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Verhalen voor

240 pagina's, 15 x 22 cm
gebonden; met stofomslag
verschijnt oktober 1976
4104 4
prijs tot 1 jan. 1977 f 19,50
daarna f 24,50

Alle 21 verhalen zijn voorzien
van een illustratie

W. G. van de Hulst, Selma Lagerliiit,
Anne de Vries en vele anderen

JEUGDBIJBEL

Kerstvertellingen

M. A. M. Renes-Boldingh:

240 pagina's, gebonden en voorzien van
stof omslag
2de druk
4103 6
Prijs f 24,50
Het lijkt er soms veel op dat het Kerstfeest de plaats gaat innemen van het
Sint Nicolaasfeest: cadeaux, maaltijden,
luidruchtige vrolijkheid. Met de grondgedachten van kerstmis heeft dat niets
meer te maken. Toch zijn er velen die
de kerstdagen willen beleven als het
Geboortefeest. Onlosmakelijk zijn daarmee verbonden het evangelie van Lukas, het klokkengebeier in de kerstnacht én ... de kerstvertelling. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat vele
auteurs aan het schrijven daarvan hun
beste krachten gaven. Uit hun werk
werd deze selectie gemaakt.

De weg van het licht
4100 1
Geb. ƒ 19,90
Gevat in nieuw fleurig omslag. Heel
linnen band. Groot formaat. 191/2 x 26
cm. 130 hoofdstukken.
Bijbel voor de jeugd van 10' jaar en
ouder. Zeer ruim geïllustreerd door
Gunhild Kristensen. 7e druk.

Ook dit najaar weer een
bundel kerstverhalen bij Callenbach, van auteurs die op
dit terrein hun sporen hebben verdiend, te weten:
W. G. van de Hulst
Anne de Vries
Rie van Rossum
Selma LagerlOf
W. G. van de Hulst Jr.
Aart Romijn
M. A. M. Renes-Boldingh
P. A. de Rover
Jo Kalmijn-Spierenburg
A. G. Lameris-Bolt
K. Norel
Ingrid van der Heijden

A. W. Feenstra-Bosman:

Bijbelse spelen voor de
jeugd
0567 6
Kerstspelen - Paasspelen - Pinksterspelen - verdere spelen
Omvang 120 blz. Paperback.
Formaat 17 x 24 cm.
12,50
Rolexemplaren
Van ieder spel kunt u voor de gehele
groep medespelers een stel rolexemplaren kopen voor de prijs van totaal

f 2,75.
Een vakkundig oordeel:
'Een jeugdbijbel voor jong en oud,
pakkend, boeiend en reëel van opzet.
Een prachtig boek, dat de Bijbel weergeeft op een wijze die het grote allesomvattende gebeuren dichtbij brengt
zonder romantische bijmengsels.'

De schrijfster, die de spelen zelf
met de kinderen voorbereidde en
ook uitvoerde, beveelt evenals de
uitgever de bundel aan voor scholen, clubavonden, gezins- en kinderdiensten en kindermissen.

Nijkerk, najaar 1976
L.S.,
Traditiegetrouw ontvangt u hierbij onze nieuwe kinderboekencatalogus. U zult er heel wat
goede bekenden in aantreffen. Ten opzichte van de vorige editie zijn er een groot aantal
nieuwe titels en veelgevraagde herdrukken bijgekomen. Onze naam staat borg voor de verantwoorde inhoud van deze kinderboeken.
De catalogus is weer in prijsklassen ingedeeld, hetgeen de samenstelling van uw bestelling
vergemakkelijkt. Dat onze prijzen gunstig liggen, mag algemeen bekend worden geacht. Wij
hopen dat u uit onze vertrouwde collectie een goede keus zult kunnen maken.
Uitgeverij G. F. Callenbach B.V.

VOOR DE GOEDE GANG VAN ZAKEN
• Gebruik bij voorkeur het bestelbiljet,
dat achterin deze catalogus in tweevoud is opgenomen en verzend dit
als brief. Desgewenst zenden wij u
op aanvraag extra bestelbiljetten toe.

• Wanneer een door u bestelde titel
uitverkocht is, zenden wij u ter.voorkoming van tijdverlies een passende
vervanging, tenzij u aangeeft hier
geen prijs op te stellen.

• Richt uw bestelling(en) aan Uitgeversgroep Combo, Postbus 1,
Baarn, alleen voor spoedgevallen
telefonisch (02154) 18241, toestel 133.

• Bestellingen die voorzien zijn van
het stempel van een school, worden
uitgevoerd met de gebruikelijke korting van 5%.

• Bestel vooral tijdig! Anders zijn door
u verlangde titels mogelijk uitverkocht of kan de uitvoering van uw
opdracht vertraging ondervinden.

• Leveringen met een faktuurbedrag
boven de f 100,— geschieden franco; bij bestellingen onder de f 100,—
worden vrachtkosten berekend.

C. J. van Doornik-Lengkeek:

0 Susanneke

H. Wolthers-Klomp:

©Een fijne dag

4403 5
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 10 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

4394 2
M. 6-8 jaar. 24 blz., ill. van Tiny van
Asselt

Susanneke, het dochtertje van de koster, heeft op de dag voor Kerstmis niemand om mee te spelen. Ze bedenkt
iets: ze zal de kerk gaan versieren met
de slingers van haar eigen verjaardagsfeest. Als ze klaar is, is ze heel
tevreden over haar werk. Aan vader
vertelt ze niets, dan blijft het een verrassing. De kerkgangers zullen morgen
ook wel blij zijn dat de kerk zo mooi
versierd is. Maar dat pakt heel anders
uit, tot Susannekes grote verdriet. Oma
praat met haar en dan begrijpt ze alles
veel beter.

Janneke beleeft fijne dingen en geniet
van alles om zich heen.
Haar oma komt op bezoek en ze krijgt
een cadeautje.
Ze mag haar mamma helpen. Ook
moet ze erg lachen om haar tweelingbroertjes Tim en Tom.
Als ze in de tuin speelt, komt er onverwachts onweer, maar gelukkig ook
dat gaat voorbij.
Als ze moe van een dag vol avonturen
inslaapt, plakt pappa haar bal, die lek
geworden is door de doornen aan de
rozestruiken. Wat zal Janneke blij zijn!
Een erg gezellig verhaal voor de kleuters die vast genieten van de leuke
sfeer die hiervan uitgaat.
Deze beide titels zijn ingenaaid.

• Betaling gaarne na ontvangst van de
boeken op het bank- of postrekeningnummer van Uitgeversgroep Combo
met aantekening van het op de faktuur vermelde debiteurennummer.

Alle in deze catalogus genoemde uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

W. P. Balkenende:

Coby Bos:

0Doortje en de orgelman OFlip en. Flap
4393 4
M. 6-8 jaar. 32 blz., ill. van Reintje
Venema

4348 9
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 13 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

Doortje is enig kind op de boerderij
'Welgelegen' en door haar moeder erg
verwend. Dit heeft een slechte invloed
op haar karakter: ze speelt altijd de
baas en kan niet nalaten mensen en
dieren te plagen. Ze plaagt ook vaak
Benne de orgelman, die echt een beetje bang is voor haar.
Als Doortje ernstig ziek wordt en in het
ziekenhuis belandt, leert ze ook om anderen te denken. Omstreeks Kerstmis
ziet ze Benne op het plein voor het
ziekenhuis kerstliederen spelen. Ze
heeft vreselijk spijt dat ze hem altijd
zo geplaagd heeft.
Als ze thuis is*, komt Benne ook weer
langs en dan vertelt ze hem dat ze de
Here Jezus lief heeft en dat ze zal
proberen beter haar best te doen.
Benne is daar erg blij om en ze worden vriendjes.

Flip en zijn hondje Flap zijn gezworen
kameraadjes. Flap weet op een keer
te ontglippen en gaat zijn baasje in
school opzoeken. De tweede keer vindt
hij Flip niet, want die is al naar huis.
Flap blijft wachten, maar wordt in de
school opgesloten.
Als het kerstfeest aanbreekt, hebben alle gezinsleden griep, behalve Flap. Hij
wordt uitgelaten en komt op de markt
terecht. Als hij daar een kerstboom
vindt, sleept hij die mee naar huis.
Het wordt een fijn kerstfeest, ondanks
alle zieken.

Annemieke Btickling
'()

°Prikkeltje krijgt een
baasje
4370 5
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties
van Tiny van Asselt
Prikkel, een hondje met stekelhaartjes,
is één van de drie jonge hondjes van
Katje.
Als hij op verkenning gaat met zijn zusjes, halen ze samen veel ondeugende
streken uit.
Als Prikkel groter wordt, krijgt hij een
nieuw leuk baasje.
Een schattig boekje vooral voor kinderen die dieren leuk vinden.
Coby Bos:

©Poes, poes, waar ben je?

W. P. Balkenende

0 Feest voor gevangenen
4419 1
J. en M. 7-9 jaar. 32 blz., illustraties
van Reintje Venema.
Met Kerstmis mogen de kinderen uit
de klas van Arend en Afke gaan zingen in het Huis van Bewaring. Dit is
te danken aan het feit dat Arend en
Afke op een middag, dat zij met de
verrekijker van hun vader zitten te spelen, er getuigen van zijn dat een bestelauto komt voorrijden bij een al
geruime tijd leegstaand pand. Zij zien
dat er een paar pakken worden uitgeladen en verstopt worden in het huis.
Arend noteert het autonummer, waardoor later de politie vrij snel de daders van een inbraak bij een juwelier
kan achterhalen.
Als dank mag dan hun klas meewerken
aan het kerstfeest voor de gevangenen.

4368 3
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties
van Tiny van Asselt
Terwijl hun broertje Pim ziek thuis ligt,
vinden Bram en Ank een poesje. Wat
is dat gezellig, Pim fleurt helemaal op.
De kinderen vinden het enig om de
poes te verzorgen en deze gaat helemaal aan hen wennen.
Dan komt zijn baas hem ophalen. De
kinderen zijn erg verdrietig omdat ze
afscheid moeten nemen van hun kameraadje. Maar als de eigenaar ziet hoeveel de kinderen om de poes geven en
hoe goed ze voor hem zorgen, besluit
hij de poes maar bij hen te laten.

te is
301013w' ki0e`le
SOe"

van de

W. G. van de Hulst

OJantje van de
Scholtenhoeve
4213 x
J. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties van W.
G. van de Hulst Jr., 9e druk.
Het zoontje van de hoogmoedige
Scholtenboer begreep het verhaal van
het kindje in de kribbe niet goed en
ging in de barre winterkou op zoek.
Een oude vrouw, die door de boer van
het erf was gejaagd, vindt het verkleumde kind en verzorgt het. Als de
ongeruste ouders hun jongen vinden
en begrijpen wat de vrouw voor hem
heeft gedaan, komen ze ertoe hun
hardheid in te zien en te belijden.

W. P. Balkenende:

0 Jan en Joop proberen
het met paarden
4371 3
J. 7-9 jaar. 48 blz., illustraties van
Geeske van Tienhoven
Jan en Joop mogen op twee hitten
meerijden in de optocht, tijdens het
dorpsfeest. Na afloop gaan ze er met
het paard van de bakker vandoor, dat
het er minder goed afbrengt: het dier
slaat op hol en komt met bakkerskar
plus inhoud en de twee jongens in de
sloot terecht.
Als vaders paard een veulentje krijt
verzetten de jongens zich tegen d_
verkoop. De vriendelijke paardenkoopman lost alles op door te zorgen dat
de jongens een kleine pony krijgen.
Aartje Boon:

Anne de Vries:

G En zo vierde Tineke toch ®Toen Jezus geboren
kerstfeest
werd
4403 3
M. 6-8 jaar. 40 blz., illustraties van R.
Venema

4218 0
J. en M. 7-9 jaar. 32 blz., 18 ill. van
Tjeerd Bottema, 10e dr.

Tineke heeft op school een vers geleerd, dat ze mag zingen op het kerstfeest. Maar eerst is haar vriendinnetje
jarig en die krijgt een prachtige pop,
zo mooi, dat Tineke ook graag zo één
zou willen hebben. Tijdens het verjaardagsfeestje neemt ze de doos stilletjes weg om de pop even aan moeder te laten zien. Op straat kijkt ze
niet uit en loopt pardoes tegen een
fiets op. Gevolg: een vuile pop, een
zere knie, een week thuisblijven, een
boos vriendinnetje en ... niet naar het
kerstfeest!
Maar alles komt goed. Ze kan wel niet
naar het feest op school, maar na afloop vieren ze bij Tineke thuis kerstfeest. Juf vertelt het kerstverhaal en
samen zingen ze het vers dat Rietje
geleerd heeft. Als het vers uit is, denkt
Tineke: de Heere Jezus wil ook mij
vergeven wat ik verkeerd heb gedaan.
En dat maakt haar van binnen zo blij!

Negen drukken in grote oplagen vonden reeds hun weg. Een bewijs dat dit
boekje, mede door de vele verduidelijkende illustraties, in een behoefte voorziet. In eenvoudige, kinderlijke taal
wordt hier het kerstverhaal naverteld.

Jannie Krijger-Wisse:

Poesje Marja
4200 8
J. en M. 6-8 jaar. 40 blz., 10 ill. van
Tiny van Asselt
In dit — in de ik-vorm geschreven —
verhaal vertelt de poes haar belevenissen. Soms heeft ze zin om erg ondeugend te zijn en gaat dan, met haar
buur-poes Kareltje, op avontuur uit.
Maar ze verlangen al heel gauw naar
huis en zijn blij als ze weer fijn in
hun eigen mandje kunnen kruipen.

C. M. van den Berg-Akkerman:

°riet ezeltje zonder naam
4349 7
J. en M, 7-9 jaar. 40 blz., 8 ill. van
Corrie van der Baan, 2e dr.
In het weiland van Mario's vader dartelt het kleine ezeltje Juno, waarmee
Mario prachtig kan spelen. Zijn vader
en moeder kunnen mooie verhalen vertellen. Weet je wel waarom een ezeltje
zo stil kan staan? Het droomt over het
grote wonder dat het uitverkoren werd
om de zoon van God, Jezus, te dragen.
De droom van het ezeltje is natuurlijk
maar een verzinsel van de mensen,
maar het rijden op die ezel niet, vergeet dat nooit, Mario!
Annemiek Bdckling:

DEen poes voor Joepie
4395 0
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., ill, van Reintje Venema
Op een morgen denkt Joepie in zijn
bed terug aan enkele weken geleden.
Toen is hij met zijn ouders verhuisd
naar het dorp, waar ze nu wonen. Wel
een enorme verandering; in de stad op
een flat en hier in een huis met een
tuin. Van de buren heeft Joepie een
poesje gekregen en moeder vond het
goed.
En daar ligt de poes, achter op zijn
bed gezellig te spinnen.

Annemiek Bdckling

®De gebloemde stoel
4420 5
J. en M. EM0 jaar. 48 blz., illustraties
van Reintje Venema.
De gebloemde stoel is één van de
hoofdprijzen die te winnen zijn bij een
hondententoonstelling. Jodocus besluit
zijn hond Flap, een Dalmatiner, ook in
te schrijven. Als hij de stoel wint, zal
hij hem aan zijn moeder geven.
Een vriendinnetje heeft ook een Dalmatiner, wat rustiger en beter afgericht. Ook zij schrijft in.
Na de keuring hoort Jodocus dat Flap
geen prijs heeft gekregen. Eerst vindt
hij dat wel naar, maar als hij even
later weer met Flap buiten aan het
spelen is vindt hij zijn hond, prijs of
geen prijs, toch de fijnste hond.

W. G. van de Hulst:

kovan een klein meisje
en een grote klok
4391 8
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7

14e dr.

Een juweeltje van vertelkunst.
Ria en Jaap zijn prettige kinderen. Hun
belevenissen in de kosterswoning bij
de kerk zijn spannend en aantrekkelijk
verteld. Prachtig vooral wordt beschreven hoe tijdens de ziekte van Jaapje
de kleine Ria voor zijn genezing bidt.

Piet Meinema:

ODe witte bef
4277 6
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 11 ill. van
Tiny van Asselt
De witte bef van de dominee is een
prachtige versiering voor een hondje
dat bij Henkie komt aanlopen. Henkie
weet niet dat zijn vader die bef dadelijk nodig heeft als hij een trouwpreek
moet houden. Hij weet ook niet dat in
de reservebef een groot gat brandt als
Thea het strijkijzer vergeet uit te zetten. Wat een ramp! Heel wat mensen
gaan de bef zoeken.

K. Norel:

°Jeroen en Koosje
4372 1
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 8 ill. van
H. Sturris
Jeroen's vader heeft een boerderij
waar Jeroen veel moet meehelpen. Hij
heeft een èchte vriend: Koosje, het
paard.
Op een winterdag als Jeroen met
paard en wagen meel moet halen gaat
het op de terugweg ijzelen. Het paard
met de wagen glijden het kanaal in.
Jeroen springt in het ijskoude water en
snijdt met een mes het tuig van het
paard door zodat Koosje niet meer
door de wagen naar de diepte wordt
getrokken.
In het ziekenhuis wordt hij wakker. Zijn
vriend Koosje leeft nog, dank zij hem.
K. Norel:

ePim, Ineke en hun
hondje
4405 1
J. 6-8 jaar. 48 blz. 9 ill. van Corrie van
der Baan, 3e dr.
De zesjarige Pim woont met zijn ouders, broer en kleine zusje aan boord
van een schip, de Pax. In de haven
van Rotterdam overvaart een groot
schip de Pax, die kapseist. Pim en zijn
zusje zitten in de roef en kunnen er
niet uit. Pim is heel angstig, maar past
goed op de kleine Ineke. Hun hondje
speelt een belangrijke rol bij de redding.

De serie VOOR ONZE KLEINEN (in de wandeling bekend als 'de Vé-OKa'tjes) van de meester-verteller W. G. van de Hulst behoort al sinds enkele generaties tot de voorleesverhalen bij uitstek. Hoevelen van ons hebben
ervan genoten! Vele miljoenen exemplaren zijn er in de loop der jaren
uitgereikt, en nog steeds behoren deze boekjes tot de stille bestsellers.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal herdrukken opgenomen.

G Het wegje in het koren
4247 4
17e druk

eAllemaal katjes
eMet zwarte poesje

4380 2
17e druk

4248 2
11e druk

®Anneke en de sik
4236 9
14e druk

"(0

4 eBrkwn de Beer
4238 5
18e druk

® De bengels in het bos
4239 3
7e druk

ODe wilde jagers
4240 7
14e druk

4241 5
20e druk

Het kerstfeest van twee
domme kindertjes
lle druk 4244 x

qs

OHet huisje in de sneeuw
4243 1
19e druk

G Kareltje
4249 0
13e druk

CoVan Bob, Bep en
Brammetje
4251 2
19e druk

OVan de boze koster
19e druk 4252 0

Voetstapjes in de
sneeuw
4254 7
8e druk

G. van de Hulst jr.
CIRKEL-SERIE Willem
Met illustraties van de schrijver in kleur
Soms wordt van de auteur Willem G. van de Hulst Jr. gezegd: de appel
valt niet ver van de boom. Toch heeft deze-zoon-van-zijn-vader een geheel
eigen stijl ontwikkeld. Maar op één punt is het hierboven aangehaalde
spreekwoord volkomen juist: Schrijven kan hij. Ook de tekeningen voor
deze boekjes zijn van zijn hand.

4229 6
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz
Duffie is een duif, die, toen hij in een
mand verhuisde samen met zijn broertje, ontsnapt is aan zijn nieuwe baasje.
Via de straat en een bloemenkar is hij
terechtgekomen op zijn eigen veilige
plaatsje: bij het beeld van de engel op
de kerk. Vandaar ziet hij de mensen
en vertelt over hen.
Als Duffie hen in de winter met groene
bomen ziet slepen, weet hij het weer:
het wordt kerstfeest ...

Via ra
4385 3
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz.
Dit is het verhaal van Akkie, die met
een bootje in de mist verdwaalt. Ze
komt terecht op het zwaneneiland waar
koningin-zwaan Vera bepaald niet aardig tegen haar is.
Angstig steekt ze dan haar op school
gemaakt Kerstlantaarntje op. Hierdoor
wordt ze gevonden.
Voor de kinderen een spannend verhaal, waar ze van zullen genieten.

Corry B. Blei-Strijbos:

©Zeven roze biggetjes
4374 8
J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 11 ill. van
Tiny van Asselt, 2e druk.

Betty Bakker:

©Poesje mauw
4386 1
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van
Tiny van Asselt, 3e dr.

Maaike en haar broer Paul komen op
het idee hun zeven biggetjes een lintje
aan de staart te binden. Bij hun vervoer ontsnappen de biggetjes en rennen door het verkeer. Na heel wat consternatie komen ze dank zij de lintjes
aan hun staartje weer op de boerderij
terecht.

Poes wordt door Bello, de hond van
buurman, op het schoolplein nagejaagd en vlucht in een boom. Ze durft
er niet meer uit. Het mezenpaartje, dat
in de boom zijn nestje heeft, wordt
Coby Bos
bang voor de poes. Wie zal er redding
brengen? Dat doet de brandweer, dank
©Mand
zij een slimmigheidje van buurman.
4421 3
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., illustraties
Corry B. Blel-Strijbos
van Tiny van Asselt

ogo

en Rik, Toy en Kik

© Twee kleine zwervers

4230 x
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill. van
Tiny van Asselt, 4e dr.
Een gezellig boekje over de poes van
Liesje en het hondje van Kees, die samen de wijde wereld intrekken.
De vlotte tekeningen sluiten prachtig
bij de inhoud aan.

Dit is het derde boekje over de kinderen Maud en Rik. Ook nu werden
weer kleine, éénlettergrepige woorden gebruikt zodat de kinderen uit de
2e en 3e klas het verhaal zelf kunnen
lezen.
Allerlei kleine gebeurtenissen worden
beschreven in voor kinderen begrijpelijke taal.
Ook zeer geschikt als klasse-leesboek.

Coby Bos:

Rik en Maud zijn vaak
stout
4406 x
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., ill. van Tiny
van Asselt
Rik gaat bij Maud logeren, want zijn
ouders zijn op reis. Hij beleeft er een
heleboel avonturen en haalt ook kattekwaad uit. Als Rik zich op een nacht
erg eenzaam voelt haalt hij Kik, de
geit, en Toby, de hond, uit de schuur
en neemt ze mee naar zijn slaapkamer. Als de vader van Maud de volgende morgen beneden komt, mist hij
de beide dieren. Grote schrik.
Rik is ziek en kan niet naar school.
Maud voelt zich ook ziek en moet dus
ook in bed blijven. Als moeder een
boodschap doet, kleden ze zich aan
en gaan de straat op. Juf ziet hen
daar, Rik holt weg. Weer grote schrik.
Later vinden de vader en moeder van
Maud hem in bed. En dan komen de
papa en mama van Rik thuis. Grote
blijdschap.
Berend Jager:

cgAndis, het reekalfje
4266 0
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 12 ill. van
Tiny van Asselt, 3e dr.
Niek van Dam, het zoontje van een
boswachter, en zijn vriend Peter Haak
spelen vaak in het bos. Op een dag
maken zij een valkuil en daarin komt
een reekalfje terecht. Zowel de boswachter als Peters vader is heel boos
over de onnadenkendheid van de jongens. Met veel zorg gelukt het, het
diertje in leven te houden en na een
week of tien herkrijgt Andis de vrijheid.

K. Norel

Waterrotten
4265 2
J. en M. 8-11 jaar, 48 blz., illustraties
van Laura Gerding, 3e druk.
De boeken van Norel worden nog
steeds met zeer veel genoegen door
de jeugd gelezen. De gebeurtenissen
in dit boek spelen zich af aan het IJ,
waar de hoofdpersonen bijna worden
overvaren als ze in een bootje aan het
roeien zijn. Ze maken een boottocht
naar Enkhuizen en zijn getuigen van
een gevaarvolle aanvaring.
Nella Lázar-SchlIthuis

Jos wil een hond
4407 8
J. en M. 6-8 jaar. 40 blz. ill. van
B. Thijsse
Jos had gehoopt op zijn verjaardag
een hond te krijgen, maar
het
wordt een poes. Wat een teleurstelling!
Daar kon hij toch niet mee spelen!
Als echter zijn poes hoog in een boom
verdwenen is en niet meer naar beneden durft, haalt Jos hem er toch uit.
Alhoewel het 'maar' een poes is, gaat
Jos hem toch wel aardig vinden.
Diet Verschoor:

Vakantie in Amsterdam
4296 2
M. 6-8 jaar. 80 blz., 8 ill. van H. Sturris
Voordat er een kindje geboren zal
worden, moet de moeder van Ira en
Anke een poosje rust houden. Vandaar
de logeerpartij van de twee meisjes
bij tante Helma in Amsterdam. Daar
valt heel veel te beleven; o.a. verdwaalt Ira in De Bijenkorf. Gelukkig
hoort ze dan haar naam afroepen en
vindt ze tante Helma gauw terug. Het
mooiste bericht komt van thuis, als
vader belt dat er een broertje geboren
is en dat hij de beide zusjes gauw
komt halen.

K. Norel:

Houen, jongens
C. Blei-Strijbos

M Het gezin aan de
overkant
4415 9
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz., illustraties
van Geeske van Tienhoven.
Mirjam, Loek en Len gaan met hun
ouders verhuizen naar een nieuwbouwwijk. Ook de tuin moet in orde worden gemaakt. Als ze er met vader op
uit gaan om een oud bad te kopen, dat
ze als vijver willen gebruiken, wordt
de auto gestolen. Gelukkig wordt die
na een paar dagen weer teruggevonden.
Vlak bij hen in de buurt Is een bejaardenhuis in aanbouw. Van een van
de toekomstige bewoners horen de
kinderen dat hij zijn hond niet mag
meenemen in het huis. Na overleg
wordt besloten dat de hond bij de
kinderen in huis mag komen en dat
meneer Van Zanten hem elke dag mag
komen uitlaten.
W. G. van de Hulst Jr.:

pTussen het gele riet
4210 5
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. van
de schrijver, 5e dr.
Ergens in het wijde polderland staat
bij een kleine sluis het huisje van de
sluiswachter verscholen tussen het riet.
Op de avond voor Kerstmis moet er
nog een schip worden geschut. Kees,
de zoon van de sluiswachter, mag helpen. In de boot ligt een meisje, dat
ernstig ziek is. Haar vader gaat erop
uit om medicijnen te halen, Kees houdt
het meisje gezelschap. Samen vieren
ze, in de boot tussen het riet, kerstfeest.

4278 4
J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 7 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 8e dr.
Een ontroerend boek dat een beeld
geeft van een der rampzalige gebeurtenissen tijdens de stormvloed van 1
februari 1953. Norel vertelt deze gebeurtenis zo pakkend, dat we het gevoel krijgen er zelf bij aanwezig te
zijn.
Anne de Vries:

aDagoe de kleine
bosneger
4286 5
J. en M. 7-9 jaar. 80 blz., 10 ill. van
Corrie van der Baan, 9e dr.
Door lezers en beoordelaars werd dit
prachtige verhaal geprezen als een juweel van vertelkunst. Het gaat over
een moedige bosnegerjongen, die het
aandurft om de angst en het bijgeloof
van zijn dorp te trotseren door een
hulpeloos Indianenkind van een wisse
dood te redden. Hij durfde, omdat hij
op school het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft leren kennen.

W. P. Balkenende:

zWiesje en de zwarte
poes
4408 6
M. 8-10 jaar. 64 blz., ill. van Bep en
Els Thijsse
Wiesje hoort van moeder dat zij binnenkort gaan verhuizen naar een
nieuwbouwwijk aan de buitenkant van
de stad. Zij vindt dat niet fijn, want
het is er nog zo kaal en zo ongezellig. Ook moet ze naar een andere
school, maar vooral zal ze oma missen en de mooie etalages.
Tegen Kerstmis komt oma logeren; ze
brengt haar poes mee. De eerste nacht
al loopt oma's poes weg, waardoor er
een schaduw valt over de kerstdagen.
Wanneer Wiesje suiker moet halen
voor de oliebollen, gaat ze weer op
zoek naar Polly, maar verdwaalt in het
donker in de besneeuwde weilanden.
Eerst wordt ze gevonden door de poes
en daarna door de inmiddels ingeschakelde politie.
Grote vreugde, vooral als het besluit
valt dat oma en haar poes ook in het
huis van Wiesje en haar ouders komen wonen.

K. Norel

Jan en Janneke in Canada
4427 2
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz., 9 illustraties
3e druk.
Jan en Janneke emigreren met hun
ouders naar Canada. In het eerste jaar
van hun verblijf maken ze al veel mee:
een sneeuwstorm en een redding van
vader door een boer en zijn hond.
Maar de ervaring die de kinderen opdoen tijdens een tochtje te paard zal
velen de adem doen inhouden. Ternauwernood weten' ze te ontsnappen
aan de grommende berin die haar jong
komt zoeken.

K. Norel:

®Harm Watergeus
4257 1
J. 8-10 jaar. 80 blz., 7 III. van H. H.
Prahl, 2e dr.
Harm is met zijn ouders en zijn broertje Kees in 1568 gevlucht uit Enkhuizen naar de Duitse vrijplaats Emden.
Zijn vader wordt kapitein op een geuzenschip, hij scheepsjongen. Na veel
omzwervingen, waarbij het vaak ruw
toegaat, komt de vloot voor Den Briel.
We maken de inneming mee. Daarna
volgt Vlissingen. Mede door toedoen
van Harm verklaart Enkhuizen zich
eveneens voor de Prins van Oranje.
Dieuwke Winsemius:

0 Dat valt niet mee,
Carien!
4301 2
M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill. van Tiny
van Asselt, 3e dr.
Een spontaan geschreven verhaal,
waarin duidelijk uitkomt dat men zich,
al is men ziek, niet altijd verdrietig
behoeft te gevoelen.
Een gevonden portemonnaie brengt
vreugde. Minder prettig is het voor Carien als de schoolarts haar rust voorschrift. Ze wordt echter door haar
schoolmakkertjes niet vergeten.

tiy
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ROZEMARIJNTJE-SERIE
W. G. van de Hulst
Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot de meest gelezen
verhalen voor meisjes van 8-10 jaar. En nog steeds staan deze titels op het
verlanglijstje van duizenden.
De hoofdfiguur uit deze vijf kostelijke boeken is toegerust met een aanstekelijk werkende levenslust en een zonnige onbevangen blijheid, die ze steeds
op haar omgeving weet over te dragen.
Dat is het geval bij de stijf-deftige tante zonder kinderen en tijdens het eerste
schooljaar, wanneer ze de geplaagde Ries onder haar bescherming neemt.
Haar hartelijkheid, haar gevoel voor recht en haar liefde tot de riaq,e
haar tot de beste vriendin van Rooie Pier en ook wanneer ze opkomt voor de
zwarte jongen, weet ze veter harten te veroveren. Ten slotte vinden we haar
terug In 't ziekenhuis, waar ze een verblijdende rol speelt In het leven van de
zieken, maar in 't bijzonder in dat van een oude, eenzame, verdrietige juffrouw.
Aantrekkelijker, opgewekter boeken zijn er welhaast niet te vinden!

®Rozemarijntje
4309 8
20e druk

Rozemarijntje en de
zwarte jongen
4312 8
lle druk

©Rozemarijntje naar
school
4310 1
20e druk

Rozemarijntje en rooie
Pier
4311 X
14e druk

0 Rozemarijntje en de
oude juffrouw
4313 6
9e druk

MARLIESKE-SERIE
In deze boeken maken we kennis met de levenslustige Marlieske, die
door haar spontaniteit en haar vreugde de harten van haar lezeresjes
wint. Er worden door haar vele gezellige, spannende avontuurtjes beleefd.

Max de Lange-Praamsma

Max de Lange-Praamsma

Marlieske krijgt gasten

Marlieske op „De
Meihorst"

4418 3
M. 8-10 jaar, 80 blz., 8 illustraties
2e druk
Voor Marlieske is het een heerlijke,
opwindende gebeurtenis als ze twee
vriendinnetjes van buiten te gast krijgt.
Ze vermaken zich eerst thuis en gaan
daarna in de stad winkelen. Onderweg
ziet Marlieske een vriendin, die ze narent. De beide logées lopen verder.
Groot is hun schrik als ze de weg
niet kunnen vinden. Door tussenkomst
van de politie komt alles gelukkig
weer goed.

4417 5
M. 8-10 jaar, 80 blz., 8 illustraties
2e druk
In dit deeltje gaat Marlieske uit logeren
op de statige 'Meihorst'. Door haar
onbevangen, maar vaak ook onbezonnen aard zet ze daar de boel wel wat
op stelten. Ze weet zelfs een straf om
te zetten in een feest.
Ook van dit verhaal zullen weer vele
meisjes genieten.

Max de Lange-Praamsma:

Marlieske en Pier
4390 x
M. 7-9 jaar. 80 blz., ill. van Rie Reinderhoff, omslag Corrie van der Baan,
2e dr.
Marlieske en haar broer Pier trekken
veel met elkaar op. Vaak komen ze samen te laat thuis. Vader en moeder
zijn dan erg ongerust. Marlieske en
Pier nemen zich telkens voor in het
vervolg beter op tijd te zijn, maar door
allerlei dingen die ze beleven, mislukt
het nogal eens.

W. G. van de Hulst:

Inde Soete Suikerbol
Voor jongens en meisjes van 7-10 jaar.

De avonturen van de gezellige dikke
bollenbakker, zijn keurig nette vrouw,
hun knechtje Louw en vele, vele anderen.
In de eerste 3 delen krijgen we het
verhaal van het bezoek dat de koning
uit het Noorderland komt brengen en
voor wie onze bakker een hele stapel
suikerbollen moet klaarmaken. Als dan
blijkt dat in de grootste, de mooiste
bol een denneappel verstopt zit ... ,
dan maakt het bakkersgezin een hele
nare tijd door.
In de delen 4 t/m 7 vergezellen we

de bakker en z'n vrouw op hun tocht
naar Noorderland. Ze beleven vele
avonturen en bereiken tenslotte, dat de
norse koning glimlachend hun vriend
wordt.
deel 1
deel 3
deel 4
deel 6
deel 7

3807 8 33e druk
3809 4 30e druk
3810 8 31e druk
3805 1 30e druk
3806 x 29e druk

Prijs per deel 1 7,50

Aart Grimme:
CD

De slag om de Noord
Deel II: De barre tocht
4375 6
J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van
Herson

Na een uiterst moeilijke overwintering
volgt de terugtocht van de overlevenden. De spanning stijgt ten top als ze
tegen het einde van de zomer het vaste land nog niet bereikt hebben. Een
tweede overwintering in dit gebied zullen ze niet meer overleven, dat weten
ze. Dan horen ze dat er Nederlandse
schepen in de buurt zijn. Enkele mannen die nog sterk genoeg zijn gaan op
pad en vinden een schip.
Eindelijk bereiken ze dan toch Amsterdam.
Maar niet iedereen komt thuis ...

00'

Hesba Stretton
elessica's

eerste gebed

4428 0
M. 8-10 jaar, 80 blz., illustraties van
Isings, 22e druk
Een nieuwe bewerking van dit beroemde boek. Jessica is een arm weesmeisje in Londen. Zij komt in aanraking met een koffie- en broodjesventer, die tevens koster is in een kerk
in een deftige wijk.
Samen met de dominee vertelt de koster van Jezus en van de bijbelse boodschap. Ook de koster leert hier een
boel van: het gebod 'hebt uw naaste
lief' wordt door hem in praktijk gebracht als hij Jessica bij zich in huis
neemt.

Annie van Sluys
eiD

De hut
4422 1
J. en M. 8-10 Jaar. 80 blz., illustraties
van Geeske van Tienhoven.
Twee jeugdclubs krijgen ruzie over het
gebruik van een hut in het bos. Ook
wordt de kano van een van de clubs
door de anderen weggenomen.
Dit alles is aanleiding tot een fiks
gevecht waarbij ook Victor, een weggelopen hond, een grote rol speelt.
Dank zij het verzoeningswerk van de
vorige baas van Victor wordt de strijdbijl begraven.
Als tijdens een onweer de kano omslaat en de inzittenden slechts met
moeite door de anderen kunnen worden gered, besluiten ze voortaan samen één club te vormen: vijf jongens,
twee meisjes en . . een hond.

13
Kindergedichtjes naar aanleiding van het Boek der Spreuken
Beloningskaartjes zijn al sinds vele generaties een begrip op de school:
als kaartje om mee naar huis te nemen of als plaatje in het schrift geplakt.
In samenwerking met de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging kunnen
wij u nu aanbieden een zeer precieus verzorgd boekje waarin een 16-tal
beloningsblaadjes zijn gereproduceerd en waarvan de oorspronkelijke editie verscheen in 1848.
De teksten, gedeeltelijk op rijm, zijn van J. J. L. ten Kate.
Een heel bijzonder geschenk
Gebonden in kunstleren band, met goudstempel-druk.
Reproducties in 8 kleuren. Formaat 11 x 14,5 cm. ƒ 14,90.
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Corry Blei-Strijbos:

Corry Blei-Srijbos:

CD Marks uitkijkpost

ZMark en Annet in
4399 3
Addis Abeba
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven

Mark en Annet wonen nu alweer een
poosje in Ethiopië en ze beleven nog
steeds allerlei vreemde dingen. Ze
gaan ook op school, maar van Marks
leeftijd is er geen enkele jongen op
school. Dat vindt hij erg jammer. Als
hij op een middag in de tuin loopt te
mokken dat hij in Holland wel vrienden
had, komt Tèkle, de bediende, bij hem
en samen maken ze van een vloertje
een uitkijkpost in de boom. Tèkle en
Mark kunnen het samen goed vinden.
Het blijkt intussen dat er op de plantage bij verschillende huizen steeds ingebroken wordt. Wie de dief is kunnen
ze niet ontdekken. Ten onrechte wordt
Tèkle verdacht. Maar als Mark op een
dag een foto wil nemen vanuit de uitkijkpost in de boom, ontdekt hij wie
de dief is.
Een bijzonder spannend verhaal van
het begin tot het einde.

4409 4
J. en M. 9-11 jaar. 67 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven
Dit is het derde deeltje waarin Mark
en Annet de hoofdpersonen zijn. We
komen hen weer tegen in Ethiopië, het
land met de enorme tegenstellingen
tussen arm en rijk.
In de hoofdstad, Addis Abeba, logeren
Mark en Annet met hun ouders bij
vrienden, die kinderen van hun leeftijd
hebben, met wie ze buitengewoon veel
plezier hebben.
In de stad doen ze veel nieuwe indrukken op. Heel interessant is de
markt, waar je goed moet uitkijken,
want er zijn veel bedelaars en dieven.
Ze bezoeken de grote Afrika-hal, waar
veel congressen worden gehouden.
Na een gesprek over de vele melaatsen die er ook in Addis Abeba zijn,
bedenkt Mark een plan om een melaats meisje, dat in een ziekenhuis zal
worden behandeld, verder te laten genezen op hun plantage thuis. Zal het
een goed plan zijn, zal het slagen?

Corry Blei-Strijbos

ZMark en Annet op de
plantage
4423 x
i. en M. 9-11 jaar, 80 blz., illustraties
van Geeske van Tienhoven
Dit is het vierde deel in de serie Mark
en Annet. Zij wonen met hun ouders
op een plantage in de omgeving van
Addis Abeba en leren het leven in
Ethiopië bijzonder goed kennen. Vooral de enorme tegenstellingen tussen
arm en rijk, met alle gevolgen van
dien, valt hun op.
Door hun contact met de bevolking
komen zij in dit deeltje in contact met
een leprozerie. Dit grijpt hen zo aan,
dat ze besluiten een verkoping te organiseren ten bate van de lepra-lijders.
Mede dank zij hun enthousiaste inzet
slaagt deze verkoping en kan een aardig batig saldo naar de leprozen worden gebracht.

Anne de Vries:

Reis door de nacht

czDe duisternis in

4330 6
16e druk
De lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het verzet.
Vier spannende boeken, die een ere- „,,„,r%
plaats verdienen in ieder Nederlands Wi-Je storm steekt
gezin. Voor 10 jaar en ouder.
Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bot4331 4
tema.
14e druk
Op onnavolgbare wijze vertelt de bekende auteur over de mensen, de
doodgewone en toch zo grote en heldhaftige mannen en vrouwen, die in de
duistere jaren der bezetting daden hebben verricht, waarbij de glorie der vaderlandse helden van vroeger ver- sOchtendgloren
bleekt.
4332 2
13e druk

op

eDe nieuwe dag
4333 0
10e druk
Enkele van de vele recensies:
'Hij heeft sen werk geschapen, dat,
naar wij hopen, bij ieder gezin, vooral
waar kinderen zijn, op de boekenplank
zal staan.'
De Typhoon
'Dit boek behoort tot de beste romans
die voor jongeren over de bezettingstijd zijn geschreven. Spannend tot de
laatste regel.'
N.C.R.V.
'Schrijver en uitgever bewijzen met deze uitgave een grote dienst aan het
Nederlandse volk en onze vaderlandse
jeugd.'
Zeeuwsch Dagblad
'Wat maakt het boek zo goed? Voor
de kinderen misschien de spannende
avonturen, voor de ouderen de sfeer:
de grapjes uit die jaren, de spotliedjes, het gehannes om aan eten en sigaretten te komen, de angst als er
vreemden aanbelden.'
Ouders van nu
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Ook leverbaar als Omnibus, 4 delen in één band. Opnieuw royaal geillustreerd
door Jan Kruis, met een prachtig vierkleuren stofomslag. Ook hiervan reeds de
lle druk. Omvang ruim 600 blz. f 19,90.

Jo Andriessen:

Frederick Franck:

e Mijn vriend in Afrika

ao Het geheim van de
wildstroper
4410 8
J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van
H. Sturris
We maken kennis met vijf vrienden en
een oude stroper, 'Natte Derk'. Opperwachtmeester Keizer kan hem maar niet
op heterdaad betrappen. De oorzaak
daarvan is, dat Natte Derk een geheim
kent waardoor hij uit de handen van 'de
opper' weet te blijven. De vijf vrienden
beleven spannende avonturen om dat
geheim op te lossen.

4411 6
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van de
schrijver

\0
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Bolo, een klein negerjongetje, wordt in
het ziekenhuis van Albert Schweitzer
opgenomen, waar hij eerst tot zijn verdriet een paar dagen in bed moet blijven, maar dan vrij mag rondlopen. Hij
ziet daar dat er niet alleen voor zieke
mensen wordt gezorgd, maar ook voor
dieren.
Al gauw krijgt hij de zorg hiervoor en
doet hij allerlei werkjes voor dokters
en verplegers. En dan komt de grote
wens bij hem op later zelf dokter te
worden en in het ziekenhuis te mogen
blijven wonen. Groot is zijn verdriet
als hij hoort dat dat niet kan. Maar
als Albert Schweitzer op een dag ziet
hoe goed hij voor de dieren zorgt, besluit hij dat Solo mag blijven. Hij kan
dan overdag naar school en verder
meehelpen waar hij maar kan.
Dit boek is door de auteur verlucht met
bijzonder kunstzinnige illustraties.

Piet Meinema

OMichiels zwerftocht
4424 8
J. en M. 10-12 jaar. 96 blz., illustraties
van B. en E. Thijsse.
Een boek met een actueel thema. De
ouders van Michiel hebben het zo druk
met de uitbouw van hun beide supermarkten, dat zij voor hun zoon geen
moment tijd meer hebben.
Als Michiel, via het gezin van een
vriendje, ontdekt hoe men in een gezin
wel met elkaar kan omgaan, gaat hij
zich hoe langer hoe meer eenzaam
voelen. HIJ besluit weg te lopen.
Na veel omzwervingen en avonturen
belandt hij in een ziekenhuis, waar zijn
ouders hem komen opzoeken en waar
dan bij beide partijen het verlangen
groeit, voortaan anders met elkaar om
te gaan.

P. de Zeeuw J. Gzn.

De stroper van Neusden
4429 9
J. 9-11 jaar, 96 blz., 9 illustraties
3e druk

MARIENT1E SERIE
gebonden boeken
A. G. Lameris-Bolt
Voor meisjes van 8-10 jaar
Vrolijke band en veel tekeningen van Corrie van der Baan
87-112 blz.

A. G. Lameris-Bolt

eMarientje mag ook mee

ZMarientje en het
wereldwonder

De koddebeier beticht Kees van stroperij en op die manier weet hij hem
in de cel te krijgen. Kees kan bij de
schout echter zijn onschuld bewijzen.
Hij ontdekt een samenzwering tegen
het stadje die nu verhinderd kan worden. Steeds kruist hij de weg van de
jonker, een jongeman van zijn leeftijd.
Als dan na vele prettige en onprettige
avonturen Kees op het kasteel moet
komen, krijgt hij het verhaal te horen
over zijn ware afkomst. De stroper
wordt jonker!

GMarientje aan het grote
meer

4365 9
M. 8-10 jaar, 112 blz., illustraties van
Corrie van der Baan, 3e druk.

4237 7
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der
Baan

4384 5
M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der
Baan, 2e dr.

Marientje en haar moeder worden uitgenodigd voor een bezoek aan familie
In Amerika. Het wordt een gezellige,
maar wel drukke tijd van voorbereidingen. Tijdens de prachtige boottocht
ontmoet Marlentje een stel leuke
vriendjes en vriendinnetjes met wie ze
heel wat beleeft. Ook de eerste indrukken van het land met z'n onbegrensde mogelijkheden zijn onvergetelijk.

Marientje, nog steeds op bezoek in
Amerika, mag samen met haar vriendin
Lisa en haar vader, die geoloog is,
naar New Mexico en Arizona. Hun tocht
naar het woeste Westen wordt afgewisseld door autopech en een ontmoeting
met de echte cowboy Billy Broeks.
Dank zij een briefje van Billy kunnen
ze met zijn broer Bob de griezelige
en indrukwekkende afdaling in de
Grand Canyon maken op muildieren,
naar de oever van de ontembare Colorado rivier. De overnachting in een
schuilhut op de bodem van de grote
kloof is een belevenis om nooit te vergeten.

Marientje ziet en beleeft veel op de
autoreis van New-Jersey naar Michigan. Zij komt langs de beroemde Niagara-watervallen en in Grand Rapids
logeert ze bij grootvader en grootmoeder Helders. Op een grote familie-bijeenkomst geniet Marientje geweldig
van alle gezinnen met kinderen. Ze
mag in een tent slapen en verbeeldt
zich een pioniersmeisje te zijn.
Een ware pioniersgeschiedenis hoort
ze rondom een kampvuur wanneer
grootmoeder Helders vertelt hoe haar
grootmoeder hier leefde en een geweldig avontuur beleefde.

Dieuwke Winsemius:
OGrote Pier
4402 7
J. en M. 10 jaar en ouder. 98 blz., ill.
van W. G. van de Hulst Jr., 2e dr.

Jo Andriessen
CHet spook van de
Ravenhorst
4425 6
J. 9-11 jaar. 96 blz., illustraties van
Hans Sturris.
Op uitnodiging van een oom gaan vijf
jongens kamperen in de Achterhoek.
Al spoedig merken ze dat het in de
omgeving spookt. Ze proberen het
raadsel op te lossen, maar stuiten
steeds weer op nieuwe merkwaardigheden.
In een onderaardse gang ontdekken ze
een schat. Is hier sprake van de verstopte buit van een overval?
Een goed geschreven, spannend jongensboek.

C. M. van den Berg-Akkermans:
CHet rode lichtje
4412 4
M. 10 jaar e.o. 96 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven
Als Ellen, na een ongeluk, in het ziekenhuis belandt en daar veel bezoek
en aandacht krijgt, wordt haar oudere
zusje Rieke nog meer jaloers dan zij
voor die tijd al was.
Tijdens een logeerpartij wordt Rieke
zich hiervan bewust na het beluisteren
van een jeugdpreek. Er is bij haar een
rood lichtje gaan branden als onveilig
signaal. Als ze weer thuiskomt, gaat ze
samen met haar ouders proberen niet
alleen te letten op de goede dingen
die anderen hebben, maar ook stil te
staan bij eigen mogelijkheden.

Henny BoI-Suykens:
MDoebidoe, naar Frankrijk
toe!
4401 9
J. en M. 10 jaar en ouder.
van H. Sturris

128

blz., ill.

Tom en zijn vriend Tjeerd gaan met
Toms ouders een trektocht door Normandië maken. De tocht gaat langs de
kust van Bretagne en Normandië, waar
ze van plaats tot plaats zwerven en
steeds opwindende avonturen meemaken.
Veel interessante plaatsen worden bezocht en eindelijk rijden ze via België
weer terug naar Nederland. Ze genieten nog lang na van de vele indrukken
die ze hebben opgedaan.

Grote Pier, de legendarische Friese
vrijheidsstrijder in dienst van Karel van
Gelre, was een gevreesde figuur. Hij
hield vanuit Workum rooftochten op de
Zuiderzee en liet gevangenen zonder
pardon de voeten spoelen.
Grote Pier, de vreemde Fries, 'gruweliken van aensyn', stierf in 1520 in
Sneek. Maar zijn naam leeft voort in
de kleurige volksverhalen, die ook buiten Nederland tot in Denemarken bekend zijn geworden.

P. A. de Rover:

eBieke's levenslied
4413 2
M. 10 jaar en ouder. 104 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven
Zodra Bieke in de bijenkorf geboren
was, mocht ze met een erg leuk werkje
beginnen: de grote moeder-bij, de koningin, verzorgen.
Hoe groter ze werd, hoe meer ze
mocht doen: voor de larfjes zorgen, de
raten bouwen. En na drie weken kwam
het grote moment dat ze mocht vliegen; het mooie avontuur begon.
Al lezende word je betrokken bij alles wat een bij beleeft, tot het moment dat ze afscheid moet nemen van
de paarse heidevlakte.

P. de Zeeuw J.Gzn.:
ZDe Franse spion
4388 8
en M. 9-11 jaar. 96 blz., 9 ill. van
H. H. Prahl, 2e dr.

J.

Een zeer spannend historisch verhaal,
dat zich afspeelt tijdens de bezetting
van Bergen op Zoom in 1747.
Jacques Landberg moet in opdracht
van zijn oom als spion naar Bergen
op Zoom om een waardevolle brief aan
de verrader kapitein Van der Plas te
overhandigen. Hij slaagt daarin niet.
Wat er echter gebeurt als hij Toon
Reuterkamp ontmoet, is al even spannend en beslissend voor zijn verder leven. Jacques en zijn zusje vluchten uit
Antwerpen en Bergen op Zoom wordt
bezet.

P. de Zeeuw J.Gzn.:
© Het turfschip van Breda
4315 2
J. 9-11 jaar. 96 blz., 10 ill. van H. Prahl,
2e dr.
In geuren en kleuren geeft de auteur
hier het historische verhaal uit de
tachtigjarige oorlog, hoe Breda in 1590
door een list op de Spanjaarden wordt
veroverd. Jaap Moret, de zoon van een
weduwe, speelt er een gevaarlijke rol
in.
Wie de schrijftrant van De Zeeuw kent,
weet dat hij een gegeven uit een ver
verleden zó weet in te kleden, dat de
jongens van nu zich verwant voelen
aan de bengels van toen.

Deel 1:

ZEggert begrijpt het!
4387 X
In het eerste deel maken we kennis
met Eggert, de zoon van boer Lambert,
die in een aantal hachelijke avonturen
verwikkeld raakt, vooral door het optreden van de wilddief Wolfert. In het
vrijwel onbegaanbare moeras vindt deze de dood. Na veel innerlijke strijd
leert Eggert het gebod van naastenliefde begrijpen.
W. G. van de Hulst:

Peerke en z'n
kameraden
4328 4
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz.,
21 ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
17e dr.
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar gewond. Op de vlucht uit
W. G. van de Hulst:
België wordt hij meegenomen naar
Holland. Een verhaal dat ontroering en IDGerdientje
mededogen wekt. Geen jongen en
4344 6
geen meisje mag dit klassieke boek
J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van
missen. (Voor de ouderen: zie ook
W. G. v. d. Hulst Jr., 15e dr.
pag. 2 omslag).
W. G. van de Hulst:

Wijcherts
4326 8
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz.,
20 ill. van J. H. Isings Jr., 17e dr.
In de roerige Spaanse tijd beleeft de
dappere Alkmaarder jongen Willem Wijcherts adembenemende avonturen ais
hij zich bij de watergeuzen heeft aangesloten. Hij weet zijn vader en andere
gevangenen te bevrijden, beleeft de
victorie van Alkmaar en viert daarna
een blijde bruiloft.

Gerdientje woont met haar zusje en
broertje in een boerenhuisje dat verhuurd wordt door een rijke boer. De
boer heeft haar ouders voor de keus
gesteld: of haar vader als boerenknecht op zijn bedrijf of de familie het
huisje uit. Geld voor een ander huis
is er niet. De nood dreigt, maar dank
zij de dokter keert alles zich ten goede.

Dieuwke Winsemius
eVogelijes

in een

doopvont
4426 4
M. 10-12 jaar, 112 blz., illustraties van
Tiny van Asselt.

Dieuwke Winsemius
CD

Appeltjes aan een
cactus

4430 2
M. 10-12 jaar, 112 blz., illustraties van
Tiny van Asselt, 2e druk
Riemkes vader schrijft boeken over
kinderen in verre landen. Daarom is
hij vaak voor lange tijd op reis. Haar
broer Bastiaan vindt dat net zo min
prettig als zij en beweert dat vader
pas thuiskomt 'als er appeltjes aan
een cactus gro'eien'.
Al gebeurt er ook veel prettigs tijdens
vaders afwezigheid, toch huilt Riemke
vreugdetranen als vader eindelijk weer
thuiskomt.

De ouders van Bastiaan en Riemke
besluiten een oude boerderij te kopen,
een half uurtje rijden buiten de grote
stad. Vader kan daar rustig werken,
moeder kan ook weer als onderwijzeW. G. van de Hulst:
res aangesteld worden.
In de tuin vinden de kinderen een CD
soort vogeldrinkplaats: het lijkt een
4341 1
kom waarin water gedaan kan worden.
J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz.,
Toevallig merken ze dat er onder die
ill. van Van de Hulst Jr., 23e dr.
bak nog meer zit. Met behulp van de
buren haalt vader de zware bak uit de
Echte jongensavonturen! Vele humorisgrond en dan blijkt de vogeldrinktische trekjes, waardoor het leven van
plaats de onderkant te zijn van een
de jeugd wordt gekarakteriseerd. Iededoopvont die eeuwen geleden in de
re jongen zal het met gloeiende wangrond werd verstopt. In de gerestaugen lezen. Ook meisjes zullen dit boek,
reerde kerk krijgt deze nu een eredat een ereplaats inneemt onder de
plaats.
jeugdboeken, zeer waarderen.

Antiquarische herdruk
van een beroemd jongensboek!
PEERKE EN Z'N KAMERADEN
Een getrouwe kopie van de oorspronkelijk
eerste druk die meer dan een halve eeuw
geleden verscheen. Compleet met de' vaak
ontroerende illustraties van Isings.
Een waardevol geschenk, een fijn bezit.
Gebonden f 10,—
ISBN 33 78 5

Jaap Holm en z'n vrinden

boeken voor ouders, kleuter- en peuterleidsters, leerkrachten bij het basisonderwijs en allen die het kind begeleiden.

AlartrinIteddiaum

Bur) ta ratrkk &Aft

ira Muziek met

Gezonde gezinnen gezonde kinderen

kinderen

Dekerkg na warmt-kot
laj~ en~erdeu

Margrit Kfintzel-Hansen

Barry en Patricia Bricklin

Muziek met kinderen

Theo Lautwein/Maria Sack

:tuurt + spel =

2017 9

gezonde kinderen

plezier + gezondheid

Spelen met geluid en instrument.
Woord vooraf van Henk Waardenburg.
152 blz., paperback f 17,50

1600 7
160 blz., paperback

1591 4
124 blz., paperback

Een kind dat niet kan zingen, behoeft
beslist niet onmuzikaal te zijn. In ieder
kind schuilt wel een vonkje muzikaliteit, in de een meer, in de ander minder. Het komt erop aan gevoel van
muziek op te wekken.

f 17,50

Door een hechte band tussen de
ouders èn door samenwerking in gezinsverband kunnen huiselijke problemen thuis worden opgelost. De ouders
leren waar en waarom er grenzen moeten worden getrokken, hoe zij dienen
te reageren op de behoefte aan negatieve emoties van het lastige kind en
hoe zij communicatiestoornissen kunnen oplossen.

Clan Dinri,hi kient %Hiel

Carla %tut

.1.t6NOACI1

f 12,90

Ouders kunnen voorkomen dat hun
kinderen door gebrek aan bewegingsvrijheid afwijkingen in de lichaamshouding krijgen, door doelmatige oefeningen met hun kleuters te doen. Dit
boek bevat een oefenprogramma met
kinderen van 3-6 jaar dat door iedereen overal uitgevoerd kan worden.
Een stimulerend boek.

Kinderen
beleven bun
omgeving

ze werden kindezea
CALL.OACH

schoolrijp

Karla Vortisch

Ingeburg Stengel

K. Dietrich/H. Schleifer

Kinderen beleven hun
omgeving

Spraakmoeilijkheden
bij kinderen

Zo worden kinderen
schoolrijp

1596 5

1574 4

Kleuters voorbereiden op de wereld
van vandaag en morgen.
116 blz., geïll. paperback f 12,50

Tijdige herkenning en hulp bij stoornissen en vertraging.
144 blz., paperback f 17,50

1590 6
Kleuterleeftijd - voorbereiding op het
naar school gaan - het eerste schooljaar.
125 blz., paperback f 12,90

Het gaat in dit boek om de simpel
lijkende opgave: hoe maak ik het kind
geschikt voor het leven in deze wereld?
De wijze, waarop de verschillende
onderwerpen besproken worden, is
zakelijk, maar ook prettig leesbaar.

Suggesties voor oefeningen, spelletjes
en de grote hoeveelheid informatie die
erg begrijpelijk en overzichtelijk wordt
aangeboden, zullen hen die jonge kinderen begeleiden in een juiste richting
stimuleren.

Een nuttig boekje voor ouders, kleuterleidsters en leerkrachten van de eerste jaren van de basisscholen.
Het Katholieke schoolblad

Muziekbundels voor school en club

Hanna Lam/Wim ter Burg

Alles wordt nieuw
deel 1,11e druk
2000 4

deel II, 7e druk
2001 2

deel III, 2e druk
2016 0

Langspeelplaten
Koorzang onder leiding van Wim ter
Burg behorend bij deel I, getiteld 'Alf 12,50
les wordt nieuw'
behorend bij deel II, getiteld 'De Heer
f 12,95
is waarlijk opgestaan'
Verrassend eenvoudige liederen, zeer
geschikt voor gebruik in gezin, school
en kinderdiensten.
Nu ook verkrijgbaar de grammof 17,90
foonplaat bij deel 11I,

Prijs per deeltje gebrocheerd f 7,90
Wat anderen ervan zeggen:
We kunnen ons geen enkele school
voor kleuter- of basisonderwijs voorstellen die deze bundel niet aanschaft.
Het spreekt vanzelf dat dit mooie liederenboek ook geschikt is voor clubs
en vooral ook in de gezinnen, waar
men (nog) zingt met de kinderen.
Herv. Arnhem
Over de liederen van Hanna Lam is al
zo vaak een loflied gezongen, dat
zulks hier niet nog eens hoeft te worden herhaald. De bundels die met zorg
werden uitgegeven kunnen worden gebruikt waar wordt gezongen: thuis, op
school en in clubverband.
Onze Vacatures
De kwaliteiten van dit werk zijn hier al
we volgeroemd,
en
genoemd
eens
staan er daarom nu mee te melden dat
men een goed verzorgd boek (fleurige
band, een paar goede illustraties) in
huis krijgt. Graag aanbevolen!
De Rotterdammer

Dr. J. L. Klink/Tera de Marez Oyens:

Liedboek voor de
kinderen
2002 0
Paperback f 12,50, 3e druk
De bundel, die 48 liederen omvat, .is
samengesteld door de Liedcommissie
van de Stichting Centrum voor de
Kerkzang en de Stichting tot Verbetering van het Muziekonderwijs op de
Christelijke scholen in Nederland.

LIEDBOLK
voor• (ie kinder

Deel 1 en 11 in één band
met uitgebreide muziekbegeleiding voor
zang, melodie-instrument en piano of
orgel.
2012 8
Omvang 128 blz. Gebonden, met fleurig stofomslag van Piet Klaasse.
Sfeervolle illustraties van Tiny van Asselt
Royaal handzaam formaat - 20 x 27,5
cm - 2e druk - 25,90
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Pim Zur M0hlen:

Kerstliedjes
2de, uitgebreide en herziene druk
2006 3
Gebr. f 9,50
15 frisse, eenvoudige kinderliedjes, geheel nieuw van opzet.
Gecomponeerd voor zangstem; tevens
een zetting voor begeleiding met piano,
blokfluit of tokkelinstrumenten.
Het formaat van deze druk is gewijzigd:
oblong-uitvoering, waardoor het boekje
beter hanteerbaar is.

GEVERIJ G. F. CALLENBACH B.V. — NIJKERK

