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t

3de druk - 2003 9 - f 7,90
Een bundel liedjes die bij kinderen,
ouders en opvoeders erg populair is.

Pim zur Mi hlen

Hanna Lam/Wim ter Burg

►nies wordt nieuw
uitgebreide 2de druk - 2006 3 - f 9,50

deel 1 - 11de druk - 2004 4
deel 2 - 8ste druk -2001 2
deel 3 - 3de druk -2016 0

15 frisse, eenvoudige kinderliedjes
met notenschrift voor zangstem en
begeleiding.

prijs per deel f 7,90

W. Geursen

Twee end' rtjes
48 kleuterliedjes
2018 7 —ƒ 9,90
In deze bundel werden ruim 40
kinderliedjes samengebracht, voorzien van
éénstemmig notenschrift. Door
eenvoudige aanwijzingen is het mogelijk in
de klas of bij clubwerk de kinderen in
groepen te laten zingen en spelen.
Aanbevolen voor kleuterschool en eerste
klassen basisschool.

Tera de Marez Oyens
henna am
wirn ter burg

deel I
mrt.- -m

Dr. J. L. Klink
Tera de Marez Oyens

met uitgebreide muziekbegeleiding
voor zang, éénstemmig instrument
en klavier
met illustraties van Tiny van Asselt
4de druk - 2002 0 - f 12,50
2de druk - 2012 8
groot formaat, gebonden f 25,90

koorzang alm. Wim ter Burg
bij deel 1 f 13,25 2 f 14,25

3 f 18,25

Een bundel van 48 liederen, 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.

2019 5 -ƒ 12,50
In opdracht van de NCRV werd door Tera
de Marez Oyens een aantal liederen uit het
Liedboek voor de Kerken van zettingen
voorzien voor koor (vierstemmig) en
blazers. De instrumentale gedeelten
werden genoteerd voor trompetten en
trombones, maar kunnen desgewenst
vervangen of aangevuld worden door
fluiten en/of strijkinstrumenten.
Opgenomen werden zettingen van de
liederen nr. 254 — 109 — 428 — 436 — 26 — 138
— 134 en psalm 123.

Nijkerk, najaar 1978
L. S.
Telkenjare is het met zorg en overleg samenstellen van de catalogus kinderboeken voor ons een
vreugdevolle bezigheid. Het doet ons dan ook genoegen u er ook nu weer een exemplaar van te
mogen aanbieden.
De uitbreiding van het aantal titels in 1977 verkleinde het risico van uitverkochte titels tijdens de
zeer drukke najaarsmaanden. Nu, najaar 1978, is het aantal titels wederom aanzienlijk toegenomen en wel tot 125 nummers. Beperkt voorradige uitgaván werden niet meer opgenomen, zodat
wij u dit najaar waarschijnlijk geen vervangers voor uitverkochte titels zullen behoeven te
zenden.
De opgenomen nieuwe uitgaven en herdrukken zijn duidelijk te herkennen. Doordat er hele
prijsklassen uitverkocht raakten, konden wij niet minder dan 52 nieuwe titels en herdrukken
uitbrengen. Dat bekende series als Reis door de nacht en Rozemarijntje voldoende in voorraad
zijn, spreekt vanzelf.
Voor het eerst sinds vele jaren is de serie Voor onze Kleinen van W. G. van de Hulst vertegenwoordigd met 20 titels (nummers 15 t/m 34). Van deze geliefde auteur werd — zoals vorig jaar
reeds aangekondigd — nu ook deel 2 van Niek van de bovenmeester opgenomen (nummer 110).
Ook de serie Kind en Bijbel van Anne de Vries werd verder uitgebreid (nummers 10 t/m 15).
Verder komt u weer vele andere bekende auteurs tegen.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer een goede keus zult kunnen maken. Bij voorbaat dank voor uw
bestelling
Uitgeverij G. F. Callenbach b.v.

C. J. van Doornik-Lengkeek

e

0 Susarmfg,-

H. Wolthers-Klomp

0

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

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 haartweelingbroertjes 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.

W. G. van de Hulst

Nel Verschoor-van der Vlis

0
4213 x
J. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties van
W. G. van de Hulst Jr., 10e druk.

4221 0
M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill. van Jan Lutz,
7e dr.

Het is een mooie daad van Rietje de
Ruif wanneer ze, ondanks haar angst,
Het zoontje van de hoogmoedige
in het donkere bos een meisje uit
Scholtenboer begreep het verhaal
haar hulpeloze toestand redt. Wanvan het kindje in de kribbe niet goed
neer uitkomt dat het meisje met haar
en ging in de barre winterkou op
grootvader erbarmelijk gehuisvest is,
zoek. Een oude vrouw, die door de
besluit Rietjes moeder hierin verbeteboer van het erf was gejaagd, vindt
ring te brengen.
het verkleumde kind en verzorgt het.
Als de ongeruste ouders hun jongen
vinden en begrijpen wat de vrouw
Anne de Vries
voor hem heeft gedaan, komen ze ertoe hun hardheid in te zien en te be- 0
lijden.
4208 3
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill., 7e dr.
Pieng-Pieng is een lief klein negermeisje. Ze heeft een vriendje met wie
ze ruzie krijgt over een papegaai en ze
heeft een broer, Dagoe, die op school
gaat en haar iedere dag vertelt wat hij
op school leert over de Here Jezus.
Pieng-Pieng wil graag een papegaai
hebben en daarom gaat ze in vol vertrouwen naar het grote, gevaarlijke
bos. Ze is nog niet terug wanneer het
donker begint te worden. Geen wonder dat haar moeder en Dagoe erg
ongerust zijn.

Anne de Vries
0
4369 1
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., ill. van G. D.
Hoogendoorn, 10e druk
Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer
gelijktijdig geboren en groeien samen
op. Bruno bewijst zijn waakzaamheid en
trouw door zijn baasje op te sporen als
hij verdwaald is en ook door hem voor
verdrinken te behoeden. Een ontroerend boekje over trouw en vriendschap.

ron veenkautl

M. A. M. Renes-Boldingh
Anne de Vries

0
W. G. van de Hulst

0

4216 4
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 6 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 14e dr.
Vijf schoolkinderen die om de kortste
weg te nemen altijd door een gat in
de heg kruipen, beloven een arm,
kreupel meisje trouw te begeleiden.
Maar door hun onoplettendheid gaat
het helemaal mis. Dat je een belofte
moet houden wordt hier door een
treffend voorbeeld duidelijk gemaakt.

4414 0
J. 7-9 jaar. 40 blz., 6 ill., 7e druk

4220 2
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill. van Riek
van der Waa, 5e dr.

Japie durft alles en is volgens Knelis
een waaghals. Maar de oude Knelis is
veel te bang, vindt Jaap. Die denkt altijd
aan doodgaan. Als er een grote veenbrand uitbreekt weet Jaap met levensgevaar hun schaap van de vuurdood te
redden. Is hij dan een waaghals, zoals
Knelis zegt? Toch niet; dat blijkt wel aan
het slot van dit spannende verhaal.

Bernardo, de Sint-Bernardshond,
hoort thuis in een groot, druk gezin.
Het dier houdt meer van de rust en
zoekt dan ook vaak de buren op, waar
maar één kind is. Hieruit komt een
ruzie voort, die pas wordt bijgelegd
wanneer Bernardo het leven redt van
het in de sneeuw verdwaalde, bijna
bevroren buurjongetje.

Anne de Vries
Anne de Vries

Serie KIND EN BIJBEL
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema
Uit deze serie komt het deeltje TOEN JEZUS GEBOREN WERD, dat
reeds vele jaren lang een waardige plaats inneemt tussen de Zondagsschooluitgaven van Callenbach.
Naast de herdrukken die vorig jaar werden opgenomen, komen dit jaar
weer twee herdrukken in deze serie aan de orde.
Het zijn evangelisatie-boekjes bij uitstek. Anne de Vries bezat de gave de
bijbelverhalen in voor kinderen begrijpelijke taal na te vertellen.
Voor jongens en meisjes van 7-9 jaar.
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de vriend van

4437 x, 2e druk

HERDRUK

®David 4416 7, 3e druk

4gov'ul(

®Toen Jezus geboren
werd 4218 0, 12e druk
®Johannes de Doper
4434 5, 3e druk

DScheepje onder Jezus'
hoede 4438 8, 2e druk

SCMEEP.:3E: ONDEP
UtZeiS> MOEDE:.

De serie VOOR ONZE KLEINEN
voor jongens en meisjes van 6-8 jaar
Vrolijk geïllustreerd door W. G. van de Hulst Jr.
Omvang 40 blz.

®Allemaal katjes

eDe wilde jagers

4380 2
17e druk

4240 7
14e druk

(15Anneke en de sik
4241 5
21e druk

(i)
4381 0
9e druk

Bertus

4238 5
18e druk

4243 1
20e druk

4242 3
13e druk

(1)
4239 3
8e druk

4244 x
12e druk

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.

0 Het klompje dat op het eKleine zwerver
4250 4
water dreef
7e druk
4245 8
10e druk

eHet plekje dat niemand OD
wist
Brammetje
4246 6
13e druk

4251 2
19e druk

e Het wegje in het koren ®Van de boze koster
4247 4
18e druk

®Het zwarte poesje
4248 2
12e druk

eKareltje
4249 0
13e druk

4252 0
20e druk

eVan drie domme zusjes
4253 9
15e druk

Va

OVoetstapjes in de
sneeuw
4254 7
9e druk

Coby Bos

C.M. van den Berg-Akkerman
eD

Het ezeltje zonder naam 0 Ruud weet het nu ook
4349 7
J. en M. 7-9 jaar. 40 blz., 8 ill. van
Corrie van der Baan, 2e druk

4447 7
J. en M. 6-8 jaar. 40 blz., ill. van Tiny van
Asselt

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!

Ruud heeft op school het kerstverhaal
gehoord. Hij is er van onder de indruk
en denkt het begrepen te hebben. Maar
dezelfde dag bemerkt hij dat denken en
doen niet hetzelfde is. In plaats van op
zijn zusje te passen als moeder even
weg is, gaat hij, samen met een vriendje, met een kar naar het bos, waar een
vijver is. Hij valt er in en komt, na spannende belevenissen, drijfnat en halfziek
thuis. Met zijn moeder en zijn zusje
maakt hij het weer goed zodat er toch
een goed kerstfeest tegemoet kan worden gezien.

Annemiek

II
4420 5
J. en M. 8-10 jaar. 48 blz., illustraties
van Reintje Venema.

Ans van der Sluijs

Q) Elsje

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.

Serie MAUD EN RIK

ogo

4463 9
M. 6-8 jaar. 40 blz., ill. van Reintje
Venema
Elsje mag gaan logeren bij Opa en Oma.
Eerst heeft ze nog wel wat heimwee,
maar Opa helpt haar daar snel overheen. 's Zondags gaat ze mee naar de
kerk, waar het avondmaal wordt gevierd. Oma legt tijdens de dienst uit wat
het allemaal betekent. Ook mag ze in de
daarna komende dagen spelen in het
atelier van Opa en gaat ze met Oma
poffertjes eten.
Als vader en moeder haar komen halen
is Elsje wel blij hen te zien, maar vindt
het ook jammer weer weg te moeten.

Omvang per deeltje 48 blz.,
illustraties van Tiny van Asselt
voor jongens en meisjes van 6-8 jaar

0 'Aaud en Rik
4396 9
2e druk
Coby Bos

e lik en Maud zijn vaak
stout
4406 x
2e druk

meld en rik
en de tent

Coby Bos

maud
cal de Poes

(D ,ilaud en Kik, oy en Kik
4421 3
Coby Bos

0 Maud en Rik en de tent
4439 6

Maud en Rik en de poes
aan
4445 0

Maud is het buurmeisje van Rik. Samen
trekken ze er op uit, samen proberen ze
het huishouden te regelen als Riks ouders ziek zijn, ze maken ruzie en worden
weer vrienden, ze krijgen ieder hun eigen dier om te verzorgen. Kortom, alleraardigste boekjes over gewone kinderen.
De schrijfster heeft alleen één-lettergrepige woorden gebruikt die tot het taalgebruik van 6-8-jarigen behoren. Het
zijn daarom niet alleen boekjes om uit
te delen, maar ook boekjes die als klassikaal leesboekje reeds op een aantal
scholen werden ingevoerd.

Betty Bakker

K. Norel

MPoesje mauw

MKarin de zeehond

4386 1
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van Ti ny
van Asselt, 3e druk

4363 2
M. 7-9 jaar. 56 blz., ill. van
Corrie van der Baan, 2e druk

Poes wordt door Bello, de hond van
de 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 bang voor de poes. Wie zal er
redding brengen? Dat doet de brandweer, dank zij een slimmigheidje van
buurman.

Annètje ontdekt aan het strand een jong
zeehondje dat te klein is om voor zichzelf te zorgen. Van moeder mag ze Karin
houden. Als Annètje erg ziek wordt en
een bange droom heeft, vertelt moeder
haar dat de redding van Karin ook een
antwoord is geweest op het gebod van
de Here Jezus: wat je voor deze minsten gedaan hebt, dat heb je ook voor
Mij gedaan.

C. M. van den Berg-Akkerman
45

Klavertje vier HERDRUK
4476 0
M. 6-8 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e druk

Nel Verschoor-van der Vlis

(DTwee jongens op de hei
4466 3
J. 7-9 jaar. 48 blz., 6 ill., 4e druk

Als Mieke van der Veer vriendinnetje
wordt met de drie zusjes Gerda, Connie
en Tineke, is het gelukkig met haar eenzaamheid gedaan. Dit vrolijke 'klavertje
vier' beleeft heel wat avontuurtjes. Nog
opwindender en vooral nog mooier
wordt het leven als Mieke er een broertje bij krijgt.
K. Norel
46
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Janneke en Juno
4447 7
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., ill. van
Corrie van der Baan, 4e druk
Uit wat Janneke van anderen hoort, begrijpt ze dat ook de dieren onze naasten
zijn. Daarom bevrijdt ze Juno van Vodde-Gerrit. Later begrijpt ze dat Gerrit
door haar schuld ziek werd. Ook komt
ze er achter dat hij geen dierenbeul is,
maar een dierenvriend.

Het is een hele gebeurtenis voor Klaas
als zijn neefje Wim uit de stad komt
logeren. Zij kunnen het direct samen
heel goed vinden en de eerste dag beleven ze al heel wat. Ook iets ergs, dat
wordt veroorzaakt door de zorgeloosheid van Klaas.
Een vlot en levendig verteld verhaal.
Anne de Vries

MOp de grote heide

ERIDRu'`

4472 8
J. en M. 8-10 jaar., 7 ill., 10e druk
Uit het konijnenhokje dat achter het
kleine boerderijtje staat, ontsnappen
een paar konijntjes. Het contact dat nu
ontstaat tussen de bewoners van de
boerderij op de heide en de dorpelingen
is aanleiding tot begrip en aanvaarding
van een paar uitgestotenen.

Coby Bos

W. G. van de Hulst Jr.

GDe konijnen van Henjo

®Het verdwaalde schaap

4440 x
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., ill. van Tiny
van Asselt

J
De

kortiintin
an Fiénjo,

\;»

waterweg

HERDRUK

Petra woont in de buurt van de Nieuwe
Waterweg. Ze beleeft met haar vriendinnen en met haar hondje Eric de fijnste avonturen. Maar ook krijgt ze met
nare dingen te maken, als ten gevolge
van luchtvervuiling de meester op een
morgen niet op school verschijnt en Ankie's broertje, die astma heeft, in het
ziekenhuis moet worden opgenomen.
De klas besluit, samen met andere
scholen, de burgemeester te gaan vragen om tegen de luchtverontreiniging
iets te ondernemen. Er worden tekeningen en opstellen gemaakt die aan het
gemeentebestuur worden aangeboden.
Een prettig boek over kinderen van onze
tijd.
W. G. van de Hulst Jr.
a

Ezeltje

HERDRUK

4354 3
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., met ill.
van de schrijver, 2e druk

<h;

4355 1
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 6e dr.

Kees achtervolgt een onwillig schaap.
Henjo heeft van zijn vriendje twee konijntjes gekregen. Hij is er erg blij Hij verdwaalt en bezeert zijn been.
mee. Als hij dan ook hoort dat ze bin- Grootmoeder legt hem uit dat de man
nenkort gaan verhuizen naar een flat met de baard, die hem redde, niet de
in de stad is Henjo erg boos dat de Goede Herder was, al had Kees zijn redkonijntjes dan niet meekunnen. Het ding wel aan Hem te danken.
hok dat Henjo voor de diertjes maakte
blijkt niet erg stevig te zijn: de konijntjes lopen weg. Na een spannende C. Th. Jongejan-de Groot
jacht, waarbij zelfs de kinderen uit de ege ponyfarm
klas worden ingeschakeld, vindt Henjo ze terug. Als de datum van de ver- 4362 4
huizing naderbij komt spreekt Henjo M. 8-10 jaar. 60 blz., 11 ill. van Corrie
met opa af, dat de konijnen bij opa en van der Baan, 3e dr.
oma mogen staan. Henjo krijgt dan
Er is een prettige vriendschap tussen
twee marmotten.
Joke Lievers en het hongaarse meisje
Terka Hallada. Terka woont op een
Corrie Blei-Strijbos
ponyfarm. Liefde voor dieren en voor
de medemens speelt een belangrijke
®Kinderen aan de
rol in haar leven.
4201 6
M. 7-9 jaar. 64 blz., ill. van
Tiny van Asselt, 2e druk

C. Th.

HERDRUK

Het verhaal van het opgroeiende ezeltje
dat, eenmaal groot geworden, zo'n belangrijke rol gaat spelen bij het kerstfeest van Anneke, het meisje dat niet
lopen kan. De geestige plaatjes die de
tekst begeleiden maken er een kostelijk
boekje van.

Jeannette van Luipen-Bronwasser

dierenclub van®
van
Anneke en Dick

®De

4461 2
J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., ill. van Tiny
van Asselt
Anneke en haar vriendje Dick zijn echte
dierenvrienden. Ze verzorgen oude en
zieke dieren en proberen hen beter te
maken.
Ze komen echter ruimte te kort, maar
dat wordt opgelost als de meester en de
andere kinderen uit de klas gaan helpen: een oude schuur wordt vertimmerd tot een bijna-echt asiel. Vol trots
kunnen de kinderen dan laten zien wat
met vereende krachten tot stand kan
komen.

HERDRU
4Hertevoet en Zilveroog
K. Norel

Nel Verschoor-van der Vlis

GEen dag vol spanning

4465 5
J. 8-10 jaar. 56 blz., 6 ill., 4e druk

4442 6
J. 8-10 jaar. 64 blz., 8 ill., 4e dr.

In dit Indianenverhaal leven we in spanning mee met de moedige Hertevoet,
zoon van Buffelnek en Zilveroog. Door
het bevel van de machtige medicijnman
niet op te volgen, kan Hertevoet het leven van zijn moeder redden. Zij vindt
niet alleen herstel van gezondheid maar
ook een ander geluk, doordat zij de grote Medicijnmeester leert kennen.

De twee jongens uit dit spannende
verhaal beleven een hachelijk avontuur, waaraan ze lang herinnering
houden. Ze gaan zwemmen en als ze
terugkomen, zijn hun kleren verdwenen.
Tijdens het opgekomen noodweer
wikkelen ze zich in zeildoek en vallen
in slaap. Dan begint de onrust voor
de ouders, waar pas een einde aan
komt als ze door vader en moeder, in
gezelschap van een agent en een
hond, worden gevonden.
De herdruk van dit prachtige jongensboek zal door de velen die het reeds
eerder voor uitdeling bestemden,
zeer worden toegejuicht.

K. Norel

®Anneke en Rooie Kees
4441 8
J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e dr.
In het leven van Anneke komen grote
veranderingen als ze met haar ouders
van een dorp in het noorden verhuist
naar een flatje in de stad. De meisjes
lachen haar uit. In deze moeilijke tijd
ondervindt ze veel steun en
vriendschap van de roodharige Kees.
Als Anneke later in de meisjeskring
wordt opgenomen, scheldt ook zij
Kees uit voor rooie. Gelukkig komt
later alles goed, in 't bijzonder voor
Kees, omdat hij door toedoen van Anneke de Here Jezus leert kennen.

Anne de Vries

Magoe de kleine
HERDRUK
bosneger
4286 5
J. en M. 7-9 jaar. 80 blz., 10 ill. van
Corrie van der Baan, 10e druk
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 Ieren
kennen.

J. J. L. ten Kate

gM g

nieuwe beloont%
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 Nederlandse 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, zjjn 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. f 14,90.

W. G. van de Hulst

.agens in cie wijde

wereld
4444 2
J. 10-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 9e dr.
Ergens in de wijde wereld schijnt de
maan door een zolderraampje. De
kleine jongen op de zolder kan alleen
maar de van zilver tintelende lucht
bekijken. En uit de hoge hemel, over
de verre, wijde wereld heen, weet
God ook wat er in zijn hart leeft.
W. P. Balkenende

CGoed zo, Aartje!
4449 3
M. 9-11 jaar. 64 blz., ill. van Bep Thijsse
Aartje woont met haar ouders in een
klein vissersplaatsje aan de kust van het
oude IJsselmeer. Haar vader heeft een
rijdende vishandel waarmee hij tijdens
de marktdagen de plaatsen in de omgeving bezoekt. Vaak gaat Aartje dan mee
en helpt bij de verkoop. Met één van de
meisjes in haar klas kan ze niet zo goed
opschieten. Maar later blijkt, dat een
hooghartig kind best aardig kan zijn als
je haar beter leert kennen.
C. M. van den Berg-Akkerman
CDWinter

in Tirol

4443 4
M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill., 2e dr.
Een gezellig, boeiend verhaal over
een meisje uit Tirol. Het ontleent zijn
aantrekkelijkheid mede aan het feit
dat het zich in een voor veel kinderen
onbekende wereld afspeelt.
Het boek vertelt over de eenzame
bergwereld, over de wijze waarop het
kerstfeest wordt gevierd, over skiën
en gezellige logeerpartijen. Maar ook
hoe Hedwig, de hoofdfiguur, uit een
groot gevaar ontsnapt door een wonderbaarlijke redding.

Jeannette van Luipen-Bronwasser

(1)De vakantiebodt .~1
4462 0
J. en M. 10-12 jaar. 72 blz., ill. Van Geeske van Tienhoven
Bij Pim komt een meisje logeren: Nicky.
Hij was van plan om samen met zijn
drie vrienden een boot te gaan bouwen
om daarmee dan in de ondiepe bosvijver te gaan varen. Kan een meisje daarbij helpen? Dat blijkt goed te gaan, zo
goed zelfs dat ook Wouter, een invalide
jongen, mee mag komen doen.
Als de boot eindelijk klaar is, wordt hij
te water gelaten en gedoopt met een
fles cola.
K. Norel

Go Verburg

kwam
4467 1
J. en M. 10-12 jaar. 80 blz., ill. van Luc
Lutz, 2e druk
Dit is de beklemmende beschrijving van
de manier waarop de februari-storm
van 1953 — nu 25 jaar geleden — in ons
land heeft huisgehouden. De schrijver
vertelt de spannende belevenissen van
een gezin tijdens de rampdagen en hoe
Arend lange tijd in groot gevaar verkeert en als door een wonder gered
wordt door een helicoptère. Aan het
slot vindt hij in Amersfoort zijn ouders
terug en heerst er in het gezin grote
dankbaarheid.

HERDRUK

Nel Verschoor-van der Vlis

nooit wat!

jeb
4468 x
M 10-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk

MO-16
4285 7
J. 10-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 5e dr.
Joost Vermande, lid van de bemanning van de onderzeebodt 0-16, is de
enige die in leven blijft als de boot in
een mijnenveld terechtkomt en in de
lucht vliegt. Met uiterste krachtsinspanning weet hij zich te redden. Norel heeft deze zeeman gesproken en
geeft in dit boek het boeiende relaas
van deze echt gebeurde geschiedenis.

Noortje Roos verveelt zich in haar vakantie. Haar vriendinnen gaan logeren,
maar zij moet thuisblijven. Haar ouders
hebben geen geld om uit te gaan. Zij
heeft nooit wat! Maar dan vindt ze toch
een mogelijkheid haar vakantie prettig
en nuttig door te komen: ze gaat bessen
plukken bij een kweker. Daar beleeft ze
veel en komt ook tot de ontdekking —
mede door haar contact met een blind
meisje — dat zij zelf eigenlijk veel meer
heeft dan ze eérst dacht.

Rozemarijntje

ORozemarijntje eh
.714fflrote jonnen

4309 8
21e druk

4312 8
12e druk

SRozemarijntjt,
erhnol
HERDRUK
4310 1
22e druk

451DRe
4313 6
10e druk

ZRozemarijntje en rooie
Pier

untij
-- naar
schooi

4311 x
15e druk

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 naaste maken haar tot de beste vriendin van Rooie Pier en ook
wanneer ze opkomt voor de zwarte jongen, weet ze veler 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!
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Van deze — niet ten onrechte beroemde —serie verscheen nu ook een
omnibus: 5 delen in één band. Een ideaal geschenk; een boek waar het
hele gezin plezier aan zal beleven.
Stofomslag in vier kleuren, in stevige band, omvang ca. 400 blz.,
f 32,50

Max de Lange-Praamsma

Max de Lange-Praamsma

e

(E)

Max de Lange-Praamsma

4382 9
M. 7-10 jaar. 80 blz., 8 illustraties, 5e
druk

4418 3
M. 8-10 jaar, 80 blz., 8 illustraties
2e druk

Marlieske is een vrolijk levenslustig
meisje dat ook haar fouten en gebreken heeft. Dat blijkt wel als er door
moeders ziekte heel wat in het gezin
verandert en ieder een taak krijgt.
Groot is de consternatie als Marlieske
niet op tijd thuiskomt. Om herhaling
te voorkomen moet ze maar bij opa
en oma logeren wat een heerlijke tijd
wordt vol verrassende belevenissen.

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.

D. M. van den Berg-Akkerman

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.

K. Norel

®gin kruiend ijs

DRUK

4364 0
J. en M. 9-11 jaar 80 blz., ill. van
Corrie van der Baan, 4e druk

4470 1
J. 10-12 jaar. 80 blz., ill. van W. G. van
de Hulst Jr., 2e druk

De klasgenoten van Bep Heida, die kinderverlamming heeft gehad, komen op
het idee een verkoopdag te houden om
Bep aan een wagentje te helpen. Bep,
die geen medelijden wil, is maar wát blij
als ze niet meer uitgeschakeld is.

Dit boeiende jongensverhaal speelt
voor het grootste deel buitengaats in de
open zee. Harm beleeft vele avonturen
en dat is voor een knaap als hij alleen
maar prettig. Hij zou er niet tegen kunnen ergens op 't land in een besloten
ruimte te moeten zitten.
Hij houdt van de zee, van ruim zicht. Dat
het leven op een schip ook grote gevaren met zich kan meebrengen blijkt wel
wanneer het schip bekneld raakt tussen
de kruiende ijsschotsen.
Gelukkig zijn er bij dit hachelijke avontuur geen mensenlevens te betreuren,
maar 't scheelde erg weinig. Na de
doorgestane spanningen brengen ze uit
het diepst van hun hart dank aan God
voor hun redding.

Evelyne Maire

4469 8
J. en M. 10-12 jaar. 80 blz., ill. van Hans
Sturris

Dit verhaal, dat oorspronkelijk verscheen in het frans, speelt zich af in de
omgeving van de Ivoorkust. Jo, de zoon
van een evangelist, gaat met andere
jongens een tocht door de binnenlanNel Verschoor-van der Vlis
den maken, maar ontdekt tijdens die
reis dat het eigenlijk een smokkeltocht
GID
is. Bij een rivier die ze moeten overste4471 x
ken krijgt één van de jongens een ongeJ. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e druk
luk. De anderen gaan hulp zoeken en
komen terecht in een dorpje waar Jo's
Kriek en Jan van Dongen leven gelukkig
vader met zijn werk bezig is. Door deze
totdat ze vernemen dat hun ouders hebcontacten leren de jongens inzien dat
ben beslotén voor de zending te gaan
hun levenswijze verre van goed was.
werken in Nieuw-Guinea. Kriek en Jan
Jo's vader helpt hen, met het verleden
moeten in Nederland blijven en dus bij
te breken.
vreemden in huis. Zoals uit haar dagboek blijkt, komt Kriek vaak in opstand.
Toch leert ze er vrede mee te hebben
omdat het werk van hun ouders zo goed
is.

W. P. Balkenende

4448 5
J. en M. 10-12 jaar. 80 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven.
tirJ
De vader van Geert en Geesje is werkeloos geworden. Hij kan dat moeilijk
verdragen. Zelfs als Geert probeert
om zijn vader op te beuren en hem
voorhoudt dat God voor hen zal zorgen en dat ze toch elkaar hebben, verandert er weinig. Pas na een gesprek
dat de onderwijzer van Geert met vader heeft, kan hij er weer tegenop. En
als dan vader ook nog een baan
wordt aangeboden is er grote dankbaarheid in de harten van Geert,
Geesje en hun ouders.
Berend Jager

5
4294 6
J. en M. 8 j. en ouder. 80 blz., 15 ill.
van Tiny van Asselt, 3e dr.

Norel

4304 7
J. en M. 10-12 jaar. 80 blz., 10 ill. van
H. Prahl, 2e dr.
Het zeer bewogen leven van Maarten
Luther wordt hier in gloeiende
kleuren geschilderd, van de dag dat
hij als bijna afgestudeerd jongmens
de gelofte aflegt monnik te worden,
tot na zijn verblijf op de Wartburg.
Ruim viérhonderdvijftig jaar is het geleden dat Luther zijn daad stelde
waarmee de Hervorming begon. Norel is erin geslaagd het karakter van
Luther zó te schilderen dat men meeleeft met deze mens, die geloven en
liefhebben predikte met alle hartstochtelijke vroomheid die in hem was
en waarbij hij het durfde op te nemen
tegen de paus en de keizer.

Kees neemt de zorg op zich voor een
jong hermelijntje, dat zijn pootjes geAnnie van Sluys
broken heeft. Het diertje went aan de
mensen en wordt zelfs aanhankelijk. e
Maar in het voorjaar kan het de roep
Hesba Stretton
4422 1
der natuur niet weerstaan en Kees
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., illustraties e)
raakt zijn vriendje kwijt.
van Geeske van Tienhoven. 2e dr.
4428 0
Jeannette van Luipen-Bronwasser
Twee jeugdclubs krijgen ruzie over
M. 8-10 jaar, 80 blz., illustraties van
het gebruik van een hut in het bos.
Isings, 24e druk
e
Ook wordt de kano van een van de
clubs door de anderen weggenomen.
4450 7
Een nieuwe bewerking van dit beDit alles is aanleiding tot een fiks geroemde boek. Jessica is een arm
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr.
vecht waarbij ook Victor, een weggeweesmeisje in Londen. Zij komt in
lopen hond een grote rol speelt.
aanraking met een koffie- en broodTineke sluit vriendschap met Frits,
Dank zij het verzoeningswerkovan de
haar nieuwe buurjongetje. Deze omjesventer, die tevens koster is in een
vorige baas van Victor wordt de
kerk in een deftige wijk.
gang wordt eerst argwanend bekestrijdbijl begraven.
Samen met de dominee vertelt de
ken. Er groeit echter zo'n prettige verAls tijdens een onweer de kano omkoster van Jezus en van de bijbelse
houding dat alle gezinsleden Tinekes
slaat en de inzittenden slechts met
boodschap. Ook de koster leert hier
vader komen helpen als hij het druk
moeite door de anderen kunnen worheeft in de bakkerij. Voor Frits en zijn
een boel van: het gebod 'hebt uw
den
gered,
besluiten
ze
voortaan
sanaaste lief' wordt door hem in praktijk
ouders wordt dit contact een grote
men één club te vormen: vijf jongens,
gebracht als hij Jessica bij zich in huis
zegen, want zij leren de Bijbelse
twee meisjes en... een hond.
neemt.
Boodschap verstaan.

Corry Blei-Strijbos

[fflála

(D Mie en Mieke in Israël
4481 7
J. en M. 9-11 jaar. 72 blz., ill. van Patrick
Mulder
De ouders van 011ie en Mieke zullen een
jaar naar Israël gaan om daar, als archeologen, mee te helpen bij opgravingen.
In het daaraan voorafgaande voorjaar
gaan ze enkele weken naar Israël om
voorbereidingen te treffen. Hun kinderen mogen dan mee. Dit is voor hen een
geweldige belevenis. Zo leren zij het
land van de Bijbel én de moderne staat
Israël kennen.

Corry Blei-Strijbos

cD ilark en Annet in
4398 5
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven, 2e dr.
Mark en Annet van der Linden gaan
met hun ouders mee naar Ethiopië
waar hun vader is aangesteld bij een
suikerplantage. De eerste weken in
Ethiopië zijn voor de kinderen en hun
ouders wel heel erg vreemd. Alles is
anders, o.a. de taal en leefgewoontes.
Ze zien er allerlei vreemde gebruiksvoorwerpen en veel dieren, waaronder ook dromedarissen. Ze kijken hun
ogen uit. Door steeds tochten te maken in de omgeving oriënteren ze zich
een beetje.
Ze gaan naar een vulkaan en bezoeken hete bronnen bij een oase in de
woestijn. Ze komen onder de indruk
van de schoonheid van dit nog praktisch woeste gebied.
Een vlot geschreven boek vol avontuur in een land uit de derde wereld.

Dieuwke Winsemius

)at valt niet mee,
Carien!
4301 2
M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van Tiny van
Asselt, 5e druk
Een spontaan geschreven verhaal,
waarin duidelijk uitkomt dat men zich,
al is men ziek, niet altijd verdrietig behoeft te voelen. Een gevonden portemonnee brengt vreugde. Minder prettig
is het voor Carien als de schoolarts haar
rust voorschrijft. Ze wordt echter door
haar schoolmakkertjes niet vergeten.

HERDRU
CD- -ks uitkijkpost
4399 3
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz.,
Geeske van Tienhoven, 2e druk

van

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.

Corry Blei-Strijbos

'ark en Annet in Addis
',eba
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

C ilark en Annet
op de plantage
4423 x
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz., illustraties
van Geeske van Tienhoven
Dit is het vierde deel in de serie Mark
en Annet.
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 or
ganiseren ten bate van de lepralijders. Mede dank zij hun enthousiaste inzet slaagt deze verkoping en kan
een aardig batig saldo naar de leprozen worden gebracht.

'Dit boek behoort tot de beste romans
die voor jongeren over de bezettingstijd zijn geschreven. Spannend tot de
laatste regel.'
N.C.R.V.

,,,,D
w e duisternis in

'Schrijver en uitgever bewijzen met
storm
deze uitgave een grote dienst aan het
Nederlandse volk en onze vaderland- 4331 4
se jeugd.'
16e druk
Zeeuwsch Dagblad

eDe

Anne de Vries

Reis door de nacht

4630 6
18e druk

steekt op
HERO UK

'Wat maakt het boek zo goed? Voor
de kinderen misschien de spannende SOchtendgloren
avonturen, voor de ouderen de sfeer: 4382 3
de grapjes uit die jaren, de spot15e druk
liedjes, het gehannes om aan eten en
sigaretten te komen, de angst als er
vreemden aanbelden.'
Ouders van nu ©De nieuwe dag
4333 0
12e druk

HERDRUK

De lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het verzet.
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder Nederlands
gezin. Voor 10 jaar en ouder.
Royaal geïllustreerd door Tjeerd
Bottema.
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 verbleekt.
'Hij heeft een werk geschapen, dat,
naar wij hopen, bij ieder gezin, vooral
waar kinderen zijn, op de boekenplank zal staan'.
De Typhoon

Ook leverbaar als Omnibus, 4 delen in één band. Opnieuw
royaal geïllustreerd
door Jan Kruis, met een prachtig vierkleuren stofomslag. Ook
hiervan reeds de
14e druk. Omvang ruim 600 blz. f 24,90.
*la

C.M. van den Berg-Akkerman

Na veel omzwervingen en avonturen
belandt hij in een ziekenhuis, waar

ODDagboek van moeder
zijn ouders hem komen opzoeken en
4378 0
HERDRUK waar dan bij beide partijen het verlanM. 9-11 jaar. 96 blz., ill. van orrie van
der Baan, 3e druk

gen groeit, voortaan anders met elkaar om te gaan.

Uit de sarrende mond van een medeleerling hoort Frida Kater dat ze een jodinnetje is. Thuis spreekt ze erover en
verneemt dat de jongen gelijk heeft. Om
te kunnen begrijpen waarom haar ouders dat zelf niet eerder hebben verteld,
krijgt Frida het dagboek van haar moeder te lezen, dat deze als elfjarig meisje
in 1940 is begonnen.

K. Norel

Piet Meinema

riM
s_

4451 5
J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven
De familie Van Boven moet, in verband
met vaders werk, verhuizen van een
dorp naar de stad; een flat op twaalf
verdiepingen hoog. Ze proberen zich
manmoedig door alle aanpassingsmoeilijkheden heen te slaan, maar ouders en kinderen blijven in hun hart terugverlangen naar hun dorp. Dat valt
vooral op als ze daar in de kerstvakantie
gaan logeren.
Als blijkt dat ze echt in de grote stad niet
kunnen wennen, besluiten ze te gaan
emigreren naar Canada, waar reeds een
broer van vader woont.

Cl:Schipbreuk op Malta
4452 3
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr.
Vele afwisselende belevenissen maken dit verhaal over een schippersgezin bijzonder boeiend. Bij een hevige
storm ter hoogte van Malta kan het
gezin nauwelijks het vege lijf redden.
Het schip breekt. In de lange tijd die
ze op Malta moeten doorbrengen, beleven de kinderen allerlei avonturen
en verrijken bovendien hun kennis.
P. de Zeeuw J. Gzn.

©De stroper van Neusden
4429 9
J. 9-11 jaar, 96 blz., 9 illustraties, 2e
druk.
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!

Piet Meinema

cDMichiels 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.

Marientje-Serie
A. G. Lameris-Bolt

©Marientjes mooie zomer
4319 5
M. 8-10 jaar. 104 blz., ill. van Corrie
van der Baan, 5e dr.
Marientje beleeft een onvergetelijke
vakantie op het mooie Vlieland. Samen met vele kinderen uit andere
plaatsen maakt ze prettige, maar
soms ook minder aangename dingen
mee. Wel héél spannend verloopt de
tocht naar een gestrand schip. De
vloed verrast hen en ze worden op
het nippertje gered.
A. G. Lameris-Bolt

CbMarientje mag ook mee
4365 9
M. 8-10 jaar, 112 blz., illustraties van
Corrie van der Baan, 3e druk.
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 Marientje 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.

fazweryer

offitthuts

G. van Heerde
'n zwerver komt
4436 1
J. 9-11 jaar. 96 blz., 9

(1:D

thuis

Een spannend jongensboek, waarin
op een gegeven moment een prachtige rashond drie bazen schijnt te hebben: de eigenaar van het grote bos, W. G. van de Hulst Jr.
een landloper en de hoofdpersoon CD
to
van dit verhaal. Besloten wordt dat de
4453 1
hond mag kiezen. Zonder aarzelen
J. 9-11 jaar. 96 blz., 11 ill., 3e dr.
loopt hij naar de jongen toe: hij immers redde hem uit de brandende
Een boeiend, briljant geschreven verhut! Zo kreeg deze zwerver toch weer
haal over een schippersjongen en de
een eigen huis.
bewoonster van een woonschip met
haar poes. Japie gelooft dat deze ouW. G. van de Hulst
de dame kan toveren en daaruit komen heel wat angst en narigheid
3 iiwe g
voort. Eerst als er iets ernstigs ge4322 5
beurt met de dame, waardoor ze naar
J. 9-11 jaar. 112 blz., 10 ill. van W. G.
het ziekenhuis moet, komt alles tevan de Hulst Jr., 21e dr.
recht. Hij, Japie, werd verdacht van
iets heel ergs, maar al heeft hij wel
Samen met andere boeken van deze
schuld aan haar verdriet, hier staat hij
grootmeester in de vertelkunst betoch heus buiten.
hoort Ouwe Bram tot de klassieke,
meest gelezen nederlandse jeugdDe vorige drukken verschenen onder
boeken. De geschiedenis van de eende titel Japie.
zelvige ouwe Bram spreekt tot 't hart
van de jeugd in alle tijden.
Max de Lange-Praamsma
M. Kapitein

HERconw(

C e boshut
4473 6
J. 10 jaar e.o. 96 blz., ill. van Luc Lutz, 2e
druk
In dit spannende jongensboek vormt
een boshut het middelpunt van vele
avonturen, maar ook van minder aangename gebeurtenissen. Maarten en
zijn familie, die ten gevolge van de februaristorm van 1953 uit Zeeland zijn
gekomen, worden in een heel verkeerd
daglicht gesteld en vóór het kwaad met
goed kan worden vergolden, is er heel
wat gebeurd.

©Roosje toch!ga:4-11-1
") "
4474 4

R. A. de Rover

levenslied

4

4413 2
M. 10 jaar en ouder. 104 blz., ill. van
Geeske van Tienhoven

Door ziekte van vader brengt Roosje de
uitnodigingen rond voor de kerstzangavond. Ze vraagt Mevrouw Ruys, die
nooit in de kerk komt, of ze ook aanwezig wil zijn. Terwille van Roosje belooft
ze dit. De hoogmoedige, rijke Mevrouw
Schiers dwingt Mevrouw Ruys haar
plaats af te staan. Daarover is Roosje zo
verontwaardigd, dat ze haar tong uitsteekt. Ze moet daarna wel haar excuus
aanbieden, maar moeder is ook wel een
beetje trots op haar en praat ook nog
met Mevrouw Schiers.

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.

M. 10 jaar e.o. 96 blz., 9 ill., 3e druk

Al lezende word je betrokken bij alles
wat een bij beleeft, tot het moment
dat ze afscheid moet nemen van de
paarse heidevlakte.

Aart Grimme

,9ijert

'lieg:rijpt teil

W. G. van de Hulst

egrijpt het!
4387 X
Deel I van "In de bannerij van Bronckhorst"
J. en M. 9-11 jaar. 126 blz., 10 ill. van
H. H. Prahl, 3e druk

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.

We maken 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

Niek van de
bovenmee

ERERUK

4344 6
J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van
W. G. van de Hulst jr., 16e druk

A. Ham

CDHet begon met P'
dreigbrief

©4454 x deel 1, 38e druk
04475 2 deel 2, 36e druk
J. 9-11 jaar. per deel 104 blz., ill. van
W.G. van Hulst Jr.

4455 8
J. 12 jaar e.o., 112 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven
Kees Bloemers heeft wat teveel fantasie en schrijft een dreigbrief aan
een gepensioneerde kruidenier. De
politie wordt erin gekend. Nadat Kees
bij een brand in een kasteel flink heeft
meegeholpen en bij toeval hoort,
hoezeer de oude kruidenier onder de
valse beschuldigingen uit de dreigbrief gebukt gaat, besluit hij zijn fout
goed te maken.

Naast de vele, terecht beroemde, boeken van W. G. van de Hulst kunnen nu
ook deze beide titels in het assortiment
jeugdboeken van Callenbach worden
opgenomen. Voor jongens van een jaar
of tien zeer zeker een grote verrassing.
W. G. van de Hulst

Dieuwke Winsemius

Appeltjes aan een cactus
4328 4
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 21
ill. van W. G. van de Hulst jr., 17e druk

4430 2
M. 10-12 jaar. 112 blz., illustraties van
Tiny van Asselt, 2e druk

Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar gewond. Op de vlucht
uit België wordt hij meegenomen
naar Holland. Een verhaal dat ontroering en mededogen wekt. Geen jongen en geen meisje mag dit klassieke
boek missen (voor de ouderen: zie
ook pag. 2 omslag).

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 groeien'.
Al gebeurt er ook veel prettigs tijdens
vaders afwezigheid, toch huilt Riemke vreugdetranen als vader eindelijk
weer thuiskomt.

W. G. van de Hulst

vvejunert
4326 8
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz.,
20 ill. van J. H. Isings Jr., 18e dr.
In de roerige Spaanse tijd beleeft de
dappere Alkmaarder jongen Willem
Wijcherts adembenemende avonturen als 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.

Dieuwke Winsemius
C

.bvogeltjes in een

- nrrwont

4426 4
M. 10-12 jaar. 112 blz., illustraties van
Tiny van Asselt
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 onderwijzeres aangesteld worden.
In de tuin vinden de kinderen een
soort vogeldrinkplaats: het lijkt een
kom waarin water gedaan kan worden. Toevallig merken ze dat er onder
die bak nog meer zit. Met behulp van
de buren haalt vader de zware bak uit
de grond en dan blijkt de vogeldrinkplaats de onderkant te zijn van een
doopvont die eeuwen geleden in de
grond werd verstopt. In de gerestaureerde kerk' krijgt deze nu een ereplaats.

C. M. van den Berg-Akkerman 591Mri
3

«KL

ne-niet

4435 3
M. 10 jaar e.o. 128 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven

Anne de Vries

en zijn
Tijdens een autotocht gebeurt er een
vreselijk ongeluk: Anja verliest haar
moeder en haar broertje. Samen met
vader gaat ze weer naar huis, maar het
leven kan niet meer vrolijk zijn. En als
oma weer teruggaat naar haar eigen
flatje en er een huishoudster moet komen, verzet Anja zich er erg tegen. Als
dan later duidelijk wordt dat vader met
de nieuwe tante gaat trouwen, geeft Anja helemaal de moed op en loopt op de
trouwdag zelfs weg. Maar toch begint
langzaam bij Anja duidelijk te worden
dat ze verkeerd handelt. Ze accepteert
haar tweede moeder en ook haar halfzusje.

vrienden
deel I van de serie Kinderen van het
oerwoud
4477 9
J. en M. 10 jaar. 128 blz., ill. van Corrie
van der Baan, 5e druk
Dit is het eerste deel van deze serie
boeiende indianenverhalen. Pahokko
woont in het oerwoud en heeft er een
heleboel vriendjes. Hij mag al een beetTineke Dooge-Verra
je meehelpen voedsel bij elkaar te halen
door met pijl en boog op vissen te ja- 01.)e bange winter
gen. Aan het eind van het boek komt hij
4457 4
in aanraking met een zendeling die hem
J. en M. 10 jaar e.o., 128 blz., ill. van
Hans
Sturris
vertelt van de blijde boodschap.

W. G. van der Hulst

Jaap Holm en z'n
vrinden
4341 1
J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz., ill.
van Van de Hulst jr., 24e druk
Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, waardoor het leven
van de jeugd wordt gekarakteriseerd.
Iedere jongen zal het met gloeiende
wangen lezen. Ook meisjes zullen dit
boek, dat een ereplaats inneemt onder de jeugdboeken, zeer waarderen.

Rie van Rossum

41)Jetje uit het huis
4456 6
M. 11 jaar e.o., 144 blz., 22 ill., 7e dr.
Dit al vele jaren populaire meisjesboek vertelt de bewogen geschiedenis van het weesmeisje Jetje, dat
voor onderwijzeres mag gaan studeren omdat ze er zo'n goede aanleg
voor heeft. Door haar contact met een
ander meisje en met het gezinsleven
moet Jetje vaak vechten tegen haar
verlangen ook in een gewoon huis te
wonen met een vader en moeder.

Tineke Dooge-Verra augal

®Het verre land
4478 7
J. 10 jaar e.o. 128 blz., ill. van Hans
Sturris

Ergens in het waterland van ZuidHolland woont Jan Jaap met z'n
ouders. Het is de winter van 1944, de
bezetting van Nederland benauwend.
Toch merkt Jan Jaap er niet zoveel
van, totdat vader en moeder besluiten een Joodse familie te helpen. Esther en haar ouders wonen in de
oude motorboot, vlakbij hun huis,
verborgen tussen het riet. Zo wordt
de oorlog ook voor Jan Jaap werkelijkheid. Na veel spannende avonturen komt ook voor hen de bevrijding.

Als Maarten in de vijfde klas zit, vertellen zijn ouders hem op een dag dat ze,
in verband met het werk van vader,
voor een paar jaar naar Canada gaan
verhuizen. Aan de ene kant vindt Maarten dat geweldig, maar hij vindt het ook
Max de Lange-Praamsma
wel wat griezelig... Maar als dan de
meester op school wat extra aandacht *Mieke
gaat besteden aan de geschiedenis en
4458 2
de aardrijkskunde van Canada en besloM. 12-14 jaar. 164 blz., 9 ill. 5e dr.
ten wordt dat Maarten en de klas elkaar
zullen blijven schrijven, neemt zijn
Een verhaal waarvan we met vreugde
nieuwsgierigheid naar de nieuwe omeen nieuwe druk aankondigen, omdat
geving toe.
het opgewekt en gezellig werd geIn Canada blijkt de juffrouw ván de zesschreven. Geen wonder dat het bij de
meisjes geliefd is.
de klas een nederlandse emigrante te
Hier wordt de sfeer van het christelijk
zijn waardoor Maartens grootste angst
gezin uitstekend weergegeven.
— de taal — wordt weggenomen. In CaEen verstandige vader en een tactvolnada beleeft hij een heleboel avonturen
le moeder weten hun kinderen, hoedie hij enthousiast aan zijn klasgenoten
wel ze thuis moeten blijven, een ideaschrijft. Al met al is het hem niet tegenle, onvergetelijke vakantie te begevallen.
zorgen.

C. Th. Jongejan-de Groot

ERDRUK

gi iet
4479 5
M. 12 jaar e.o. 208 blz., 6e druk
Iedereen mag weten hoe het gesteld is
met het hart van Margriet. Haar prettig
open karakter doet denken aan de witte
bloem die dezelfde naam draagt en die
haar altijd gouden hart naar de zon
keert. Ernst en scherts wisselen elkaar
in dit fris geschreven verhaal voortdurend af. (zie voor luxe-editie 'Goudenregen-serie')

o
O

Max de Lange-Praamsma

GOUD-ELSJE serie

ivo< Cf.

3911 2Goud-Elsje, 16e dr.

oGoud-Elsje verlooft zich, 13e dr.
or.'ioud-Elsje draagt een dubbele naam, 11edr.
3914 7 Alog is het lente voor Goud-Elsje, 9e dr.
3915 5Goud-Elsje na de grote storm, 8e dr.
3916 3Riet Berkhout, 5e dr.
3917 1 Lotty is Lot geworden, 4e dr.
3918 x Lente voor Lot, 3e dr.
3919 siNeerzien van Han, 3e dr.
3920 1 loeder Els, 4e dr.
3913

Ammi••••

HERDRUK

gilrg,Wiel"'
4480 9
M. 12 jaar e.o.208 blz., 6e druk

Een prettig en zonnig verhaal over Annewieke, die met een nichtje uit Amsterdam haar vakantie gaat doorbrengen
op een Veluwse boerderij. En daar valt
heel wat te beleven. Leuke, maar ook
minder aangename dingen. Dit boek
ademt een prettige sfeer, waarin het opgewekte gezinsleven domineert. (zie
voor luxe-editie 'Goudenregen-serie')

Vrolijke, frisse boeken voor meisjes vanaf 11 jaar, steeds met dezelfde
hoofdpersoon.
Gebonden, met stofomslag, per deel f 9,90.
Alhoewel deze boeken niet in de nummering van de catalogus zijn
opgenomen, kunnen ze uitstekend worden gebruikt om de meisjes van
11 jaar en ouder mee te verblijden.

GOUD-ELSJE
d.,,,gt een dubbele naam

3912

Max de Lange-Praamsma

®De vakantie van

GOUDENREGEN

GOUDEN REGEN-SERIE
In de Goudenregen-Serie worden herdrukken opgenomen
van goede boeken voor meisjes van 12 jaar en ouder. Bekende auteurs, verantwoorde inhoud, degelijke uitvoering. Een
waardevol bezit.

Lenie Stafleu-Kruikemeier

Een jag

C. Th. Jongejan-de Groot

an

3923 6
192 blz., gebonden met stofomslag, 3e
druk
Lodie neemt, nadat zij haar verloving
heeft verbroken, de uitnodiging van
haar oom aan om gedurende een jaar
zijn winkel te drijven.
In dat jaar, waarin zij zelfstandig haar
taak moet vervullen, komt zij met zichzelf in het reine en ontdekt dat er ook
voor haar, samen met Bas, een blijde
toekomst is.
Jo Kalmijn-Spierenburg

De alpenroos
3924 4
160 blz., gebonden met stofomslag, 2e
druk
Dit verhaal speelt zich af in een bergdorp in Zwitserland. Het is de ontroerende geschiedenis van Lisa Wolf, die
weinig vreugde meer in haar leven
heeft sinds er een groot verdriet is binnengeslopen in hun huisje, dat tegen de
bergwand is aangebouwd.
Gelukkig verdwijnt dit verdriet na verloop van tijd door toedoen van haar
vriend Seppli Jaeggi die als berggids en
houtsnijder de kost verdient. Na een lawine redt Seppli de familie Wolf, maar
komt daarbij zelf bijna om het leven.

Greet')

:griet

3922 8
M. 12 jaar e.o. 208 blz., 6e druk
Iedereen mag weten hoe het gesteld is
met het hart van Margriet. Haar prettig
open karakter doet denken aan de witte
bloem die dezelfde naam draagt en die
haar altijd gouden hart naar de zon
keert. Ernst en scherts wisselen elkaar
in dit fris geschreven verhaal voortdurend af.
Max de Lange-Praamsma

De vakantie van
Annewieke
3921 x
M. 12 jaar e.o. 208 blz., 6e druk
Een prettig en zonnig verhaal over Annewieke, die met een nichtje uit Amsterdam haar vakantie gaat doorbrengen
op een Veluwse boerderij. En daar valt
heel wat te beleven. Leuke, maar ook
minder aangename dingen. Dit boek
ademt een prettige sfeer, waarin het opgewekte gezinsleven domineert.
De beide hierboven genoemde titels
zijn ook leverbaar in eenvoudige uitvoering en als zodanig opgenomen op
de vorige bladzijde, nr 124 en 125.

GOUDENREGEN REE

De alpenroos
in,,Sperentxog

Avonturen met Kobus
voor jongens en meisjes van 4-8 jaar,
gebonden, prijs f 7,90

obus
rv
dbeft

BIJBELVERHALEN
VOOR KINDEREN VAN
5-7 JAAR
met tekeningen om zelf in te kleuren
Omvang per deeltje 32 blz.,
teksten van Hanna Lam,
illustraties van Walter Jacobsen
prijs per deel f 4,90

Jezus vertelt
4108 7
De gelijkenis van de verloren zoon
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Dieuwke Winsemius

(obus geeft een feest
3380 7

W. G. van de Hulst

In de Soete Suikerbol
Alle 7 delen volop leverbaar
deel 1 — 33e druk — 3807 8
deel 2 — 31e druk — 3808 6
deel 3 — 31e druk — 3809 4
deel 4 — 32e druk — 3810 8
deel 5 — 30e druk — 3804 3
deel 6 — 31e druk — 3805 1
deel 7 — 30e druk — 3806 x
per deel, gebrocheerd, f 7,90

Op een dag komt Kobus tot de ontdekking dat hij zich niet meer zo erg thuisvoelt in het bos. Zijn de dieren minder
aardig tegen hem? Hij besluit op reis te
gaan. Hij wil wel 'ns wat zien van de
wereld buiten het bos. Daar valt het
echter ook niet mee en na verloop van
tijd verlangt hij wel weer naar zijn eigen
huisje. Hij zou eigenlijk wel een feest
willen geven als hij weer thuis zou zijn
... En zo geschiedt, waarna én Kobus én
z'n dierenvrienden weer blij zijn.

'-us nodigt LIi*
4105 2
Het verhaal van de rijke jongeling
Het verhaal van Zacheus

00'

God heers ons lief
4106 0
Jona
Het verloren schaap

Bestelformulier Callenbach
catalogus kinderboeken 78-79
Vul uw naam en adres duidelijk leesbaar in!
De Heer/Mevrouw/Mejuffrouw

bestelt rechtstreeks bij de uitgever of door bemiddeling
van boekhandel
per post/spoor/bode
Attentie:
• Ingevulde formulieren mogen niet als drukwerk worden
verzonden doch moeten als brief worden gefrankeerd.
• Nieuwe titels en herdrukken zijn aangegeven door *
• Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Straat
Opzenden naar: Uitgeversgroep Combo
Postbus--3740 AA Baarn; tel.(02154) 182 41

Plaats

4403 5
4394 2

4213 x
4221 0
4208 3
4369 1

4216 4
4220 2
4414 0

4437 x
4416 7
4218 0
4434 5
4438 8

ƒ 2,15
1 C. J. van Doornik: Susanneke
2 H. Wolthers-Klomp: Een fijne dag

4439 6
4445 0

2,70
3 W. G. van de Hulst: Jantje van de
Scholtenhoeve
4 Nel Verschoor-van der Vlis: Langs
het donkere bos
5 Anne de Vries: Het kleine negermeisje
6* Anne de Vries: Bertus en Bruno

4386 1
4476 0

3,05
7 W. G. van de Hulst: Het gat in de heg
8 M. A. M. Renes-Boldingh: Van een
kleine jongen en een grote hond
9* Anne de Vries: De grote veenbrand
Serie KIND EN BIJBEL 4 ƒ 3,05
door Anne de Vries
10 Abraham, de vriend van God
11* David
12*Toen Jezus geboren werd
13*Johannes de Doper
14 Scheepje onder Jezus' hoede

4447 7
4463 9

Serie VOOR ONZE KLEINEN á
door W. G. van de Hulst
15 Allemaal katjes
16 Anneke en de sik
17 Annelies
18 Bruun de beer
19* De bengels in het bos
20 De wilde jagers
21 Fik
22 Grote Bertus en kleine Bertus
23 Het huisje in de sneeuw
24* Het kerstfeest van twee domme
kindertjes
25 Het klompje dat op het water dreef
26 Het plekje dat niemand wist
27 Het wegje in het koren
28 Het zwarte poesje
29 Kareltje
30 Kleine zwerver
31 Van Bob en Bep en Brammetje
32 Van de boze koster
33*Van drie domme zusjes
34* Voetstapjes in de sneeuw
ƒ 3,45
35 C. M. v. d. Berg-Akkerman: Het ezeltje
zonder naam
36 Annemiek Btickling: De gebloemde
stoel
37*Coby Bos: Ruud weet het nu ook
38*Ans van der Sluys: Elsje

4396 9
4406 x
4421 3

Serie MAUD EN RIK 4 J 3,80
door Coby Bos
39* Maud en Rik
40* Rik en Maud zijn vaak stout
41 Maud en Rik, Toy en Kik

4380 2
4236 9
4381 0
4238 5
4239 3
4240 7
4241 5
4242 3
4243 1
4244 x
4245 8
4246 6
4247 4
4248 2
4249 0
4250 4
4251 2
4252 0
4253 9
4254 7
4349 7
4420 5

4447 7
4363 2
4466 3
4472 8

4440 x
4201 6
4354 3
4355 1
4362 4
4461 2
4465 5
4441 8
4442 6
4286 5
21.74T3
4443 4
4444 2
4462 0
4285 7
4467 1
4468 x

42 Maud en Rik en de tent
43* Maud en Rik en de poes van juf
3,80
44 Betty Bakker: Poesje mauw
45*C. M. v. d. Berg-Akkerman: Klavertje
vier
46* K. Norel: Janneke en Juno
47*K. Norel: Karin de zeehond
48* Nel Verschoor-van der Vlis: Twee
jongens op de hei
49*Anne de Vries: Op de grote heide
ƒ 4,10
50 Coby Bos: De konijnen van Henjo
51*Corrie Blei-Strijbos: Kinderen aan de
waterweg
52*W. G. van de Hulst Jr.: Ezeltje
53* W. G. van de HulstJr.: Het verdwaalde
schaap
54 C. Th. Jongejan-de Groot: De ponyfarm
55*Jeannette van Luipen-Bronwasser:
De dierenclub van Anneke en Dick
56*K. Norel: Hertevoet en Zilveroog
57 K. Norel: Anneke en rooie Kees
58 Nel Verschoor-van der Vlis: Een dag
vol spanning
59*Anne de Vries: Dagoe, de kleine
bosneger
60* W. P. Balkenende: Goed zo, Aartje!
61 C. M. v. d. Berg-Akkerman: Winter in
Tirol
62 W. G. van de Hulst: Ergens in de
wijde wereld
63*Jeannette van Luipen-Bronwasser:
De vakantieboot
64 K. Norel: 0-16
65* Go Verburg: Het water kwam
66* Nel Verschoor-van der Vlis: Ik heb
nooit wat!

4309 8
4310 1
4311 x
4312 8
4313 6

ROZEMARIJNTJE-SERIE 4 J 4,60
door W. G. van de Hulst
67 Rozemarijntje
68* Rozemarijntje naar school
69 Rozemarijntje en rooie Pier
70 Rozemarijntje en de zwarte jongen
71*Rozemarijntje en de oude juffrouw

4382 9
4418 3
4417 5

MARLIESKE-SERIE á j 4,70
door Max de Lange-Praamsma
72 Marlieske
73 Marlieske krijgt gasten
74 Marlieske op 'De Meihorst'

4364 0
4469 8
4470 1
4471 x

j 4,70
75*C. M. v. d. Berg-Akkerman: De stunt
van klas 6
76*Evelyne Maire: De lianenbrug
77*K. Norel: In kruiend ijs
78* Nel Verschoor-van der Vlis: Ver van
elkander

4448 5
4294 6
4450 7
4304 7
4422 1
4428 0

4481 7
4301 2

/ 4,90
79 W. P. Balkenende: Geert en Geesje in
de storm
80 Berend Jager: Eddo, het hermelijntje
81 Jeannette van Luipen-Bronwasser:
Frits en Tineke
82 K. Norel: De Monnik van Wittenberg
83 Annie van Sluys: De hut
84 Hesba Stretton: Jessica's eerste
gebed
f 5,30
85*Corrie Blei-Strijbos: 011ie en Mieke in
Israël
86* Dieuwke Winsemius: Dat valt niet
mee, Carien!

4398 5
4399 3
4409 4
4423 x

SERIE MARK EN ANNET á 5,30
door Corrie Blei-Strijbos
87 Mark en Annet in Ethiopië
88* Marks uitkijkpost
89 Mark en Annet in Addis Abeba
90 Mark en Annet op de plantage

4330
4331
4332
4333

SERIE REIS DOOR DE NACHT à / 5,70
door Anne de Vries
91*De duisternis in
92* De storm steekt op
93 Ochtendgloren
94* De nieuwe dag

6
4
2
0

4322 5
4473 6
4453 1
4474 4
4413 2

4387 x
4454 x
4475 2
4328 4
4326 8
4344 6

4455 8
4430 2
4426 4

4378 0
4451
4424
4452
4429

5
8
3
9

4319 5
4365 9

4436 1

MARIENTJE-SERIE à / 5,70
door A. G. Lameris-Bolt
100 Marientjes mooie zomer
101 Marientje mag ook mee
5,95
102 G. van Heerde: Een zwerver komt
thuis

j 6,20
108 Aart Grimme: Eggert begrijpt het
109 W. G. van de Hulst: Niek van de
bovenmeester, 1
110*W. G. van de Hulst: Niek van de
bovenmeester, 2
111 W. G. van de Hulst: Peerke en zijn
kameraden
112 W. G. van de Hulst: Willem Wijcherts
113*W. G. van de Hulst: Gerdientje
ƒ 6,75
114 A. Á. Ham: Het begon met een dreig
brief
115 Dieuwke Winsemius: Appeltjes aan
aan cactus
116 Dieuwke Winsemius: Vogeltjes in
een doopvont
/ 7,25

4435 3
4341 1

/ 5,70
95*C. M. v. d. Berg-Akkerman: Dagboek
van Moeder
96* Piet Meinema: Huis in de wolken
97 Piet Meinema: Michiels zwerftocht
98 K. Norel: Schipbreuk op Malta
99 P. de Zeeuw J. Gzn.: De stroper van
Neusden

103 W. G. van de Hulst: Ouwe Bram
104*M. Kapitein: De boshut
105 W. G. van de Hulst Jr.: De verloren
foto
106*M. de Lange-Praamsma: Roosje toch!
107 P. A. de Rover: Bieke's levenslied

4456 6
4477 9

4478 7
4457 4
4458 2

4479 5
4480 9

117* C. M. v. d. Berg-Akkerman: Kruidjeroer-me-niet
118 W. G. van de Hulst: Jaap Holm en z'n
vrinden
119 Rie van Rossum: Jetje uit het huis
120*Anne de Vries: Panokko en zijn
vrienden
/ 7,80
121*T. Dooge-Verra: Het verre land
122 T. Dooge-Verra: De bange winter
123 M. de Lange-Praamsma: Mieke
van de Rozenlaan
8,90
124*C. Th. Jongejan-de Groot: GreetjeMargriet
125*M. de Lange-Praamsma: De vakantie
van Annewieke

romans van Callenbach
tenzij anders vermeld gebonden

MEN ,ANTSAN

en voorzien van stofomslag

DE VROUWE
VAN DE
OLDEHOEVE

H. J. van NijnattenDoffegnies

2672 x - f 17,50
Dank zij de inzet van een ouder echtpaar konden onderduikers van allerlei
slag in betrekkelijke veiligheid het
einde van de Tweede Wereldoorlog
afwachten. Een boeiend boek voor
jong en oud.
Fenand van den Oever

Menno de Munck

2669 x - f 17,50

Mien van 't Sant

Olie in het veen

Een roman over de vissers van Vlaardingen waarin een schipperszoon de
strijd aanbindt tegen veel vastgeroeste ideeën om zijn idealen te verwezenlijken.

De vrouwe van de
Oldehoeve

2687 8 — f 17,50
Een roman over het wel en wee van een
klein Drents dorp, dat na de ontdekking
van de bodemschatten ineens
geconfronteerd wordt met de moderne
techniek.

Fenand van den Oever

2676 2 - f 17,50

Cor Bruijn
TP' ,
fijutter
met 8 kleurenillustraties van Anton
Pieck - 2677 0 - gebonden f 24,50
paperback-editie - 2609 6 - f 8,90
De moeilijkheden die Sil's sterke wil
in het samenleven met zijn beide
zoons veroorzaakt, de liefde van de
beide jongens voor hun pleegzusje,
ontwikkelt de auteur in deze roman
op sterk beeldende wijze.
Catalijn Claes/
Ewout Speelman

Burgers in no<

Fenand van den Oever

Een aangrijpende literaire roman die
tot diep nadenken dwingt.

Jo van Dorp-Ypma

2675 4 - f 17,50

Go Verburg
De beide beroemde romans Brood uit het
water en Laat mij maar zwerven in één
band

2673 8 - f 17,50
Een boeiende roman over een schippersgezin. Een beeld van het leven
aan boord van zeilschepen, de overgang van de zeilvaart op stoom en
nog later op de dieselmotor.
M. A. M. Renes-Boldingh

Het bewogen leven van een befaamd
kruidenman wordt door de schrijfster
op zeer boeiende en historisch verantwoorde wijze beschreven.
Dignate Robbertz

Jikkemien
2679 7 - f 17,50
Dit is het verhaal van Jikkemien, daglonersvrouw op Zuid-Beveland, en
van haar man, kinderen en buren.

2674 6 - paperback f 16,90

2685 1 - f. 27,50

K. Norel

Geliefde zoon

H. M. van Randwijk

Een (overigens geheel op zichzelf
staand) vervolg op Brood uit het water. In dit deel volgen we het verdere
leven van Arend-Michiel van Roon.

2653 3 - f 24,90
Een roman-drieluik: De Immetjeshoeve - Het huis met de gouden murenLamplicht over het erf

2670 3 - f 17,50
In het genre van de streekroman
neemt dit boek een vooraanstaande
plaats in. Deze roman houdt de lezers
van het begin tot het einde gespannen.

2686 X — f 17,50
Het aangrijpende relaas van de
Stormramp, 1 februari 1953
Anne de Vries

2920 6 - paperback f 8,90

2921 4 - paperback f 8,90

2612 6 - paperback f 8,90

7!0,51.'"n.r de nacht
2678 9 - f 17,50

3533 8 - f 22,50

Eerst bij de viering van zijn gouden
bruiloft komt het lang bewaarde geheim van het echtpaar Appelaar aan
het licht. Een bijzondere levensechte
roman met positieve strekking.

Omnibus van alle vier delen De duisternis in, De storm steekt op, Ochtendgloren en De nieuwe dag. Jongens en meisjes, maar ook hun ouders, lezen geboeid deze geschiedenis van een gewoon Nederlands gezin in de bezettingsjaren.

Verhalen voor de
kersttijd
3de druk — 4104 4

Kerstvertellingen

Vertellingen voor het
kerstfeest
nieuw-4109 5
Drie fraaie bundels kerstverhalen van
bekende auteurs ais W. G. van de Huist,
Anne de Vries, Rie van ROSSIiM, Aart
Romijn, Selma Lagerldf, M. A. M. RenesBoldingh en anderen. Eik 240 pagina's,
gebonden en voorzien van stofomslag —
f 24,50.
Alleen de laatstgenoemde nieuwe bundel
'Vertelling-en voor het kerstfeest' tot 31
december 1978 slechts f 19,50.

gr

i Uitgeverij G. F. Callenbach b.v. Nijkerk

