EnoMnbÍIv ,I 

Wit 

De  kijk  en 
vertelbijbel 

SALLY ANN WRIGHT EN 

CARLA MANECA 

mi bijbelverhalen 
Deze kleuterbijbel bevat tos bij-
belverhalen in chronologische 
volgorde. De auteur is dicht bij de 
oorspronkelijke teksten gebleven. 
De schitterende illustraties zijn van 
de Italiaanse Carla Maneca. 

4+ 
978  90 266 2042 3 —144 blz. 
geb. 
Ca. 14,95 	FULL COLOUR 

Verschijnt maart zo ii 
Nieuw 

igi 
BIJBELVERHALEN 

28 

(Rinderbijhels 

Mary Batchelor 

KINDER 
in 365 vertellingen 

BIJBEL 

Actie 

ELENA PAS—UALI 

De twee minuten Bijbel 
Een prentenbijbel voor peuters en kleuters, 
met tien verhalen uit het Oude en het Nieu-
we Testament. Aangevuld met prachtige, 
kleurrijke tekeningen. 

3-6 jaar 

978 go 266 1516 o 48 blz. geb. 
10,95 	 FULL COLOUR 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Bijbel voor de allerkleinsten 
Op haar aansprekende en eenvoudige ma-
nier vertelt Lois Rock twintig bijbelverhalen 
voor peuters. 

2+ 

978 90 266 1223 7 	56 blz. geb. 

19,95 	 FULL COLOUR 

SALLY ANN WRIGHT 

Een Bijbel voor jou 
Wie heeft de ark gebouwd? Wie gaf honge-
rige mensen brood en vis? De antwoorden 
op deze vragen kun je vinden in de verhalen 
uit de Bijbel. 

4-8 jaar 
978 90 266 1282 4 — 144 blz. geb. 

15,95 	 FULL COLOUR 

FRANCINE RIVERS EN SHANNON RIVERS 

Bijbelverhalen voor jou 
Een unieke Bijbel die de bekende roman-
schrijfster Francine Rivers schreef met haar 
dochter. In Bijbelverhalen voor jou ontmoeten 
we 3o personen uit het Oude en het Nieuwe 
Testament. Na elk bijbelverhaal is een ver-
werkingspagina opgenomen met interes-
sante weetjes, vragen en gebedspunten. 

7+ 

978 go 266152o  7 — zos blz. geb. 
21,95 	 FULL COLOUR 

A. DE FLUITER; B. VAN PELT; J. BOUMAN 

Om te beginnen 
Bijbel voor jonge kinderen en hun bege-
leiders. In deze unieke kleuterbijbel wordt 
iedere vertelling voorafgegaan door een 
toelichting op de bijbeltekst voor de volwas-
sene. Achterin deze Bijbel staan suggesties 
zoals: gedichtjes, liedjes, gespreksideeën en 
spelletjes. 

4+ 

978 go 266 0907 7 —  240 blz. geb. 
26,95 

JAMES HARRISON EN DIANA MAYO 

Mijn kleine prentenbijbel 
Een aantrekkelijk formaat Bijbeltje met een 
mooie foamomslag, voor de allerkleinsten. 
De illustraties zijn prachtig van kleur en 
bevatten veel details, die peuters uitnodigen 
om alles op te zoeken wat te zien is. 

3+ 

978 go 266 1539 g — 8o blz. geb. 

	

9,95 	 FULL COLOUR 

VROUWKE KLAPWIJK 

Zelfleesbijbel 
Een bijbelverhaal voor elke dag 

Een Bijbel met 365 eenvoudig geschreven 
vertellingen: voor elke dag een mooi afge-
rond, aansprekend verhaal. Naast de beken-
dere verhalen zijn bijvoorbeeld ook de reizen 
van Paulus en andere verhalen uit het boek 
Handelingen opgenomen. 

avi 5 tot avi 7 

978 go 266 1152 o — 384 blz. geb. 
Van 25,95 voor 19,95 

JAN GODFREY 

De kijk- en vertelbijbel 
Deze uitgave bevat meer dan zestig bijbelver-
halen voor jonge kinderen. Geïllustreerd met 
schitterende, kleurrijke illustraties die één 
geheel vormen met de tekst. 

3-6 jaar 

978 go 266 1427 9 —144 blz. geb. 
15,5o 

MARY BATCHELOR 

Kinderbijbel in 365 vertellingen 
Een boeiend geschreven kinderbijbel, inge-
deeld in 365 leesstukken van elk drie minu-
ten. Als kinderen zelf kunnen lezen, kunnen 
ze deze Bijbel als dagboek gebruiken. De 
tekst blijft heel dicht bij de oorspronkelijke 
bijbeltekst. 

5+ 
978 90 266 1051 6 — 416 blz. geb. 

	

22,95 	 FULL CO, 



Nieuw 
BEN ALEX 

Het grote stripboek van de Bijbel 
In Het grote stripboek van de Bijbel komen zestien bekende verhalen 
uit het Oude, en dertien verhalen uit het Nieuwe Testament op 
speelse wijze aan bod. De prachtige illustraties zijn kleurrijk en 
bijzonder gedetailleerd uitgewerkt, waardoor telkens iets nieuws 
te ontdekken valt. 

9+ 
978 90 784 3411 5  — 38 blz.. 	. pb. . 
12,95 

Kleutervertel-
boek  voor de 

helse 
geschiedt:Hís  

ANNE OL VEIES 

KLEUTER 
VERTELBOEK 

BIJBELSE 
GESCHIEDENIS 

DE 
MANGA 

SLIB 

Callenbach 

B I  B E L 

Anne de Vries 

365 
VERHALEN 

Mijn 

Bijbel 
verhalenboekje 

Groot vertelboel; 
VOOR DE BIIRELSE 

GESCHIEDENIS 

,urn- 

ANNE DE GRAAF 

Bijbel voor kinderen 
De auteur verstaat de kunst om de oor-
spronkelijke teksten zo boeiend en ge-
trouw na te vertellen dat kinderen adem-
loos zullen luisteren. 

7+ 

978 go 266 1409 5 — 400 blz. geb. 

	

22,95 	 FULL COLC IR 

MEG WANG EN HEATHER STUART 

De 365 verhalen Bijbel 
Een frisse, nieuwe kleuterbijbel, die opvalt 
door het prachtige taalgebruik en de schit-
terende, kleurrijke illustraties. 

3-7 jaar 
978 90 266 1535 1— 384 blz. geb. 

FULL COL 

LOIS ROCK 

Mijn Bijbel verhalenboekje 
In deze kleine kinderbijbel staan alle be-
langrijke verhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Ieder verhaal is ongeveer drie 
bladzijden lang. Bijzonder geschikt als een 
eigen, eerste Bijbeltje voor jonge kinderen. 

7+ 
978 90 266 1158 2 —160 blz. geb. 

	

11,85 	 FULL COLO uR 

ANNE DE VRIES 

Groot vertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis OT 

Dit Groot Vertelboek is om zijn voortreffe-
lijke kwaliteiten geroemd als een meester-
werk. Met een omslagillustratie van Rino 
Visser, gedrukt op glanzend papier. De 
tekeningen van C. Jetses wekken een prach-
tige bijbelse sfeer, die de bijbelse figuren 
voor altijd in het geheugen van kinderen 
zal prenten. 

6+ 
978 90 266 1220 6 — 328 blz. geb. 
16,95 

ANNE DE VRIES 

Groot vertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis NT 
6+ 

978 90 266 1219 0 — 396 blz. geb. 

16,95 

Pakket Groot Vertelboek OT 
en NT 
978 go 266 1224 4 

28,95 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis 

Volledig bijbels verantwoorde inhoud, zorg-
vuldig afgestemd op het bevattingsvermogen 
van de kleuter. 

4+ 

978 go 266 1086 8 — 255 blz. geb. 

19,95 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis 
4+ 

978 go 266 1319 7 — 336 blz. geb. 
25,50 

AKINSIKU 

De Manga Bijbel 
Een wereld in opschudding. Corrupte leiders 
en maniakale profeten. Een vreemdeling 
verschijnt. De Bijbel zoals je deze nog nooit 
gezien hebt. Een unieke uitgave in manga-
stripvorm, laagdrempelig van aard en daarom 
bijzonder geschikt voor evangelisatie. 

12+ 

978 90 266 1502 3 — 218 blz. pb. 

15,95 

Manga stripvorm! 



Ook 
voor 
mij? 

JJNIOR 

DAVID SELF 

Junior Encyclopedie 
set 

De Junior Encyclopedie over het christelijk geloof en 

over wereldgodsdiensten in één pakket. 
978 go 266 2061 4 
van 36,90 voor 18,95 

* Actie 

(Dagboeken 
ELLEN LANINGA 

4 YOU 
Uniek bijbels dagboek voor kinderen, met 
vlotte eigentijds geschreven teksten. De frag-
menten zetten de jonge lezer aan het denken. 
Iedere week wordt er een thema aan de orde 
gesteld zoals bijvoorbeeld verdriet, angst, 
boosheid, blij zijn. 

10+ 

978  90 266 1364 7 — 376 bl Pb 
11,50 

Toptitel 
AREND EILANDER 

Dag Boek 
Bijbels dagboek voor kinderen 

In korte, goed leesbare stukjes worden kin- 
deren uitgedaagd om alleen of samen door te 
denken over bijbelgedeelten. 

8-11 jaar 

978  go 266 1225 1— 384 blz. pb. 
16,95 

C. VAN RIJSWIJK 

Op reis 
Bijbels dagboek voor jongeren 

In dit dagboek worden jongeren heel persoon-
lijk aangesproken. Aan de hand van oude schrij-
vers, zoals McCheyne, Smytegelt en Kohlbrugge 
wordt aan jongeren de weg der zaligheid 
gewezen. 

12+ 

978  90 8865152 6 — 384 blz. geb. 

14,95 
De Groot Goudriaan 

Nu in paperback 

GERRIT TEN BERGE 

Houvast 
Bijbels dagboek voor jongeren 

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. 

12+ 

978  90  6140 496 5 — 365 blz. pb. 

14,95 

JBELS DAGBOEK 
VOOR JONGEREM 

30 

over de  wereld-
godsdiensten 

JAN VAN REENEN 

Ook voor mij? 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Een bijzonder dagboek over de ontmoetingen 
die Jezus op aarde had. Speciaal geschreven 
voor jongeren die op zoek zijn naar houvast, 
en die zich in de Bijbel willen verdiepen. 

12+ 

978  90 6140 868 o — 384 blz. pb. 

17,95 

GERRIT TEN BERGE 

Gaaf 
Bijbels dagboek voorjongeren 

Gaaf is een dagboek voor jongeren waarin de 
auteur met verbazend gemak de kern van het 
christelijk 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. 

12+ 

978  90 6140 783 6 — 37o blz. pb. 

15,50  

DAVID SELF 

Junior Encyclopedie 
over de wereldgodsdiensten 

In deze aantrekkelijk vormgegeven encyclopedie 
komen alle wereldgodsdiensten aan bod: van 
christendom, jodendom en islam tot hindoe-
ïsme, boedhisme en moderne bewegingen als 
new age. David Self bezit het talent om complexe 
onderwerpen op een voor kinderen begrijpelijke 
en aantrekkelijke manier te brengen. 

10+ 
978 go 266 1519 1 —128 blz. geb. 

	

18,95 	 FULL COLOUR 

PETER ATKINSON 

Junior Encyclopedie 
van de Bijbel 

Dit is het derde deel in de juniorencydopedieën 
over godsdiensten. In dit deel wordt veel interes-
sante achtergrondinformatie gegeven over de tijd 
van de Bijbel. Bijvoorbeeld over feestdagen, de be-
tekenis van bepaalde woorden in het hebreeuws, 
de achtergronden van de brieven van Paulus. 

10+ 
978 go 266 1713 3 —128 blz. geb. 

	

18,95 	 FULL COLOUR 

Daed 5e8 Informatieve boeken 
DAVID SELF 

Junior Encyclopedie 
over het christelijk geloof 

De Junior Encyclopedie geeft een introductie 
in de geschiedenis en tradities van het chris-
telijke geloof. Verschillende kernbegrippen 
komen aan de orde zoals: het ontstaan, de kerk 
wereldwijd, symbolen, de Bijbel, het gebed en 
muziek. In zeer aansprekende stijl geschreven. 

10-y 
978 90 266 1459 0 —128 blz. geb. 

17,95 	 FULL COLOUR 



TEN ARNVALI 

LEER DE REGELS 
BEHEERS HEI SPEL 

ONISINGCLDI 
111,»,::: or ce 

0 YX.xtaxes l:Asreel 

FILOSOFIE 
OOR JONGE 
DENKERS 

Een eerste 
kennismaking niet 
de grote westerse 

filosofen 

111 Cellektch 

linEL RASMAN  

SCHAKEN 
lal  VOOR # 1 

JONGE DENKERS 

allenbach o• het web 
Nieuwsbrief 

Wil je op de hoogte blijven van 

de nieuwste kinderboeken? 

Geef je dan op voor de digitale 

nieuwsbrief via www.kok.nl  

DAVID STEWART 

Ten aanval! 
Het leven van een middeleeuwse ridder 

In de middeleeuwen waren er ridders, maar 
hoe werd je ridder en wat déden ridders 
eigenlijk? Dit boek geeft antwoord op tal van 
vragen. Het boek is mooi vormgegeven met 
uitklapbare delen, een ingeniet 'handboekje 
voor de middeleeuwse ridder' en voorzien 
van prachtige illustraties. 

10+ 

978 90 266 1019 6 — 4o blz. geb. 

15,35 	 FULL COLOUR 

nNIEK VAN KUI3VENHOV„,N, 

DAMMEN 
VOOR JONGE 
DENKERS 

NIEK KUIJVENHOVEN 

Dammen voor jonge denkers 
Dit boek legt uit wat het doel is van het dam-
spel, en bespreekt de verschillende technie-
ken voor de aanval en de verdediging. Met 
behulp van aansprekende voorbeelden en 
heldere foto's krijgt de jonge dammer inzicht 
in de regels, de basisvaardigheden en tech-
nieken van dit oude oerhollandse spel. 

8+ 

978 90 266 1264 o — 48 blz. geb. 

17,95 	 FULL CO t.  

DEREK FARMER 

Omsingeld! 
Wonen op een middeleeuws kasteel 

Reis terug naar de 12,e  eeuw en leer alles over 
het leven op een kasteel, middeleeuwse oor-
logsvoering, verdedigingstactieken en voed-
selbereiding. Het boek is mooi vormgegeven, 
met uitklapbare delen, een ingeniet 'dagboek 
van een ridder' en voorzien van prachtige 
illustraties. 

10+ 

978  90 266 1000 4 —  4o blz. geb. 

15,35 	 FULL COLOUR 
................ 

J. WEATE St  P. LAWMAN 

Filosofie voor jonge denkers 
Een eerste kennismaking met de grote 
westerse filosofen. 

In dit boek lees je over de ideeën van verschil-
lende filosofen, over het tijdperk waarin ze 
leefden en de manier waarop ze nadachten. 

8+ 

978 90 266 1018 g — 64 blz. geb. 

17,95 	 FULL COLOUR 

FIONA MACDONALD 

Land in zicht! 
Vikingen veroveren de wereld 

De Vikingen waren een bijzonder volk. Aan 
de ene kant wreed en oorlogszuchtig. Aan de 
andere kant vreedzame boeren en handela-
ren. En avontuurlijk: al vierhonderd jaar voor 
Columbus landden zij op de kusten van Ame-
rika en stichtten daar nederzettingen. 

10+ 
978 90 266 1571 9 — 4o blz. geb. 

14,95 	 FULL COLOUR 

MICHAEL BASMAN 

Schaken voor jonge denkers 
Leer de regels — beheers het spel 

Deze overzichtelijke en aansprekend geschre-
ven gids legt uit wat het doel is van het schaak-
spel, en bespreekt de beste technieken voor de 
aanval en de verdediging. 

8+ 

978  90 266 1102 5— 46  blz. geb. 
16,95 	 FULL COLOUR 

GERRIE HAM-WILLEMSEN EN WILHELM VAN DE BRUG 

Sova4kids 
Christelijke training in sociale vaardigheden 

Contact maken, inzicht in eigen identiteit, grenzen 
stellen en nog veel meer. Sova4kids is een leuk en 
stimulerend werkboek waarmee kinderen spelender-
wijs hun sociale vaardigheden vergroten. 

978 90 435 1625 9 —112 blz. pb. 

12,90 

GERRIE HAM-WILLEMSEN EN WILHELM VAN DE BRUG 

Handleiding Sova4kids 
Christelijke training in sociale vaardigheden 

978 90 435 1536 5 — 96 blz. pb. 

34,50  

Ben je een hyver? Word dan 

snel lid van de Callenbach 

Hyves! Je vindt er de laatste 

nieuwtjes en leuke acties, 

uitgeverijcallenbackhyves.ni 
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Elisabeth van Munster-Algra 

Mobiel 06 200 344 20 

E-mail evanmunster@kok.nt 

René Stotb 

Mobiel 06 155 39719 

E-mail rstotboom@kok.nl  
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Bovenbouw 

Piet Kuijper 

Vlucht 93 

Evelien van Dort 

Ontmoeting in de nacht 

Wanda Wildeboer 

De linnenroof 

Onderbouw 

Jaap ter Haar 

Ernstjan en Snabbeltje —

Uit en thuis 

Dorothy Stewart 

Hoe een slome slak op tijd kwam 

W.G. van de Hulst 

Het kerstfeest van twee domme 

kindertjes 

Jan Godfrey 

Wie maakt de dag zo mooi? 

Evelien van Dort 

Roet in het eten 

W.G. van de Hulst 

Klaas 

Middenbouw 

Margriet de Graaf 

Logeren olé! 

Vrouwke Klapwijk 

Bas op het ijs 

J.F. van der Poel 

Wolfi en het mysterie 

op de zeebodem 

€ 4,95 

€ 4,95 

€ 5,95 

c 5,95 

c 5,95 

-.111111,1 

Bijbel en kind 

Lois Rock 

	

€ 4,95 	 Jona en de walvis 	 € 3,95 

Susan Malyan 

	

c 4,95 	 Verhalen uit de Bijbel 	 € 3,95 

Lois Rock 

Mijn eerste kerstfeest 	 € 5,95 

	

c 4,95 	 Herman van Veen 

De koe zei boe, de ezel balk, 

het schaap toen bla 	 € 9,95 

Tim Dowley 

In de boot van Noach 	 €14,95 

Deze catalogus geeft informatie over 

publicaties van uitgeverij Callenbach. 

Uitgeverij Callenbach maakt deel uit 

van uitgeefmaatschappij Kok ten 

Have. 

> Informatie over de uitgaven 
e ac gesec e a 'aa 

Lia van Essen 

Telefoon 038 33 92 507 

E-mail Lvanessen@kok.nl  

Promotie & publiciteit 

Marloes Zalm 

Telefoon 038 339 25 35 

E-mail mzatm@kok.nt 

Atte in deze catalogus opgenomen 

boeken zijn verkrijgbaar bij de 

boekhandel. In het midden van de 

catalogus is een bestelformulier 

opgenomen, dat bij de boekhandel 

kan worden ingeleverd. Bijzondere 

bestellingen kunnen rechtstreeks via 

de uitgeverij 

verwerkt worden. Wijzigingen in 

prijs, omvang en uitvoering zijn 

voorbehouden. 

Atte titels in deze catalogus kunnen door de boekhandel besteld worden bij het 

Centraal Boekhuis in Cutemborg. 

Veen Bosch & Keuning Uitgevers 
	

Uitgeverij Callenbach 

Katwitgweg 2 
	

Postbus 5018 

2050 Antwerpen 
	

826o GA Kampen 

Telefoon 03 355 28 34 
	

Telefoon 038 339 25 55 

E-mail info@vbku.be 
	 www.uitgeverijcattenbach.nt 
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