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ALIANNA DIJKSTRA 

Daan Be opa en de 

verdWenen pannenkoek 

9789026621826 
• geb. 32 blz. • 3-6 jaar C 999  
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RIMBERLY BRUBAKER BRADLEY 

De oorlog die mijn 

leven redde 
9789026621857 
• geb. 288 blz. • 10-12 jaar C 1499  

Charlie 
enEddie 

4r., Pas' 
vr 15 

PAUL DOWSWELL 

Charlie en Eddie 

9789026621994 
• geb. 96 blz. • 10-12 jaar C 9,99 

p312. 

0 16  

WILLEkE BROUWER 

Silvester...krijgt 

een varken 

9789026621925 
• geb. 224 blz. • 10+ C 12,99 

JESSICA WINTER 

Tot je Weer ademen kunt 

9789026621970 
• pb. 352 blz. • 13-15 jaar 

17,99 

Pag  
30 

kEVIN DEYOUNG 

Schitterend verhaal 

9789043526746 
• geb. met stofomslag 136 blz 
• 5+ 'C 19:99  

HETTY VEROLME 

Fletty 

9789026622038 
• 304 blz. • 15+ 14-9 

fl.ElVEIMALEN 

RHONA DAVIES & VROUW-
kE KLAPWIJK 

365 Bijbelverhalen om 

zelf te lezen 

9789026621680 
• geb. 384 blz. • 7+ C 24.99  

ASHLEY ROVER 

Ik kan je niet vergeten 

9789026621789 
• pb. 288 blz. • 15+ t 13..`3 

LAURINA DE VISSER 

#0MG 

9789043527149 
• pb. 376 blz. • 11+ C 15,99  

ALIANNA DIJKSTRA 

Kerst met Wies en BoWe 
9789026621901 
• geb. 32 blz. • 3+ C 129.9 

JAN VON HOLLEBEN 

Wat is de achternaam 

van God? 

9789043526760 
• geb. 182 blz. • 9-12 jaar 4. 19,99 

MICHAEL DISCROLL 

Sterren kijken 

voor beginners 

9789043526753 
• geb. 96 blz. • 9-12 jaar C 39  

CAROLINE BURGER 

Bidden is goed 

9789023970927 
• pb. 80 blz. • 6+  C  

RUTH TANGHE, RUBEN VLOT 

Vluggertjes 

9789023970910 
• pb. 72 blz. • 15+ Ca 1 50  

ELS VAN DER VLIST-VERWIJ 

Lieve dochter 

9789023970729 
• pb. 88.15+ €. 9,90 
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Mijn boek over mij 
CORIEN ORANJE 

Wat in het digitale tijdperk niet 
veranderd is, is dat tienermeiden 
graag hun gedachtes en beleve-
nissen neerkrabbelen. Dit boek 
is geen doorsnee dagboek, maar 
heeft een bijzonder concept. Op 
elke pagina word je uitgedaagd om 
jezelf beter te leren kennen. 

9789026605758 • pb.128 blz. € 14,99 9789026622014 • geb. 64 blz. € 8,99 

Mijn eigen 
prekenschrijf boek 

NIESKE SELLES-TEN BRINKE 

Als je in de kerk zit, begrijp je 
misschien niet altijd alles. Maar 
met dit boekje ga je vast veel 
onthouden van de kerkdiensten. 
Je kunt schrijven over wat je hoort 
en leest uit de Bijbel over God. Er 
zijn opdrachtjes en puzzels om te 
maken. Ook mag je schrijven over 
de liederen die jullie zingen. 

Herinneringsboeken 

FRANS VAN HOUWELINGEN & MARIJKE TEN CATE 

Opa, verteL eens... 
Oma, verteL eens... 
Mama, vertel eens... 
Papa, verteL eens... 

Een herinneringsboek is een feest 

voor het kind dat het cadeau krijgt 

van zijn vader, opa, moeder of oma. 

Maar ook voor de (groot)ouders is 

het een bijzondere belevenis om de 

leuke en soms prikkelende vragen te 

beantwoorden. Naast veel ruimte voor 

verhalen kunnen er foto's in het album 

geplakt worden. 

Opa, vertel eens... • 9789026621833 • geb. • 32 blz. / Oma, vertel eens... • 9789026621840 • geb. 32 blz. 

Mama, vertel eens... • 9789026600654 • geb. • 32 blz. / Papa, vertel eens... • 9789026600678 • geb. 32 blz. 

IvIARIEKE TEN SERGE & 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 bijvoor-
beeld aandacht voor doop en 
christelijke feestdagen. 

Boordevol Boeken 2016-2017 

9789026606946 • geb. 48 blz. € 15,99 9789023970088 • pb. 80 blz. • 6. € 8,90 

MARIEKE TEN BERGE 

Mijn gezellige 
vriendenboek 
Wat zijn je hobby's? Wat wil je later 
worden? In dit vrolijke vriendenboek 
is veel ruimte voor vriendjes en 
vriendinnetjes om leuke vragen te 
beantwoorden en te tekenen. Met 
veel illustraties die het invullen nog 
leuker maken. 

MAA►  PAPA 



€14,99 9789030401230 • geb. 48 blz. 

Je eigen 

bijbel 

€9,99 

€9,99 

€12,99 

€12,99 

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. Een prachtig boek om 
cadeau te geven, en zo de doop te 
vieren en te onthouden. 

97 9026621918 • geb. 48 blz..1+ 

Welkom bij God 
jouw .b .)pbnet 

€14,99 

ANNE SCHOTANUS 

MARIERE TEN BERGE 

Jouw( 
kraaMbezoekboek 

Je ziet ze steeds vaker: een boekje 
waarin gasten die op kraambezoek 
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 pagi-
na's waar de gasten hun wens kunnen opschrijven is er 
ook veel ruimte voor het plakken van foto's. 

Jezus zegent de kinderen 
Je eerste communie is een mijlpaal, die het 

waard is om later herinnerd te worden. In dit 

kleurrijke boek kun je al je herinneringen aan 

deze speciale dag kwijt. Natuurlijk ontbre-

ken ook de Bijbelverhalen en de uitleg over 

rituelen en gebruiken in de kerk niet. Met 

leuke illustraties van Liza-Beth Valkema. Een 

waardevol cadeau! 

LIZZY RIBBONS & NELLEkE SCHERPBIER 

Je eigen doopbijbel 
blauw en roze 

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. 

blauw • 9789026604713 • geb. met foamomslag 

144 blz. • 1+ 

roze • 9789026603914 • geb. met foamomslag 

144 blz. • 1+ 

€12,99 

Ieder pasgeboren kind maakt iets los: zo klein, zo 
lief, zo vol toekomst. En dus is het tijd voor beschuit 
met muisjes! 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. 

9789026608254 • geb. 48 blz. 

ALINDA DE BOER (RED.) 

PETRA HLIPPEL 

Mijn geboorteboek 
meisje & jongen 

meisje • 9789043525589 • geb. 48 blz. 

jongen • 9789043525572 • geb. 48 blz. 



€7,99 9789026620430 • kartonboek • 10 blz. • 2+ 

€6,99 9789026621871 • geb. 32 blz. • 3+ 

MEM 
Mijn eigen Bijbel 

SALLY ANN WRIGHT 

Mijn eigen BijbeL 
jongens- en meisjesedide 

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. 

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. 

SALLY ANN WRIGHT 

Mijn 
wieeneembijbeltje 
Het eerste bijbeltje speciaal 

voor peuters. De bekendste 

verhalen zijn in dit geïllus-

treerde boekje opgeschreven 

in eenvoudige taal. Het is stevig uitgevoerd en heeft 

een handvat om overal mee naartoe te kunnen nemen. 

9789026609947 • kartonboek • 32 blz. • 2-4 jaar  €7,99 

AMANDA GULLIVER 

Het verdviaalde 
schaapje 
Wie kent de gelijkenis van 

het verdwaalde schaapje 

niet? Ieder kind kan zich 

voorstellen dat het schaapje 

de wondere wereld wil verkennen, maar het is natuur-

lijk niet de bedoeling om de kudde kwijt te raken! 

AMANDA GULLIVER 

TIM DOWLEY 

In de stal van 
Betlehem 
Een vrolijk boek met magneten. 

In dit boek wordt de geboorte 

van Jezus op een eenvoudige 

manier verteld. Speel het kerst-

verhaal na met de 23 magneten en plak ze op de juiste, 

lege plaats van de magnetische pagina's. Een vrolijk 

boek om uren mee te spelen! 

Daniel in de Leeuvienkuil 

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'. 

Boordevol Boeken 2016-2017 

€7,99 9789026621505 • kartonboek • 10 blz. • 2+ 

42  • • . • 

meisjeseditie • 9789026620911 
• kartonboek • 26 blz. • 2+ €8,99 

jongenseditie • 9789026620904 
• kartonboek • 26 blz. • 2. €8,99 

9789026621772 • geb. 12 blz. • 3+ €12,99 



€9,99 9789026609848 • geb.128 blz. • 2-6 jaar 

ELENA PASQUALI 

JouW voorleesbijbel 
Jouw voorleesbijbel bevat vijftien 

bekende verhalen uit de Bijbel, uit 

het Oude Testament en het Nieuwe 

Testament. Het boek is prachtig 

vormgegeven, met een zachte band 

en kleurige illustraties waar kinderen 

graag naar kijken tijdens het voor-

lezen. Op deze manier komen de 

Bijbelverhalen heel dichtbij. 

9789026621314 • geb. 192 blz. • 2+ €14,99 

9789026612237 • pb. 256 blz. • 2-8 jaar €19,99 

MARION THOMAS 

Mijn 
prentenvertelbijbel 
In Mijn prentenbijbel leren kinde-

ren de belangrijkste Bijbelfiguren 

en -verhalen kennen. Met op 

elke bladzijde een nieuw verhaal, 

prachtig full colour geïllustreerd. 

9789026621277 • kartonboek • 24 blz. • 2+ €12,99 9789026613753 • geb. 320 blz. • 2-6 jaar C14,99 

Peuterbijbas 0-3 jaar 

ijb ltjé 

kleine vohrandjes 

sik 

LOIS ROCK 

Bijbeltje voor kleine 
handjes 
Dit kleurrijke bijbeltje zal jonge 

kinderen weten te fascineren. De 

uitstraling is als die van een pren-

tenboek: vele en grote illustraties, 

boordevol kleine grapjes. Veel 

bekende bijbelverhalen staan erin. 

BARBARA BARTOS-HOPPNER 

JULIA STONE 

Mijn kleine zoekbijbet 
Mijn kleine zoekbijbel bevat elf Bijbelverhalen 

met vrolijke plaatjes waarbij de kleintjes op 

zoek kunnen gaan naar o.a. dieren en per-

sonen die telkens ook rechts van de bladzij 

staan afgebeeld. 

9789026621536* geb. 24 blz. • 2+ 

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. Op-

genomen zijn bekende verhalen, 

zoals de schepping. 

Het verhaal van kerst 

Het verhaal van kerst is een kleurig kijk- en 

vertelboek voor jonge kinderen. In eenvou-

dige taal en met prachtige prenten wordt 

het bekende kerstverhaal verteld voor de 

allerkleinsten: van het kindje Jezus dat in 

Betlehem in een stal wordt geboren. 

BIJBEL 



€9,99 9789026620416 • geb. 140 blz. • 2+ 

LOIS ROCK 

God houdt van jou 
LOIS ROCK 

God zorgt voor jou 
Een kleurrijk voel- en puzzelboek-

je voor kleine handjes. Een leuk 

geschenk bij geboorte, doop of 

eerste verjaardag! 

Een kleurrijk voel- en puzzelboek-

je voor kleine handjes. Een leuk 

geschenk bij geboorte, doop of 

eerste verjaardag! 

9789026619779 • kartonboek • 8 blz. • 2-5 jaar €7,99 9789026619762 • kartonboek • 8 blz. • 2-5 jaar €7,99 

SALLY ANN WRIGHT & HONOR AYRES 

Een Bijbel voor jou 
- 

ELISABETH DE LAMBILLY 

Een doosje vol 
Bijbelverhalen 

Een Bijbel voor jou brengen we nu 

in een mini-editie, met dezelfde 

inhoud, hetzelfde aantal pagina's 

als de oorspronkelijke Bijbel, maar 

in een ander formaat en aantrek-

kelijke prijsstelling. 

Een kubus vol met prachtig geïllus-

treerde Bijbelverhalen om voor te 

lezen. Vijf bekende verhalen uit het 

Oude Testament Adam en Eva, de 

ark van Noach, Abraham en Sara, 

Mozes en David en Goliathr 

9789026611674 • cassette • 90 blz. • 2-4 jaar €12,99 

ANNE SCHOTANUS (RED.) 

Dierenbijbel 
TIM DOWLEY 

Kiekeboebijbel 
Dierenbijbel voor de allerkleinsten 

vertelt de mooiste Bijbelverhalen 

over dieren.Kijk mee en geniet van 

de bekende verhalen. Om voor te 

lezen en samen van te genieten. 

Met vrolijke illustraties van Leon-

tine de Boer-Gaasenbeek en korte 

teksten. 

De ark van Noach, Daniel in de 

leeuwenkuil, de goede herder en 

de genezing van de zieke man. 

Deze verhalen uit de Bijbel worden 

in de Kiekeboebijbel verteld. Een 

leuk boekje voor de allerkleinsten. 

Met vrolijke, kleurrijke illustraties 

en luikjes om open te schuiven. 

9789026621819* geb. 32 bIz.• 2-5 jaar €9,99 9789026621741 • kartonboek • 24 blz. • 2-4 jaar €7,99 

God zorgt 
voor jou 

tt • 

izt 



4-6 jaar 1 VoorLeesboekjes 

LOIS ROCK 

Ik ga slapen, ik ben 
moe 
Dit voorleesboek met kleurige il-
lustraties 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 €9,99 

God is er 
ook voor jou 

9789026606380 • cassette 160 blz. • 3-6 jaar €9,99 

MARY JOSLIN 

LOIS ROCK & ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Bijbel en 
gebeden — mini—editie 
In deze Bijbel staan 20 bekende en 

minder bekende bijbelverhalen. 
Daarnaast bevat het gebeden-
boekje sfeervolle gebeden en 

gedichtjes. 

CARIN VAN ESSEN 

DAC! 
0-4 jaar 1 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. 

0-4 jaar • 9789043524445 
• geb. +CD • 40 blz. • 0-4 jaar €12,99 

4-8 jaar • 9789043526388 
• geb. +CD • 40 blz. • 4-8 jaar €14,99 

God is er ook voor jou 
jongens- en raeisjeseditie 

Door God is er ook voor jou samen met je kind te 
lezen, komen Gods beloften dichtbij. Een sfeervol 

voorleesboekje met op elke spread een Bijbelverwij-
zing en kleurrijke tekeningen. 

meisjeseditie • 9789026621048 

• geb. 32 blz. • 3-6 jaar €7,99 

  

 

jongenseditie • 9789026621031 

• geb. 32 blz. • 3-6 jaar C7,99 

FRANZ H BNER 

Weet je Wel hoeveel God 
van dieren houdt? 
Weet je wel hoeveel God van dieren houdt? 

gaat over dieren: het vertelt het verhaal van 

een jongetje dat tijdens de dag allerlei vragen 

over dieren stelt aan zijn moeder: Houdt 

God ook van koppige ezels? En het kleine 

lieveheersbeestje? Zelfs van de doorzichtige, 

glibberige kwal? 

9789026621260 • geb. 36 blz. • 4+ €13,50 



W.G. Van de Hulst 

GOUD;:\ 

VOETSTAPJES 
IN DE SNEEUW 

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 

W.G. VAN DE HULST 

Het Gouden 
voorleesboek 

9789026609107 • geb. 320 
blz. • 4+ 

W.G. VAN DE HULST 

Het klompje 
dat op 't Water 
dreef 

9789026609114 
• geb. 48 blz. • 4+  €7,99  

W.G. VAN DE HULST 

Het kerstfeest 
van twee 
domme 
kindertjes 

9789026609176 
• geb. 48 blz. • 4+  €7,99  

W.G. VAN DE HULST 

De bengels in 
het bos 

9789026609138 
• geb. 48 blz. • 4+  €7,99 

W.G. VAN DE HULST 

Anneke en 
de sik 

9789026609220 
• geb. 48 blz. • 4+ €7,39  

W.G. VAN DE HULST 

Voetstapjes 
in de sneeuw 

9789026609053 
• geb. 48 blz. • 4+  €7,99  

W.G. VAN DE HULST 

In de soete 
suikerbol 
kleureditie 

9789026617263 • pb. 95 
blz. • 4+ €14,99 

BoordevoL Boeken 2016-2017 



4-6 jaar 1 VoorLeesboekjes 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Elke dag kinderdag 
De bundel met honderd bekende 

en geliefde voorleesverhalen over 

Janjaap, Gijsbert en Willemien. Ze 

beleven allerlei avonturen — ze 

gaan schoenen kopen, ijs met slag-

room eten en mama verrassen met 

moederdag. Met bij elk verhaal een prachtige tekening 

van Magda van Tilburg. 

9789026610646 • pb. 386 blz. • 4+ €19,99 

 

VROUWRE KLAPWIJK & MARIA BOS 

Dag Lieve oma 
dag 

lieve 
oma! 

Een bijzonder boek over rouwver-

werking voor jonge kinderen. Naast 

een pakkend geschreven verhaal 

voorzien van prachtige illustraties 

ook vragen en antwoorden rond 

sterven, begraven, het verdriet en 

het leven na de dood. Om samen te lezen, te bekijken 

en te bespreken. Met tips om kinderen te helpen hun 

verdriet te verwoorden en een plekje te geven. 

PAMELA BROUGHTON 

& DIANE MULDROW 

Een dag vol Wonderen 
Samenvoeging van twee won-

derverhalen uit de Bijbel. Jezus 

gaat met zijn discipelen op weg 

en geneest onderweg veel zieken. 

Daarna proberen zij rust te zoeken op een plek blijken 

daar ruim 5000 mensen te zijn. Hier speelt het wonder 

van de vijf broden en twee vissen zich af. 

9789026607356 • geb. 26 blz. • 4+ €6,50 

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 verrassing. Maar dat is toch 

moeilijker dan gedacht... Elly 

Zuiderveld schreef bij dit boek het 

liedje Opa's kunnen alles. 

€9,99 9789026612343 • geb. 48 blz. • 4+ €19,99 9789026621826 • geb. 32 blz. • 3-6 jaar 

WILMIEN KRANENDONK 
& LIZA-BETH VALKEMA 

CarLijn gaat naar de kerk 
Het is zondag en Carlijn gaat met 

haar vader, moeder en broertje 

naar de kerk. In de kerk gebeurt 

van alles. Er wordt gebeden en 

gezongen. De dominee leest uit de Bijbel en de kinde-

ren gaan naar de kinderkerk. In dit boekje lees je wat 

Carlijn allemaal meemaakt in de kerk. 

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

PATTI HENDERSON 

Jij bent de liefste 
In dit lieve boekje is een kan-

goeroe heel verdrietig omdat ze 

niemand heeft om voor te zorgen. 

Maar op een dag valt een vogeltje 

rechtstreeks in haar buidel! Het 

boekje sluit af met een mooie Bijbeltekst. 

9789026607455 • geb. 26 blz.• 4+ €6,50 

WILMIEN KRANENDONK 

& LIZA-BETH VALKEMA 

Fieke Wordt gedoopt 
Carlijn heeft een zusje gekregen, 

Fieke. Na een paar weken wordt 

Fieke gedoopt. Dat gebeurt in de 

kerk. Natuurlijk is Carlijn erbij, met 

haar broertje en vader en moeder. Ze ziet hoe de do-

minee haar zusje doopt. Ook hoort ze wat de dominee 

uitlegt over de doop. 

9789023970118 pb. 32 blz. • 4-6 jaar €7,90 

ANNEMARIE TEN BRINRE 
& WILLEMIIN DE WEERD 

Het grote voorleesboek 
van SoFie 
Wie kent ze inmiddels niet: de ei-

genwijze en ondernemende Sofie, 

zusje Lotte en buurjongetje Bram? Heel veel kinderen 

én volwassenen hebben al genoten van de herkenbare 

verhalen over alledaagse kleuterbelevenissen. Deze 

bundel staat garant voor urenlang voorleesplezier, 

thuis én op school! 

9789023996767 • pb. 247 blz. • 4-6 jaar €16,90 

Willemijn de Weerd 

Het grote 
voorleesboek 

van Sofie 

w 



9789026621451 • geb. 48 blz. • 7-9 jaar 
AVI nivo E3 €7,99 

VROUWKE KLAPWIJK 

Jens 
en de 
slaapbus 

Jens woont met zijn ouders en zijn zusje Floor 

op een boerderij. Op een dag komt oom Rik 

het erf oprijden met een oude kampeerbus. 

Jens mag helpen om de bus op te knappen, en 

als de bus klaar is gaan ze samen een rondje 

rijden. Maar ze gaan niet alleen een rondje rij-

den, ze gaan zelfs een nachtje kamperen met 

de bus. In het bos maakt Jens een spannend 

avontuur mee als hij 's nachts moet plassen. 

9789026621611 • geb. 48 blz. • 7-9 jaar 
AVI nivo E3 €7,99 

6-9 jaar 1 Leesboeken 

VROUWkE KLAPWIJK 

Bas is 
pupil van 
de Week 

Een leuk boek over voetbal. Bas is heel trots 

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

het ook wel spannend. Geschreven in korte 

één-regelige zinnetjes zonder hoofdletters in 

directe, eigentijdse taal. Heel geschikt voor 

kinderen die net beginnen met lezen. Met 

leuke illustraties om het lezen nog leuker te 

maken! 

9789026621727 • geb. 48 blz. • 7-9 jaar €7,99 

 

Vrouwke Klapwijk 

 

VROUWkE kLAPWIlk. 

Bas voetbal 
omnibus 

Deze Bas omnibus bevat twee delen uit de 

Bas serie: Bas gaat op voetbal en Bas in 

de Arena. Geschreven in korte één-

regelige zinnetjes zonder hoofdletters 

in directe, eigentijdse taal. Heel ge-

schikt voor kinderen die net beginnen 

met lezen. Met leuke 

illustraties om het 

lezen nog leuker te 

maken! 

9789026621079 • geb. 96 blz. • 7-9 jaar 

VROUWHE KLAPWIJK 

Jens 
kampeert 
bij de 
boer 

Een grappig verhaal voor beginnende lezers. 

Jens gaat met zijn vader, moeder en zusje 

kamperen. Hij heeft er helemaal geen zin in, 

want hij wil liever naar een vakantiepark. Maar 

als ze eenmaal op de boerderij zijn is het 

eigenlijk heel leuk. Hij mag zelfs meehelpen en 

beleeft de spannendste avonturen. 

Boordevol Boeken 2016-2017 



7-9 jaar 1 Leesboeken 
nir 

EVELIEN VAN DORT 

Funny omnibus 1 

9789026620782 • geb. 288 blz, 
7-9 jaar €15,00 

9789026610844 

geb. 296 blz. • 7-9 jaar 

9789026613586 • geb. 96 blz. 

7-9 jaar 

9789026604768 • geb. 96 blz. 

7-9 jaar €9,99 
9789026607509 • geb. 96 blz. 
7-9 jaar £9,5, 

EVELIEN VAN DORT 

Funny 
omnibus 
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 ver- 

schillende delen. 

EVELIEN VAN DORT EVELIEN VAN DORT EVELIEN VAN DORT 

Een tien voor Funny op Funny's 
Funny Wereldreis Wedstrijd 



Populaire paardenserie voor jonge meiden 

EVELIEN VAN DORT 

Ster omnibus 
Beleef de avonturen van knuffelpony Ster in 

deze dikke omnibus van Evelien van Dort! Mirte 

en haar broertje Job maken van alles mee met 

Ster, de ondeugende pony van hun opa en oma. 

MET ILLUSTRATIES VAN IRENE GOEDE 

EVELIEN VAN DORT 

Funny op Texel 
Het nieuwste deel is Funny op Texel waarin Eva 

graag een strandrit wil maken met Funny. Margreet 

heeft een geweldig plan: ze gaan samen met hun 

pony's logeren bij haar oma en opa op Texel. De 

voorbereidingen zijn best spannend. Wat moeten 

Eva en Margreet voor de reis meenemen en hoe 

reageren de pony's op het strand en de zee? 

De Funny-serie zorgt voor urenlang leesplezier 

voor jonge paardenliefhebbers! 



€9,99 9789026621246 • geb. 96 blz. • 7-9 jaar 

€9,99 9789026621598 • geb. 96 blz. • 7-9 jaar 9789026606151 • geb. 320 blz. • 9+ €14,99 

EVELIEN VAN DORT 

Sem en Eva 
in actie 
Sem en Eva verzorgen het 

huisdier van buurvrouw Kroost 

omdat ze tijdelijk in het zieken-

huis wordt opgenomen. Skrubbi 

is niet zomaar een huisdier: het 

is een varkentje. Samen beleven 

ze geweldige avonturen. 

EVELIEN VAN DORT 

Sem en Eva 
samen een team 
Er komt een nieuwe jongen in 

de straat wonen. Rik zit in een 

rolstoel. Hij wil altijd helpen 

en durft veel. Sem, Eva en 

Rik gaan met Skrubbi naar de 

speeltuin. Skrubbi blijft een 

druktemaker. Wat is er toch? 

EVELIEN VAN DORT 

De nacht van groep 8 
omnibus 
In deze omnibus zijn de drie delen uit de nacht-

serie van Evelien van Dort gebundeld: De nacht 

van groep acht, Ontmoeting in de nacht en 

Smsjes in de nacht. Inclusief alle illustraties van 

Irene Goede uit de oorspronkelijke deeltjes. 

DE NACHT VAN 

GROEPACHT 
OMN 1 BUS 

7-9 jaar 1 Leesboeken 

EVELIEN VAN DORT 

Jasper en Julia en 
de verdWenen cavia 

EVELIEN VAN DORT 

Jasper en Julia en 
de geheime tuin 

Jasper en Julia 

spelen in de 

zomervakantie 

iedere dag met 

elkaar. Maar al 

meteen gaat het 

mis: de cavia van 

buurman Baks 

ontsnapt! De kin-

deren verzinnen 

van alles om het 

beestje te vangen. 

Jasper en Julia willen 

nog meer groen 

op hun pleintje 

en bedenken een 

plan. Iedereen doet 

mee, ook hun eigen 

schoolklas! Maar dan 

ontdekt de wijkagent 

dat niet alle vergun-

ningen er zijn... 

EN DE GEHEIME TUIN 
Er•URX r•• 00. 

€9,99 9789026606953 • geb. 80 blz. • 7-9 jaar  9789026608421 • geb. 80 blz • 7-9 jaar 



PAUL DOWSWELL 

Charlie 
en Eddie 

10 -12 jaar 1 Leesboeken 

NIER GARLICH. 

Storm 

Een ontroerend verhaal voor jon-

gens en meisjes over een jongen 

en een paard. Het doet denken 

aan de boeken van Jan Terlouw en 

aan klassiekers als Pietje Bell, Dik 

Trom en Kruimeltje. 

Flip moet naar het eiland Mossum, 

een fictief Nederlands waddeneiland, verhuizen 

omdat zijn vader overleden is. Daar redt hij tijdens een 

zware storm een paard, en ze worden goede vrienden. 

Maar het wilde paard 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 

PAUL DOWSWELL 

Charlie en Eddie 

WO I - 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 99 

RAYMOND P. NAUSOUL 

De Klokkenluider 
van Wittenberg 

In 1517 zorgde de monnik Maar-

ten Luther voor een stevige rel 

in de Rooms-Katholieke Kerk. 

Hij spijkerde een lange lijst van 

kritiekpunten op paus en kerk 

op de deur van de kerk in Wittenberg. Dat werd het 

startsein van de Reformatie, een van de belang-

rijkste momenten uit de Nederlandse en Europese 

kerkgeschiedenis. 

24ABDELRELY BRUBAkER  

De oorLog 
die mijn 
Leven 
redde 
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 geëvacueerd 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 €14,99 

Judith Janssen 

Verraad in 
Haarlem 
Haarlem, 1943. Het is oorlog, 

en het leven van Teun 

verandert totaal wanneer hij 

ontdekt dat zijn buurjongen 

Jaap iets in zijn schild voert. 

Zijn speurwerk brengt hem 

op het pad van een bijzondere Haarlemse familie, opa 

Ten Boom en zijn dochters Corrie en Betsie. Lang-

zaamaan lijkt alles erop te wijzen dat ze diep in het 

verzet zitten. Wat begon als een spannend avontuur 

wordt een levensgevaarlijke onderneming. Zal Teun de 

held zijn die hij hoopt te zijn wanneer het er werkelijk 

op aan komt? 

9789023994688 • geb.168 blz • 10-12 jaar 9789023970125 • strípb. pb. 48 blz. • 10-12 jaar €7,95 

BoordevoL Boeken  2016-2017 

€12,90 



Silvester... 
en de 
brand in 
OsseLbroek 
- deel 2 

Silvester raakt steeds meer gewend aan het le-

ven op het platteland. Hij heeft zelfs een eigen 

keet, maar die laat hij afbranden. En omdat het 

dorp 650 jaar bestaat komen de koning en de 

koningin op bezoek. Dat zorgt natuurlijk weer 

voor de nodige misverstanden en chaos. Als hij 

bij zijn vrienden in de stad logeert, wordt hij 

verliefd op Marieke. Vindt ze hem ook leuk? 

9789026621642 • geb. 208 blz. • 10+ €12,99 

10 -12 jaar 1 Leesboeken 

1111, 
Populaire graphic novel serie van Hollandse bodem 
geschreven en geïllustreerd door WiLleke BrouWer 

BROUWER, WILLEKE 

en de 
bizarre 
verhuizing 

Silvesters ouders besluiten te 

verhuizen van Burgerdam naar 

IJsselbroek. 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 

BROUWER, WILLEKE 

krijgt een 
varken 

BROUWER, WILLEKE 

SiLuester... 
en de 
vreemde 
voorouder 

Silvester verkoopt lootjes voor 'Ons Honk'. 

De hoofdprijs is een heel varken. Sil en zijn 

ouders winnen de prijs. Sils vader timmert 

alvast een hok. Het varken wordt afgeleverd 

met een diepvrieswagen... in handige porties. 

Als Silvester jarig is, viert hij zijn feest met een 

vaartochtje op de IJssel. Hij nodigt ook zijn 

vrienden uit Burgerdam uit. Er ontstaat riva-

liteit in de boot en Sil laat zich uitdagen. Hij 

valt in het water en de stroming is heel sterk. 

€12,99 

Silvester en zijn klas hebben een nieuw the-

ma: voorouders. Ze moeten een stamboom 

maken en bezoeken een expositie van een 

opgraving in de buurt. Sil denkt dat het saai 

gaat worden, maar dat heeft hij helemaal 

mis. Hoe komt dat bloed op de vloer van de 

expositieruimte? Als Silvester bij Mick gaat 

logeren in Burgerdam, komt Marieke ook nog 

even langs. Wat is dat voor raar gevoel in zijn 

buik? 

€4,95 



AP.j&IE SPADM 
. 

ANGIE SPADY 

Dagboek van een 
modemeisje 1 
Sof ie Sanders: vriendschap, geloof en 
modeblunders 

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

ding weet ze zeker: op een dag wordt ze een wereldbe-

roemde modeontwerpster. Als ze nu maar geen last had van 

die vervelende school, haar soms gek geworden ouders, die 

irritante Miranda en haar gevoelens voor Josh. En dan heeft 

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

stinkdier als huisdier heeft. 

9789026621482 • geb. 304 blz. • 10+ 

ANGIE SPADY 

Dagboek van een 
modemeisje 2 
Sof ie Sanders: hoe ik binnen no-time het minst 

populaire meisje van de school Werd 

Sofie Sanders, een fashionista extraordinaire', komt weer in 

actie in dit tweede deel van Het dagboek van een mode-

meisje. Uiteraard komen ook haar beste vriendin Lisa, haar 

broertje Sebastiaan, die ze De Bas noemt en haar minst 

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

voor. Dit boek gaat over alles wat belangrijk is op de middel-

bare school: problemen met jongens, liegen en afkijken. En 

natuurlijk over de droom van Sofie: een wereldberoemde 

modeontwerpster worden! 

  

9789026621758 • geb. 304 blz. • 19+ €14,99 

Boordevol Boeken 2016-2017 

   



EVELIEN VAN DORT 

Sanne 
Sanne 

Sanne is twaalf en ze houdt van zingen 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''' .  

EVELIEN VAN DORT 

Sanne @ 
Sanne op 
tournee 

Sanne gaat samen met haar vriendin Laura 

met het koor op tournee. Sanne ontfermt 

zich een beetje over haar vriendin, ze pro-

beert haar door dik en dun te steunen. En dan 

is er ook nog de sportieve en knappe Lucas, 

op wie Sanne verliefd is. Als blijkt dat Lucas 

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 haar dagboek weer over haar 

gevoel, haar onzekerheden en haar vrienden. 

9789026621956 • geb. 96 blz • 10-12 jaar 

   

 

10 -12 jaar 1 Leesboeken 

 

   

   

HEMMINR, HENRIËTTE 

Stippen 
- een verhaal over autisme 

Laura zit in groep acht en heeft 
het niet naar haar zin op school. 
Haar vriendinnen Zara en Wietske 
zijn aardig, maar soms kan ze hen 
niet uitstaan. Laura is het liefst 
alleen met haar piano. 

9789026621086 • geb. 160 blz. • 10-12 jaar 

WARMELS HELGA 

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 boos op de klasgenoot die 
het ongeluk heeft veroorzaakt 
en voelt zich in de steek gelaten 
door haar beste vriendin, die niks van zich laat 
horen. Maar nog het meest worstelt ze met zichzelf. 
Stapje voor stapje keert Marit terug naar het norma-
le leven, om te ontdekken dat de vlammen niet al-
leen bij haarzelf hun sporen hebben achtergelaten... 

9789026605895 • geb. 96 blz. • 10-12 jaar €10,99 

EVELIEN VAN DORT 

De kinderboek-
enbrigade 

Munira heeft een nieuwe leerkracht in groep zeven: 
meester George. Hij is verantwoordelijk voor de aan-
sluiting op een digitaal netwerk onder leiding van ene 
meneer D. Dit computersysteem beloont goede leer-
resultaten, maar heeft ook een sterk controlerende 
functie. Kinderboeken lezen past niet in het systeem; 
die zetten alleen maar aan tot fantasie en dagdromen. 
Thomas en Munira zijn niet blij met de veranderingen 
en ondernemen actie tegen het systeem. Zijn zij op 
tijd om het kinderboek te redden? 

9789026621284 • geb. 96 blz. • 10-12 jaar €8,95 
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Dolfi, "11\ 

 

HET MYSTERIE 
OP DE ZEEBODEM 

 

DE EERSTE AVON1URn: 

OMNIBUS° 

J.F. van der Poel •  Het grote avontuur met Dolfi —1. 9789088651373 • geb.112 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolk Wolfi en de vreemde apen — 5 • 9789088650710 • geb. 96 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel • Dolk Wolfi en de schat in zee —7. 9789088651403 • geb. 104 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolfs en Wolfi in het vliegtuig — 9 • 9789088651427 • geb. 104 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolk Wolfi en het zeemonster —10 • 9789088651434 • geb. 104 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolfi, Wolf' en het mysterie op de zeebodem —15. 9789088650499 • geb. 124 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolfi, Wolfi en het verboden vuurwerk —18 • 9789088651533 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolfi, Wolf; en het Zwarte water —19. 9789088651953 • geb.128 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolf., Wolf' en de grotbewoners — 23 • 9789088652677 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolfi, Wolfi en de cowboy op zee — 24 • 9789088652875 • pb. 128 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolk Wolf; en de speurtocht met de drone — 26 • 9789088653551 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel & Frits van Loenen •  Dolf' en de dolfijnenjagers — 2 • 9789088650024 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel & Frits van Loenen •  Dolf; en Wotfi op speurtocht — 3 • 9789088652523 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel & Frits van Loenen •  Dolk Wolf' en de gevaarlijke ontvoerders — 4 • 9789088652516 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolf' en Wolf' Omnibus  1 • 9789088653292 • geb. 288 blz. • 10+ • M6/7 

J.F. van der Poel •  Dolfi en Wolf, Omnibus 2 • 9789088652936 • geb. 384 blz. • 10+ • M6/7 

Boordevol Boeken 2016-2017 



12 jaar en ouder 1 NieuWe Julia & Jeremy—serie 

voor de Fans van Maaike & DoMenico 
20 

9789026622052 • pb. 352 blz. • 13+ €17,99 9789026621970 • pb. 352 blz. • 13+ 

Vera,  vanondt p,oputainae is~fbeett 

rr rriáhideAra'wct, 
~LSI 

Zolang je bij 
me blijft 

€17,99 

WINTER, JESSICA 

Tot je Weer 
ademen kunt 

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, 

SUSANNE WITTPENNIG 

liet meeslepende verhaal 
van een bijzondere 
vriendschap no 1 

 

9789026621291 
• pb. 304 blz. • 12. €10,00 

   

    



SUSANNE WITTPENNIG 

Een bijzondere 
vriendschap M&D 1 

9789026620553 • 
pb. 304 blz. • 12+  C10,00 

SUSANNE WITTPENNIG 

Liefde tussen twee 
Werelden MELD 2 

9789026620560 • 

pb. 336 blz. • 12+ 

SUSANNE WITTPENNIG 

Een beslissing met 
gevolgen M&D 4 

9789026615283 • 

pb. 364 blz. • 12+ 

SUSANNE WITTPENNIG 

Zo dichtbij en toch 
zo ver Weg mgeo 4 

9789026620768 • 
pb. 364 blz. • 12+  €15,00 

SUSANNE WITTPENNIG 

SchaduW van het 
verleden M&D 5 

 

SUSANNE WITTPENNIG 

Voor altijd 
M&D 

 

SUSANNE WITTPENNIG 

Dubbel. verliefd 
M&D 7 

 

SUSANNE WITTPENNIG 

Blijf bij mij 
M&D 8 (POD) 

9789026616808 • 

pb. 400 blz. • 12+ €15,00 

 

9789026600739 • 

pb. 400 blz. • 12+ 

   

  

9789026605888 • 

pb. 400 blz. • 12+ 

 

9789026608490 • 
pb. 416 blz • 12+ €15,00 

     

      

SUSANNE WITTPENNIG 

Liefde heelt 
alle Wonden  deel 9 
Het is winter. Maaike is alleen op weg naar Noorwegen, 

want ze wil Domenico nog één keer zien voordat ze haar 

eigen leven gaat opbouwen. Na een heftig afscheid bij 'hun' 

straatlantaarn scheiden hun wegen voorgoed. Maaike zoekt 

naar nieuwe doelen en neemt stap voor stap haar leven 

in eigen hand. Tot ze op een dag een telefoontje krijgt uit 

Sicilië waardoor alles weer overhoop wordt gegooid. 

9789026615238 • pb. 416 blz. • 12+ 

Boordevol Boeken 2016-2017 



C.S. LEWIS 

Het neefje van de tovenaar 
Narnia 1 

C.S. LEWIS 

Het paard en de jongen 
Narnia 3 

C.S. LEWIS 

Het betoverde Land achter 
de kleerkast  Narnia 2 

9789026610592 • pb. 190 blz 
12+ • M6/7 99 

2 jaar en ouder 1 De kronieken van 

Het neefje vatf'4 
de tovenaar 

C. S. LP 

If

.

717, 

betoverde land 
kleerkast 

C.S. Leuda 

N 1, 1,1,1,1,1,1 
RNII 

Her paard en 
de jongen 

9789026610561. geb.160 blz. 
12+ • M6/7 €16,99 

C.S. LEWIS 

Prins Caspian 
Narnia 4 

C.S. LEWIS 

De reis van het 
drakenschip  Narnia 5 

C.S. LEWIS 

De zilveren stoel 
Narnia 6 

9789026610615 • geb. 200 blz. 
12+ • M6/7 €16,99 

C.S. LEWIS 

Het Laatste gevecht 
Narnia 7 

9789026610622 • geb.164 blz. 
12+ • M6/7 €16,99 

9789026610578 • geb.160 blz. 
12+ • M6/7 €16,99 

9789026610585 • pb.176 blz. 
12+ • M6/7 €16,99 

9789026610608 • geb. 206 blz. 
12+ • M6/7 €16,99 

C.S. LEWIS 

De kronieken 
van Narnia in 
Luxe cassette 

9789026613203 • geb. in 
cassette • 12+ • M6/7 €85,00 

C.S. Lewis 

1"610KIVii”: V.V4 

ARNIA 
lle_ilve troef 



De Kronieken De coMpLete kronieken 
van Narnia van Narnia 

     

9789043525916 • pb. 1184 blz. • 12+ • M6/7 €25,00 9789026622021 • geb. 528 blz. • 12+ • M6/7 

 

C45,00 

 

   

      

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„, 



12 -15 jaar I Leesboeken 
k 

BEENE DUBBELBOER 
& IAN SERALLIER & BARBERA GEHRTS 

OorLogskinderen 
trilogie 
Drie bijzondere verhalen Joël en de 
veenheks, Het zilveren zwaard en 
Geen woord meer? over kinderen 
in Nederland, Polen en Duitsland in 
de Tweede Wereldoorlog. 

ANNE DE VRIES 

Reis door de nacht 
De bestseller over de familie De 
Boer, vanaf het uitbreken van de 
oorlog 1940-1945, betrokken bij het 
verzet. Jan, de oudste zoon, wordt 
verraden, waarna het gezin naar 
een andere plaats vlucht en onder-
duikt maar doorgaat in het verzet. 

9789026635335 • geb. 487 blz. • 12+ C19,99 9789026620805 • geb. 504 blz. • 10+ C15,00 

MICHIEL 
ADRIAAN SZOON 

DE RUYTER 

WIM BROOS 

Henk Bouidens 
Oorlogstrilogie 
Henk is een Rotterdamse jongen, 
die terechtkomt bij een familie in 
het noorden van het land. Hij voelt 
zich al snel thuis. Ook ontmoet 
hij een Engelse piloot, met wie hij 
spannende avonturen beleeft. 

K. NOREL 

Michiel Adriaans—
zoon de Ruyter 
Michiel heeft dertig jaar lang op 
zee gevaren en nu is het welletjes. 
Hij heeft dankzij de koopvaardij 
een mooi kapitaaltje opgebouwd 
en wil nu aan wal blijven. Maar dan 
breekt de oorlog uit. 

9789026620799 • pb. 512 blz. • 10+ €15,00 

JAAP TER HAAR 

Prinses Gudrun 
trilogie 
Nog een bundel met ridderver-
halen: de beroemde verhalen van 
Lohengrin, het Nibelungenlied en 
het romantische verhaal van de 
stoere prinses Gudrun. Genieten 
van meesterverteller Jaap ter Haar! 

9789026608810 • pb.160 blz. • 12+ €15,00  

9789026621130 • pb. 224 blz. • 12+ €15,99 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur 
trilogie 
In deze trilogie zijn drie ridder-
romans opgenomen: de legende 
over koning Arthur en de Ronde 
Tafelridders, het verhaal over Tri-
stan en Isolde en het verhaal over 
de stoere ridder Parcival. 

9789026605864 • pb. 432 blz. • 12+ €15,00 

ARJAN WILSCHUT 

De Adelaar en 
de Koning 
Arwyn is een jonge zwervende 
krijger die verbannen is van zijn 
thuisstam. Na een gevaarlijke 
tocht door de bergen belandt hij 
in Tir, het land van legenden. 

ARIAN WILSCHUT 

Amyra 
Amyra woont op Arzaka, een eiland 
in het verre zuiden. Ze heeft de 
bijzondere gave om lang onder 
water te blijven. Iedere dag duikt ze 
naar haar Diepe Raadsel, een ruïne 
vol mozaieken die de geheimen van 
haar verleden bewaren. Als Amyra 
op een avond wordt aangevallen 
door een wolf, wordt ze gered door 
Adair, een krijger uit het noorden. 

€9,99 9789026608247 • pb. 256 blz. • 12+ 9789026601231* geb. 256 blz. • 12+ €17,50 

rens
StrikeOut



HETTY VEROLME 

Hetty 
In deze young-adult editie van 

haar boek De kleine moeder van 

Bergen-Belsen vertelt Hetty 

Verolme hoe ze als veertienjarig 

meisje Bergen-Belsen overleefde. 

Hetty is nog maar een meisje als 

zij samen met haar ouders en 

haar broertjes naar Bergen-Belsen 

wordt gedeporteerd. Daar brengt 

ze veertien lange maanden door in 

de kinderbarak. 

9789026622038+ geb. 304 blz. • 15. €14,99 

ASHLEY ROVER 

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 vrien-

din omgaan. Uit 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! 

INEKE KRAII0 

Eileen 
Ierland, 1828. De jonge pachtersdochter 

Eileen MacGowan wordt na een tragische 

gebeurtenis verantwoordelijk voor het gezin. 

Over de onverwachte dood van moeder 

wordt niet meer gesproken, maar de scha-

duw van schuld is voortdurend aanwezig. 

Eileen verlangt er daarom steeds meer naar 

een eigen leven op te bouwen. 

9789026621789 • pb. 288 blz. • 15+ €18,99 

INEKE RRAIJO 

Kate 
De jonge Kate O'Doherty 

woont in het westen van Ier-

land. Op een morgen mishan-

delt Kate's vader in een dronken 

bui haar moeder. Dat is het ein-

de van Kate's jeugd. In een door 

honger en ziekte geteisterd land 

moet ze keuzes maken die zelfs 

voor volwassenen onmogelijk 

zijn. Roman over een meisje dat 

probeert te overleven onder 

erbarmelijke omstandigheden. 

9789023994831 • pb • 303 bi: • IS+ 

INEKE KRAII0 

Rose 
Het is 1847. De zestienjarige Rose 

ontvlucht het door honger en 

ziekte geteisterde Ierland. Op de 

driemaster 'Mary Elisabeth' vaart 

ze naar een onbekend land dat 

haar nieuwe thuis moet worden. 

De wekenlange tocht over de 

oceaan is zwaar. Gelukkig is Rose 

niet alleen, haar geliefde Fergus 

is bij haar. Maar dan wordt er een 

moord gepleegd en Fergus lijkt er 

meer van te weten. 

9789023994091 • pb. • 334 blz. • 15. €14,90 9789023994220 • pb. 348 blz. • 15+ €17,50 

Boordevol Boeken 2016-2017 



KASOHA 

15 jaar en ouder 1 Young Adult 

ANNE VOORHOEVE 

Lilly 
Mariene 
Lilly heeft haar rugzak gepakt. 

Na de dood van haar moeder 

heeft ze niemand meer in 

Hamburg om voor te blijven. 

Tante Lena is het doel, de 

enige familie die ze nog heeft. 

Maar in de DDR stuit ze op een 

groot familiegeheim... 

9789026606007 • geb. 320 blz. • 15+ ram eeea  

ANNE VOORHOEVE 

21 juli 
21 juli 1944. Niets is meer zoals 

het was. Op slot Lautlitz hoort 

de 14-jarige Fritzi dat de FBhrer 

aan een moordaanslag is ont-

komen. Ze kan niet geloven dat 

het haar eigen familie is, die dit 

plan heeft geïnitieerd. De SS 

laat zich niet onbetuigd. 

9789026601903 • geb. 368 blz. • 15+ fijn nq 

ANNE VOORHOEVE 

Kascha 
1941. Het leven van de 15-jarige 

Misha staat op z'n kop als 

z'n vader een baan krijgt 

aangeboden als particulier 

secretaris van Stalin. Het hele 

gezin verhuist naar het Kremlin. 

Als Misha's moeder verdwijnt 

realiseert Misha zich dat hij 

leeft in een cultuur waarin de 

angst regeert. 

ANNE VOORHOEVE 

Unteriand 
Alex woont tijdens de Koude 

Oorlog in Oost-Berlijn en is 

geen modelburger, de Stasi 

houdt hem nauwlettend in 

de gaten. Alex krijgt te horen 

dat hij niet langer onderwijs 

mag volgen. Zijn vakantie-

baantje wordt op mysterieuze 

wijze opgezegd, en bepaalde 

vrienden beginnen hem te 

ontwijken. 

9789026621468 • pb. • 240 blz. • 15+  9789026607462 • geb. 400 blz. • 15+ €19,99 

        

ANNE VOORHOEVE 

Liverpool. rt' 

 

         

         

          

        

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 onzeker-

heid. 

     

Ceel 

 

        

          

 

• 
s•Vs,„%••",,. 

       

 

9789026602283 • pb. 520 blz. • 15* €15,00 

   

   



LYDIA SCHWARZ 

De kruisdraagster 

 

. Kuis  
Dittltk(Sv1 L.K0 

 

Anna woont in de perfecte wereld. Vrijheid, gerechtigheid, 

tolerantie en vrede zijn in het Europa van de 22e eeuw werkelijk-

heid geworden. Door een uitgebreid systeem leeft iedereen het 

volmaakte leven, zonder ziekte en werkloosheid. Alle landen wer-

ken 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 

 

15 jaar en ouder I Young Adult 

 

JENNIFER BROWN 

Bitter Love 
De tiener Alex valt als een 

blok voor de knappe Cole. Ze 

krijgen een relatie, maar al snel 

blijkt dat Cole wat vreemde 

trekjes heeft; hij is bezitterig 

en zeer agressief. Alex vrien-

den waarschuwen haar, maar 

zoals het zo vaak gaat als je 

verliefd bent: ze wil er niets 

van weten. 

9789026606731. pb. 316 blz. • 15+ €18,99 

JENNIFER BROWN 

Wild storm 
Het stadje waar Jersey woont 

ligt in puin. Een zware tornado 

trok een spoor van vernieling. 

Zij heeft het overleefd, maar 

haar moeder en haar zusje niet. 

Hun huis is weggevaagd. Dan 

laat ook haar stiefvader haar in 

de steek en is Jersey gedwon-

gen om een nieuw thuis te 

vinden. 

9789026621222 • pb. • 228 blz. • 15+ €17,99  

JENNIFER BROWN 

Hate List 
De lijst was eigenlijk haar idee. 

Maar Valerie kan haar ogen 

niet geloven als haar vriend 

Nick op een dag om zich heen 

schiet in de aula en doelbe-

wust richt op de schoolgeno-

ten op de lijst, de hate list. Ze 

probeert hem nog tegen te 

houden, maar het is al te laat. 

9789026603983 • geb. 368 blz. • 15+ €10 

JENNIFER BROWN 

Hot shot 
Ashleighs vriendje Kaleb gaat 

naar de universiteit. Ze is.  

bang dat hij haar zal vergeten. 

Tijdens een feestje jutten haar 

vriendinnen haar op om hem 

een naaktfoto van zichzelf 

te sturen. Zonder echt na te 

denken maakt ze de foto en 

verzendt deze aan Kaleb. De 

gevolgen zijn niet te overzien. 

9789026612718 • pb. 256 blz. • 15, €18,99 

BoordevoL Boeken 2016-2017 



PAUL DOWSWELL 

Kameraad 
1941. Het leven van de 15-jarige 
Misha staat op z'n kop als 
z'n vader een baan krijgt 
aangeboden als particulier 
secretaris van Stalin. Het hele 
gezin verhuist naar het Kremlin. 
Als Misha's moeder verdwijnt 
realiseert Misha zich dat hij 
leeft in een cultuur waarin de 
angst regeert. 

9789026611827 • geb. 256 blz. • 15+ €18,99 

11110VEMB 
De. 

15 jaar en ouder I Young Adult 

PAUL DOWSWELL 

BoMber 

PAUL DOWSWELL 

Sector 20 
Alex woont tijdens de Koude 
Oorlog in Oost-Berlijn en is 
geen modelburger, de Stasi 

houdt hem nauwlettend in 
de gaten. Alex krijgt te horen 
dat hij niet langer onderwijs 

mag volgen. Zijn vakantie-
baantje wordt op mysterieuze 
wijze opgezegd, en bepaalde 
vrienden beginnen hem te 
ontwijken. 

€18,99 9789026601255 • geb. 304 blz. • 15+ 

Harry Friedman heeft gelogen over zijn leef-

tijd en wordt toegelaten tot de Amerikaanse 

Luchtmacht. Nu vliegt hij als schutter in een 

van de vele Boeings B-17 Flying Fortress om 

vanuit Engeland naar Duitsland vliegen om 

daar hun zware lading bommen te lossen. 

Pas na 25 vluchten mag Harry weer naar huis. 

Maar dat een bommenwerper ongeschon-

den 25 vluchten doorstaat is nog maar één 

keer gebeurd! 

€18 9 

PAUL DOWSWELL 

11 november 
In 11 november kruipen 
we onder de huid van drie 
jongens die de laatste 24 uur 
van de Eerste Wereldoorlog 
meemaken: een Duitse en En-
gelse soldaat op het slagveld, 
een Amerikaanse vliegenier in 
de lucht. Het lot brengt hen 
samen; slechts twee van hen 
zullen overleven. 

PAUL DOWSWELL 

Ausdnder 
Berlijn 1941: het kloppende hart 
van het naziregime. Pjotr, met 
zijn blauwe ogen en lichtblon-
de haren, ziet eruit als de idea-
le Arische jongen op de Hitler 
Jugendposter. Hij heeft niets te 
vrezen. Of toch wel? 

9789026606212 • geb. 256 blz. • 15+  9789026611797 • pb. 304 blz. • 15+ €12,50 



PHIL EARLE 

Een Lied voor 
Jackson 

Het ontroeren-

de verhaal over 

een tiener die 

erg ziek is en 

verliefd wordt. 

Terwijl deze pu-

ber vecht voor 

haar leven...... 

word ze opeens 

smoorverliefd! 

Megan Brights 

hele leven staat 

op z'n kop als 

bij haar een 

hersentumor wordt ontdekt. Maar ze is niet 

zozeer bang om haar haar te verliezen als wel 

haar beste vrienden, als ze voor lange tijd 

in het ziekenhuis moet verblijven. Jackson is 

een andere tienerpatiënt die op dezelfde af-

deling verblijft. Megan valt als een blok voor 

hem, maar ook hij is ernstig ziek. 

€17,50 

PHIL EARLE 

De jongen in 
bubbeltjes- 
plastic 

Charlie Han staat al zijn hele le-

ven bekend als dat onderdeur-

tje. Maar Charlie gelooft dat 

iedereen wel ergens goed in 

is en ontdekt zijn eigen talent: 

skateboarden. 

9789026621185 • pb. 224 blz. • 15+ €17,99 

PHIL EARLE 

Daisy 
De veertienjarige Daisy wil 

eigenlijk maar één ding: weten 

wie haar moeder was. Haar va-

der rouwt nog steeds om zijn 

vrouw en wil niet met Daisy 

praten. Daisy komt terecht in 

een woongroep, maar is haar 

pijn en angstgevoelens niet de 

baas. Als ze zich snijdt voelt ze 

even niets. 

9789026612695 • pb. 320 blz. • 15+ €17,99 

PHIL EARLE 

Billy 
Billy Finn is een klier, lastige tie-

ner, etterbak van de hoogste 

orde. Hij schopt, slaat, spijbelt 

van school en is ook nog 

agresief. Hij is een last voor 

zijn begeleiders in het tehuis 

waar hij woont. Maar toch. léts 

in Billy intrigeert. Wat zit er 

achter zijn agressie? 

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

HILLY DELFSMA 

Josephine 
Wanneer Josephine's dorpje 

wordt overvallen door rebel-

len, slaat zij samen met andere 

jongeren op de vlucht. Het 

schip dat Josephine ver weg 

moet brengen van alle ellende, 

lijdt schrikbreuk en zinkt. Jo-

sephine is een van de weinige 

overlevenden. 

9789026620997. pb.160 blz.. 15. €14,99 

Boordevol Boeken 2016-2017 



kEVIN DEYOUNG & DON CLARI-l. 

Schitterend verhaal 
In Schitterend verhaal komt de kernboodschap van de Bijbel tot leven. Het 

boek is een kleurrijke, opwindende ontdekkingstocht door de Bijbel. 

€24,99 

    

ALIANNA 

  

    

 

Kerst met Wies en Bende 

 

    

Kerst met Wies en Bowe van Alianna Dijkstra vertelt het kerstverhaal op een 
bijzondere manier. Wies en haar broertje Bowe vervelen zich met kerst, en 
daarom gaan ze zich verkleden en het kerstverhaal spelen. Wies is Maria en 

Bowe is de herder. Tijdens het spelen vertelt mama het kerstverhaal. Een 
mooi prentenboek met een retro-uitstraling. 

    

9789026621901 • geb. 32 blz.. 

9789043526746 • gebonden met stofomslag 136 blz. • 5+ 

N14n 
BlibeiVr`rhederlbOek 

   

 

RENITA BOYLE 

 

   

 

Mijn Bijbelverhalenboek voor het slapen gaan 

   

43 bekende Bijbelverhalen, zo geschreven, dat ze precies lang genoeg zijn om voor te lezen 
bij het slapen gaan. Want: bedtijd is voorleestijd! 

9789026621178 • geb. 96 blz. • 3-6 jaar 

 

€12,99 

  

SALLY TAGHOLM & ANDREA MILLS 

BIJBEL  
De  vooR  ir  REEN Bijbel voor iedereen 
Het prachtig uitgevoerde De Bijbel voor iedereen wekt meer dan 130 bekende Bijbelverhalen 
tot leven. Met illustraties waarin je telkens nieuwe details ontdekt, foto's van voorwerpen en 
locaties, verhelderende plattegronden en nog veel meer. De Bijbel voor iedereen is een lust 
voor het oog, een bron van verrassende kennis en een historisch verantwoord naslagwerk bij 
het meest gelezen boek ter wereld. Beleef de mooiste Bijbelverhalen! 

9789026613920 • geb. 320 blz. • 8-88 jaar 

 

Kijk eens ord je heen 

 

In 2016 is het 50 jaar geleden dat het eerste bundeltje met Bijbelse kinderliedjes van Hanna 
Lam verscheen. Veel van haar liedjes zijn klassiekers geworden vanwege de sterke inhoud 
en de prachtige taal. In dit prachtige prentenboek staan de bekendste Bijbelgedichtjes, zo-
als In het begin lag de aarde verloren, Jozef zoekt zijn grote broers, Laat de kind'ren tot Mij 
komen en Wil je wel geloven dat het groeien gaat. 

9789026621949 • geb. 64 blz. • 3. 

  

€14,99 

 

    

     

     



Bijbel voor kinderen 
300 Bijbelverhalen, waarbij de 

bekende Bijbelse volgorde is 

aangehouden. Door eenvoudig 

taalgebruik geschikt om zelf of om 

voor te lezen. 

ANHE DE GRAAF MATAS, TONI 

Het stripboek van 
de Bijbel 
Verhalen van schepping tot Hemel-

vaart komen op speelse wijze aan bod, 
de prachtige illustraties zijn kleurrijk 

en gedetailleerd, waardoor telkens 

iets nieuws te ontdekken valt. 

€8,99 9789026607097 • geb.16 blz. • 4+ 

9 9789026606908 • geb. 32 blz. • 4+ 

KinderbijbeLs 

tVriffIlt11111111111 

Kleuterbijbel 
CHRISTINA GOODINGS & NELLEKE 
SCHERPBIER 

Mijn kLeuterbijbet 
Een lief, aantrekkelijk kleuterbijbel-

tje met illustraties van Emily Bolam, 

die kleine kinderen zeker zullen 

aanspreken. 

Deze kinderbijbel voor kinderen 

vanaf 4 jaar bevat een royale keuze 

uit zowel bekende als minder be-

kende verhalen. De vertelstemmen 

en de illustraties maken deze Bijbel 

tot een schat voor de hele familie. 

ARIE VAN DER VEER & ELLEN LANINGA 

Luister maar 

9789023926948 • hardcover 192 blz. • 4+ €29,90 €8,99 9789026605918 • geb.96 blz. • 4+ 

9789026614095 • geb. 397 blz. • 7+ 

BETHAN JAMES 

Jij Mag er zijn! 
Een boekje boordevol leuke dieren-

plaatjes en de boodschap dat ieder 

mens(je) een onderdeel is van Gods 

prachtige schepping. 

9789026621543 • geb. 168 blz. • 7+ 

WRIGHT, SALLY ANN 

JouW eigen Bijbel 
Naast de Bijbelverhalen bevat 

dit kleurrijke boek gebeden voor 

kinderen en is het een opgroeiboek 

waarin kinderen (of ouders) van alles 

kunnen invullen. 

9789026619199 • geb.160 blz. • 7+ €9,99 

CHRISTIN DITCHFIELD 

Vijf' bijbelverhalen 
voor jou 
In deze titel uit de serie Gouden 

Boekjes zijn verhalen uit het Oude 

Testament opgenomen waarin een 

kind de hoofdrol speelt. 

9789026620584 • geb. 26 blz. • 4+ 

GALE WIERSUM 

Het gebeurde in de 
kerstnacht 
In deze titel uit de serie Gouden 

Boekjes is een telboekje op rijm en 

vertellen de dieren over de geboor-

te van Jezus. Voorzien van prachtige 

illustraties. 

9789026620546 • geb. 26 blz. • 4+ 

Ifirlhkirtar 

KINDER 
RÏ iI"Er 

MARY BATCHELOR 

Kinderbijbel in 365 
vertellingen 
Een bijzondere, volwaardige Bijbel 

welke als kinderdagboek gebruikt 

kan worden. 365 vertellingen, 

voor elke dag een mooi afgerond, 

aansprekend verhaal. 

JULIET DAVID 

Een bijbeltje voor jou 
Een mooi Bijbeltje voor de allerjong-

sten met vrolijke illustraties van 

Steve Whitlow. In iedere illustratie 

zit een grappig muisje verstopt. Een 

Bijbeltje waar jonge kinderen zeker 

van zullen genieten. 

9789026610516 • geb. 384 blz.. 7+ 

Boordevol Boeken 2016-2017 
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AREND EILANDER 

Dag boek! 
IULIET DAVID 

Kinderbijbel 
voor elke dag 

9789026608193 • b. 376 blz. • 10+ 

€14,99 
9789043527149 • pb. 376 blz. • 11, 

€15,99 
9789061404965 • pb. 384 blz. • 12+ 

€15,99 

MARIEKE VAN 
DER GIESSEN 

Stap voor 
stap 

C. VAN RIJSWIJK 

Op reis 
lOHAN & HELENA 
SMITH 

Jij bent Gods 
oogappel 

Deze Bijbel vertelt bekende en 

minder bekende geschiedenissen 

uit het Oude en Nieuwe Testa-

ment. Voor elke dag van het jaar is 

een Bijbelverhaal gekozen. Je leest 

wat Abraham, Jozef, Mozes, David, 

Simson en andere Bijbelse perso-

nen hebben meegemaakt. 

9789026621628 • geb. 400 blz. • 8,  

€17,99 

GERRIT TEN BERGE 

houvast 
ELLEN LANINGA 

4 you 
LAURINA DE VISSER 

1 #0MG 

Ondervieg Met God 

Iedereen zoekt houvast in het 

leven. Iets waaraan je steun hebt, 

waar je het leven mee door kunt. In 

de Bijbel lees je dat Jezus het enige 

houvast is. Houvast wil je helpen 

om Hem beter te leren kennen. 

Gebruik jij weleens smiley's? Om 

te laten zien hoe je je voelt of wat 

je ergens van vindt. In dit dagboek 

kom je ze tegen en worden ze 

gebruikt bij thema's als blij zijn, 

boosheid, verdriet en angst. Dit 

is een uniek dagboek waarmee je 

actief aan de slag kunt. 

In dit hippe Bijbelse dagboek 

voor tieners, geschreven in een 

toegankelijke stijl, 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. 

In dit dagboek worden jongeren 

heel persoonlijk aangesproken. Aan 

de hand van bekende en minder 

bekende oude schrijvers wordt 

jongeren de weg ter zaligheid ge-

wezen. Een dagboek vol voorbeel-

den uit het dagelijks leven. 

9789088651526 • pb. 392 blz. • 12,  

€15,99 

Weet je dat het in de Bijbel ook 

gaat over vrienden en ruzie, alleen 

zijn en blij zijn? De Bijbel is het 

Boek van God. De Here God wil 

daarin heel veel aan je vertellen. 

Het is goed dat je de Bijbel nu al 

probeert te lezen. Dit dagboekje 

wil jou helpen. 

9789023913504 • pb. 220 blz. • 6+ 

€14,90 

Een fris dagboekje dat jonge tie-

ners aanspreekt in hun eigen taal. 

De tijd waarin je van 'kind' overgaat 

naar 'tiener' is bijzonder boeiend. 

Je gaat meer eigen keuzes maken, 

je wereld wordt groter en je krijgt 

steeds meer een eigen mening. 

9789023923589 • pb. 232 blz. • 9+ 

€14,90 

Een geheel nieuw dagboek in 

speels vierkant formaat. In korte, 

goed leesbare stukjes worden 

kinderen uitgedaagd om alleen, 

of samen met opvoeders, door te 

denken over Bijbelgedeelten. 

9789026612251 • pb. 384 blz. • 8-11 jaar 

€14%99 

RHONA DAVIES & 
VROUWRE RLAPWIIK 

365 Bijbel-
verhalen om 
zelf te Lezen 

Een kinderbijbel voor elke 

dag waarin elke dag begint 

met een Bijbeltekst, waarna 

het verhaal volgt. Alle bekende en 

minder bekende verhalen worden 

voor kinderen naverteld. Vrouwke 

Klapwijk maakte hiervoor gebruik 

van de Bijbel in Gewone Taal . 

9789026621680 • geb. 384 blz. • 

€24,99 

BIJBELVERHALEN 



STERREN 
KIJKEN 

achternaam uan cnv 

IAN VON HOLLEBEN & IANE BAER-
KRAUSE 

Wat is de 
achternaam 
van God? 
In Wat is de achternaam van 

God? komen de belangrijk-

ste thema's uit deze religies 

aan bod. Godsdienstvrijheid, 

de eeuwigheid, religieuze 

gebouwen en andere thema's 

worden op een eenvoudige 

manier uitgelegd. Vrolijk en 

informatief, met prachtige fo-

to's van Jan Von Holleben en 

veel vragen en antwoorden. 

9789043526760 • geb.182 blz. 
9-12 jaar €19,99  

MICHAEL DISCROLL 

Sterren 
kijken voor 
beginners 
Planeten, sterren, de maan, 

kometen... Het universum zit 

vol met prachtige creaties. 

Met 'Sterren kijken voor be-

ginners' weten kinderen alles 

over de geschiedenis en de 

wetenschap van de astrono-

mie. Welke sterrenbeelden 

zijn er? Wat is een komeet? En 

wat is een vallende ster? Alle 

vragen worden beantwoord 

in deze encyclopedie voor 

jonge sterrenkijkers. 

9789043526753 • geb. 96 blz. 

9-12 jaar €17,99  

NIESHE SELLES-TEN BRINKE 

Jouvi reis 
door de bijbeL 

Jouw reis door de Bijbel volgt 

twintig thema's, steeds aan 

de hand van een persoon 

uit de Bijbel: tien uit het 

Oude en tien uit het Nieuwe 

Testament. Op die manier 

ontdekken kinderen ook hoe 

de Bijbel in elkaar zit. Aan het 

eind van elk 'thema' staat een 

tekening die ze ter afsluiting 

kunnen inkleuren. 

9789023926023 • pb. 192 blz. 
7-9 jaar €13,90 

HEATHER ALEXANDER 

Kunst kijken voor beginners 
Introductie in de fascinerende wereld van de kunst voor kinde-

ren. Het boek leert kinderen kijken naar de kunstwerken van de 

beroemde schilders en beeldhouwers uit de kunstgeschiedenis. 

Uitleg over kleuren, verf- en schildertechnieken, info over mu-

sea en de belangrijkste stromingen in de kunst. Ook kun je zelf 

aan de slag met vijf kunstwerken om zelf in te kleuren. 

9789026621116 • geb. 96 blz • 12+ 

Ebardevol. Boeken 2015-2016 



RUTH TANGHES RUBEN VLOT 

VLuggertjes 
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) wilt, voordat het je 

overkomt. De auteurs behandelen onder 

andere deze onderwerpen: genieten, verliefd 

zijn, grenzen aangeven, trouw, porno, teleur-

gesteld worden, zelfbevrediging en de kracht 

van woorden. 

9789023970910 • pb. 72 blz  •  15, €99, 

Informatief 
34 

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 ver-
trouwd maken met bidden. In elk 
hoofdstukje staat één onderdeel 
van het Onze Vader centraal, 
daarnaast zijn er hoofdstukjes 
over wat bidden precies is, en over 
onderwerpen als gebedshouding 
en gebedsverhoring. 

9789023970927 • pb. 80 blz. • 6+ ca. €9,90 

CAROLINE BURGER 

Zoenen, bidden, 
Lachen 
Verliefdheid en romantiek: de ver-
keringstijd staat er bol van. Maar 
het is ook een tijd waarin je elkaar 
echt goed leert kennen. Dit boek 
geeft jullie een zetje om echt in 
gesprek te komen. 

ti 

RUTH TANGHE 

Schitterende 
meiden 
Een boek voor meiden die in alles 
willen schitteren! Een uitdagend 
en praktisch boek om te lezen én 
te doen. Je bent pas een echte 
en schitterende meid als je geniet 

van het leven dat God je als vrouw heeft gegeven. De 
schrijfster van dit boek neemt tienermeiden mee in 
een zoektocht naar hun vrouwelijke roots en de bete-
kenis daarvan voor hun leven. Het wordt in dit boek 
op een heldere en humoristische manier besproken. 
Het boek daagt meiden uit om er zelf mee aan de slag 
te gaan. De tekst wordt afgewisseld met leuke weetjes, 
tekeningen, persoonlijke verhalen en uitdagende 
doe-opdrachten! 

9789023925743 • pb.176 blz. • 14-, €14,90  

9789023927563 • pb 112 blz. • 15+ €12,90 

IORDY KROON 

Jongens met Lef 
Leuke dingen doen, meiden, 
omgaan met je ouders, seks en 
gaan voor God — dit boek laat jon-
gens zien hoe ze een echte man 
worden! Je moet er in ieder geval 
lef voor hebben... Je bent een man, 
omdat je zo geboren bent — of in 
ieder geval, het is de bedoeling 
dat je er een wordt. Dit boek laat 
op een heldere en humoristi-
sche manier zien hoe je op kunt 
groeien tot een echte man, met 
passie voor God. De tekst wordt 
afgewisseld met leuke weetjes, 
tekeningen, persoonlijke verhalen 
en uitdagende doe-opdrachten! 

9789023925729 • pb. 178 blz. • 14-, €14,90 
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9789023970095 • pb.160 blz. • 15+ €14,90 9789023970729 • pb. 88 blz. • 15+ €9,90 

Deze catalogus geeft informatie 
over boeken van Callenbach, Jes! 
en Mozaiek. 

Uitgeverij Callenbach maakt deel 
uit van Uitgeverij Kok. 
Jes! en Mozaïek maken deel uit van 
Boekencentrum Uitgevers. 

Alle boeken in deze catalogus zijn 
verkrijgbaar bij de boekhandel. 
Wijzigingen in prijs, omvang en www.uitgeverijcallenbach.n1 

Postbus 13288 • 3507 1G Utrecht 

uitvoering zijn voorbehouden. 

 

Verkrijgbaar via: 

 

/uitgeverijcallenbach 

/kidscallenbach 

/yacallenbach 

/Jes! /Mozaiek 

Callenbach 

Uitgeverij Callenbach Jes! / Mozaïek 

Postbus 29 • 2700 AA Zoetermeer 

www.boekencentrum.n1 

ta.
O  
O 

ANNE-LAURE FOURNIER LE RAY 

Encyclopedie van 
de Bijbel en het 
christendom 

Compleet overzicht in vier delen: 

De Bijbel met de grote verhalen 

uit beide testamenten. Geschiedenis van de chris-

tenen neemt je mee van de eerste 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 kerken en 

hun tradities. Met tijdlijnen, kaarten en aansprekende 

illustraties en overzichtelijk register. 

ELS BETTE-FLUIT 

Handboek voor 
jonge christenen 
Hoe blijf je wakker tijdens de 

preek? Hoe houd je de duivel op 

afstand? Hoe maak je tijd voor 

God? Het Handboek voor jonge 

christenen gaat in op zo'n 75 Hoe-vragen die te maken 

hebben met geloven, de Bijbel, de kerk en het leven. 

Een (geschenk)boek vol tips: praktisch, to the point, 

serieus en met humor. Het boek laat zien dat het 

leven als christen zeker niet saai is! 

9789026620898 • geb.160 blz. • 12+ €19,99 9789023925767 • pb. 207 blz. • 12+ €14,90 

NELLEKE PLOMP 

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 en ver-

rassend 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. 

ELS VAN DER VLIST- VERWIJ 

Lieve dochter 
Er komt een moment dat je op 

eigen benen komt te staan. Je gaat 

je eigen beslissingen nemen, je ei-

gen 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 vriendschap, 

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

orde houdt en goed voor jezelf zorgt. En bij alles krijg 

je mooie gedachten en praktische adviezen mee. Echt 

van die dingen die een moeder aan haar dochter wil 

meegeven. 



Actietitels 
Actieperiode: 1 oktober t/m 31 december 2016 

LOIS ROCK VROUWEE KLAPWIJK 

De brokkendief God maakt je blij 

9789026619915 • € 7,99 

paperback 8 blz. • 3-5 jaar 

9789026614323 • € 8,99 

gebonden 72 blz. • 7-9 jaar 

EVELIEN VAN DORT 

Funny mijn 
held 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Patatje oorlog 

9789026620867 • € 9,99 

gebonden 112 blz. • 8-12 jaar 

9789026618512 • €11,99 

gebonden 144 blz. • 12,- 

W.G. VAN DE HULST 

liet huisje in 
de sneeuW 

RUDI HAkVOORT 

Het geheimzinnige 
perkament 

9789026609053 • € 7,99 

gebonden 48 blz. • 4+ 
9789026621208 • €12,99 

gebonden 144 blz. • 10-12 jaar Actieprijs 

€4,99 

JAMES HARRISON 

Mijn kleine 
prentenbijbel 

IAN GODFREY 

Liggend in een 
kribbe 

9789026615399 • € 9,99 

paperback 80 blz. • 7+ 

9789026613890 • € 8,99 

gebonden 28 blz. • 2+ 

EVELIEN VAN DORT 

Jasper en Julia 
en de verborgen 
plek 

PIET KUIPER 

Spion van het 
Vaticaan 

OW fr-
rf3uper&Iijia 

FM  DE VERBORGENVIEM  

9789026614118 • € 9,99 

gebonden 70 blz. • 7-9 jaar 

9789088652851 • € 9,99 

gebonden 176 blz. • 12+ 
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