Hanna Lam/Wim ter Burg

Inge Lievaart/Sander van Marion

Alles wordt nieuw

Wip Wap Wolletje

deel 1
deel 2
deel 3
deel 4

4e druk — 2003 9 — f 8,90

— 13e druk — 2000
— 9e druk — 2001
— 4e druk — 2016
— 2e druk — 2022

4
2
0
5

Een bundel liedjes die bij kinderen,
ouders en opvoeders erg populair is.

Inge Lievaart/Sander van Marion

Fifafaidera
2e druk — 2023 3 — f 8,90
Een serie kinderliederen, grappig zowel
als sfeervol. Op scholen en in jeugdorganisaties zal dit boekje stellig goede
diensten kunnen bewijzen.

Pim Zur MhIen
Tera de Marez Oyens

Kerstliedjes
4e druk — 2006 3 — f 9,90

Kantorij bundel

15 frisse, eenvoudige kinderliedjes
met notenschrift voor zangstem en begeleiding

deel 1
2019 5 — f 12,50
deel 2
2024 1 — ƒ 14,90
In deel 1 werden zettingen opgenomen
van de liederen nr. 254 — 109 — 428 —
436 — 26 — 138 — 134 en psalm 123; in de
nieuwe bundel zijn bewerkingen opgenomen van de gezangen 22 — 33 — 200 —
207 — 209 — 215 — 224 — 249 — 488B en
489.
Naast de koorpartijen zijn de instrumentale gedeelten erin opgenomen,
genoteerd voor trompetten of trombones, die echter ook heel goed door
blokfluiten en/of strijkinstrumenten
kunnen worden gespeeld. Ook dit
tweede deel is speciaal bestemd voor
kleine en middelgrote kerkkoren.

prijs per deel f 8,50

Deel 1 en 2 in één band
Met uitgebreide muziekbegeleiding
voor zang, éénstemmig instrument en
klavier
met illustraties van Tiny van Asselt

Kerstliederen

TWEE 'EMMERTJES `WATER

ALEN,

2026 8, gebonden f 27,50
Er is waarschijnlijk geen kerkelijk feest
waarbij in de loop der eeuwen zoveel
liederen zijn ontstaan als bij het kerstfeest. Van enkele liederen is de oorsprong niet of nauwelijks bekend, andere mogen bogen op een rijke historie.
Zeer veel van deze bekende liederen zijn
in deze bundel ondergebracht opdat niet
meer in diverse liedbundels of uit losse
bladmuziek een keuze behoeft te worden gemaakt.
Voor school en gezin, kerkkoor en jeugddienst.
W. Geursen
Dr. J. L. Klink
Tera de Marez Oyens

Liedbock wow
3e druk — 2012 8
groot formaat, gebonden f 26,90

Langspeehpï ten
koorzang o.l.v. Wim ter Burg
bij deel 1 ƒ 16,95 — 2 ƒ 16,95 — 3 j. 19,95

Kndeffen

Twee emmertjes water
halen
2018 7 — ƒ 9,90

5e druk — 2002 0 — ƒ 12,90 °
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.

48 kleuterliedjes, 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,

In het belang van uw bestelling
•

•

•

•

Bestel bij voorkeur op het formulier achterin deze catalogus. Wilt u, ook om vertraging te voorkomen, juist frankeren: bestelling in open envelop als drukwerk, in gesloten
envelop als brief.

tijdverlies te voorkomen, een passende, gelijkwaardige vervanging. Geeft u vooral op het bestelformulier aan als u
daar geen prijs op stelt.

•
U wilt uw bestelling op tijd ontvangen?
Bestel dan tijdig, d.w.z. zend het formulier ten minste drie
•
weken vóór de door u gewenste leverdatum in.

Extra bestelformulieren worden u op aanvraag graag toegezonden.
Wilt u zo goed zijn — hoe u ook bestelt — de titelvolgorde van
het bestelformulier aan te houden? Bij voorbaat dank!

Overigens, hoe eerder u bestelt, hoe meer kans dat alle
door u gekozen boeken geleverd kunnen worden.
Alle in deze catalogus genoemde uitgaven zijn verkrijgbaar in
Is een door u bestelde titel uitverkocht, dan zenden wij u om de boekhandel. Prijswijzigingen voorbehouden.

(
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W.G. van de Hulst

Anne de Vries

Van een klein meisje en
een grote klok C)

De grote veenbrand

4391 8
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz., 7 ill, van W.G.
van de Hulst jr., 16e druk
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.

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

Piet Meinema

Frans en zijn fiets C)
4490 6
J. en M. 7-9 jaar, 40 blz., ill. van Tiny
van Asselt.
Frans krijgt op zijn verjaardag de lang
verwachte nieuwe fiets.
Nog dezelfde avond gaat hij er met zijn
vriend op uit. Maar ze gaan te ver en
komen in een onbekende stadswijk.
Het is daar erg druk, Frans voelt zich
onzeker. Als er dan plotseling een grote
hond blaffend op hem toerent, schrikt
hij zo erg dat hij van zijn fiets valt en
zijn arm breekt. Met de ziekenauto
wordt hij weggebracht. Vader en moeder komen hem later halen, blij en
dankbaar dat er niet iets ergers is
gebeurd.

Anne de Vries

19 r kilehlis Nagen'meis)je ®
4208 3
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz., geïll., 8e druk
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 warden. Geen wonder
dat haar moeder en Dagoe erg ongerust zijn.

Rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema;
voor jongens en meisjes van 7-9 jaar.
Omvang per deeltje 32 blz. Het zijn
evangelisatie-boekjes bij uitstek. Anne
de Vries bezit de gave de bijbelverhalen in voor kinderen begrijpelijke taal
na te vertellen.

Anne de Vries

KIND EN BIJBEL

DaWIIC09,3 0
4416 7, 3e druk

Toen Jezus geboren werd

DOP.ER
JOMANNCS DE

4218 0, 12e druk

Johannes de Doper C)
4434 5, 3e druk

Coby Bos

Ruud weet het nu ook

W. G. van de Hulst

CI

4447 7
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., ill. van Tiny
van Asselt
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.

Jantje van de
Scholtenhoeve
4213 x
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz., rijk geïll., 11e
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 vergeving te vragen.

G. van den Hoven

Nergens fijner dan thuis ,C)
4488 4
M. 6-8 jaar, 48 blz., ill. van Els Thijsse
C. M. van den Berg-Akkerman

Het ezeltje zonder naam ®
4349 7
J. en M. 7-9 jaar, 40 blz., 8 ill. van Corrie
van der Baan, 2e druk
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!

4

Enkele jaren geleden is Hannekes moeder overleden. Nu zorgt oma voor haar,
want vader is vaak in het buitenland.
Op een dag vertelt vader haar dat hij
weer gaat vrouwen. Eigenlijk kent Hanneke haar nieuwe moeder al lang, want
ze woont een paar straten bij hen vandaan. Een jaar later wordt een broertje
geboren. Hanneke vindt hem wel erg
klein, maar is toch blij en zij denkt: Het
is nergens fijner dan thuis.

Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons het adres even
opgeeft verzenden wij
daaraan graag een exemplaar.

w.cven

Jantje

yvon de

je\4
Schoftenhae

M. A. M. Renes-Boldingh

Ans van der Sluijs

Van een kleine jongen en
een grote hond @

Elsje

4220 2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz., geill., 6e druk

C'
4463 9
M. 6-8 jaar. 40 blz., ill. van Reintje
Venema

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.

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.

Coby Bos

Maud en Rik en de bof @
4498 1

Serie MAUD EN RIK

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

Het nieuwste deeltje in de Maud en Rik
serie. Maud heeft de bof; Rik mag niet
komen spelen en verveelt zich nu. Hij
bedenkt allerlei plannetjes om toch bij
Maud op bezoek te mogen. Dat lukt ook
wel, maar... een paar weken later, tijdens hun vakantie aan zee, heeft Rik de
bof; maar Maud mag wèl bij hem
komen.

Maud en Rik C)
4396 9
2e druk

Rik en Maud zijn vaak
stout@
4406 x
2e druk

Maud en Rik en de poes
van juf @
4445 0

Maud en Rik bij oom Dolf®
4486 8
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.
Daarom ook werden de Maud en Rik
deeltjes reeds op een aantal scholen
als klassikale leesboekjes ingevoerd.

W. G. van de HULST
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.

Allerrnaa

at. es C)

4380 2
18e druk

?in Linsiniii,
4239 3
8e druk

s

Anneke en de &k C)
4236 9
15e druk

4240 7
15e druk

Annelies (D

Het huisje in de sneeuw C)

4381 0
10e druk

4243 1
21e druk

Bruun de beer C)
4238 5
19e druk

De serie VOOR ONZE KLEINEN (in de wandeling bekend als 'de Vé-O-Ka'tjes)

van de meester-verteller W. G. van de Hulst behoort al sinds enkele generaties tot de voorleesve►halen 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.

r

Het kerstfeest van twee CD Van de bíp 'de koster @
4252 0
domme kindertjles
20e druk
4244 x
12e druk

Van dr5e domme nijsies 31
Het zwarte poe* ®

4248 2
13e druk

KERS •,
1-1&'1'
,

'AN T'
hts

4253 9
16e druk

ri Es

VoetstaMs In de sneeuw C)
KareHtje

4249 0
14e druk

4254 7
9e druk

Van Bob en Bep en
Bramrivijetje

IE

4251 2
19e druk

e
-71"lelje

Kent u iemand die deze catalogus ook wil
ontvangen?
Als u ons het adres even opgeeft verzenden wij
daaraan graag een exemplaar.
7

A. G. Lameris-Bolt

Van een rood ei en een
Noorse pop g
4397 7
J. en M. 7-9 jaar, 56 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven, 2e druk

od,
anbc)
Aoctse ?0P
1,7mri,-Hal

Dit is het verhaal van kinderen die met
Kerstmis met vader en moeder bij oma
op bezoek gaan. Het is erg gezellig, en
als ze allemaal om de kachel zitten, vertelt oma hun een kerstverhaal. Het gaat
over een meisje, Anne. Haar vader is
op zee. Als hij van een verre reis thuiskomt, brengt hij altijd iets bijzonders
voor zijn vrouw en dochter mee. Wanneer hij weer eens op reis gaat, belooft
hij dat hij voor zijn 'zonneschijntje' Anne een Noorse pop in klederdracht zal
meebrengen.
Als het Kerstmis wordt, komt er niemand. Moeder krijgt bericht dat vader
misschien nooit meer zal thuiskomen,
zijn schip wordt vermist... Gelukkig
komt toch alles weer in orde en het
wordt voor Anne het mooiste kerstfeest van haar leven.
K. Norel

Janneke en Juno

0

4482 5
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.

K. Norel

arin de zeehond C)
4363 2
M. 7-9 jaar. 56 blz., ill. van Corrie van
der Baan, 2e druk

K..1q0I'kEL

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

Klavertje vier

0

4476 0
M. 6-8 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e 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.

Ans van der Sluijs

Een spannend n*ar

0

4503 1
M. 6-8 jaar, 48 blz., ill. vn Tiny van
Asselt
Bij de verhuizing raakt Elsjes beer zoek.
Gelukkig heeft ze hem snel terug.
Dan komt de eerste schooldag waar Els
wat tegenop ziet. Maar algauw vindt ze
het fijn op school. Liesje, waar ze eerst
niet goed mee op kon schieten, wordt

een echt vriendinnetje. Die neemt haar
mee naar de kinderkerk.
Op het kerstfeest moet Els alleen in de
kerk zingen. Eigenlijk durft ze niet,
maar na moedig doorzetten vindt ze
het fijn dat ze voor alle mensen mag
zingen van het licht dat in Jezus gekomen is.

Nita Veeren

Mieke en Marijke C)
4499 x
M. 7-9 jaar, 48 blz., ill. van de schrijfster
Mieke en Marijke zijn tweelingzusjes.
Ze lijken zó precies op elkaar, dat ze
alleen herkenbaar zijn aan het haar:
Marijke heeft er twee staartjes in gemaakt en Mieke één.
Op een dag wordt hun poes overreden.
De zusjes hebben veel verdriet en zelfs
hun vriendje Jan-Hein kan hen niet
troosten. Na enige tijd vinden ze — tijdens een wandeling in het bos — een
hond, vastgebonden aan een boom en
achtergelaten door zijn baas.
Ze nemen hem mee en tot grote vreugde van de beide meisjes mag hij blijven. Binkie wordt hun grote vriend.

Nel Verschoor-van der Vlis

Twee jongens op de hei

0

4466 3
J. 7-9 jaar, 48 blz., 6 ill., 4e druk
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.
Anne de Vries

Op de grote heide @
4472 8
J. en M. 8-10 jaar, 56 blz., 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.

Corrie Blei-Strijbos

Kinderen aan de
waterweg C)
4201 6
M. 7-9 jaar. 64 blz., ill. van Tiny van
Asselt, 2e druk
Petra woont in de buurt van de Nieuwe
Waterweg. Ten gevolge van de luchtverontreiniging maakt zij een paar nare
dingen mee. Zij en haar klasgenoten
besluiten om, samen met andere scholen, de burgemeester te vragen hier
iets tegen te ondernemen.
Een prettig boek over kinderen van onze tijd.

W. G. van de Hulst Jr.
r2,23121F5 @
4354 3
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz., met ill. van de
schrijver, 4e druk
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 geèstige plaatjes die de
tekst begeleiden maken er een kostelijk
boekje van.
W. G. van de Hulst Jr.

Het verdwaalde schaap

g

4355 1
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 6e druk
Kees achtervolgt een onwillig schaap.
Hij verdwaalt en bezeert zijn been.
Grootmoeder legt hem uit dat de man
met de baard, die hem redde, niet de
Goede Herder was, al had Kees zijn
redding wel aan Hem te danken.
Riet Jansen

Samen dv'elen
4491 4
J. en M. 8-10 jaar, 56 blz., ill. van Corrie
van der Baan

Iiinciereit aan
de
waterweg

Op school wordt door de meester verteld over de armoede die er heerst in
India. De kinderen zijn er allemaal erg
van onder de indruk. Vooral Hans Jelsma moet er nog vaak over nadenken:
'Zouden we er wat aan kunnen doen?'

In het belang van uw bestelling: zie blz. 3

K. Norel

Hertevoet en Zilveroog
4465 5
J. 8-10 jaar, 48 blz., 6 ill., 4e druk
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 van een ander geluk,
doordat zij de grote Medicijnmeester
leert kennen.

K. Norel
K.1,4010 1
ANNEKE EN
ROOIE KEES

Anne de Vries

Anneke en rooie Kees 0

Dagoe de kleine bosneger

4441 8
J. en M. 8-10 jaar, 54 blz., 7 ill., 3e druk

4286 5
J. en M. 7-9 jaar, 80 blz., 10 ill. van
Corrie van der Baan, 10e druk

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.

4492 2
J. en M. 8-10 jaar, 56 blz., ill. van Geeske van Tienhoven

Els 'e.pt weg 0
4497 3
M. 6-8 jaar, 48 blz., ill. van de schrijfster

de\hes
k

Als Els van haar moeder hoort dat ze
's avonds iets eten wat zij niet lust, besluit ze weg te lopen. Ze doet nog wel
even de boodschappen, maar daarna
verdwijnt ze. In het park speelt ze wat
en komt een oud dametje tegen die ze
wel kent. Aan haar vertelt ze haar plannen en met haar gaat ze mee.
Na heerlijke avonturen komt ze dan
toch 's avonds weer thuis. Ze belooft,
nooit meer weg te zullen lopen en
hoort dan dat de oude dame al veel
eerder die dag moeder had gebeld om
te vertellen waar Els was.

Peter en zijn broer Henk gaan met hun
ouders mee naar Indonesië. Vader gaat
daar les geven aan een bijbelschool.
Na een lange reis komen ze eindelijk op
de plaats van bestemming. Peter is niet
zo blij, want zijn koffertje is, door alle
drukte op Schiphol, zoek geraakt. Een
paar weken later komt het toch nog
aan. De beide jongens sluiten vriendschap met de buurkinderen, leren het
verre land goed kennen en beleven een
heleboel avonturen.
En als dan na vele maanden oma vanuit Nederland op bezoek is, voelt iedereen zich blij en gelukkig.

W. P. Balkenende

Ingrid van der Heijden

Goed

Zefr, Aartje 1

Bartho en zijn vrienden

0

0

4493 0
J. en M. 10-12 jaar, 56 blz., ill. van Y.
Brilt

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.

10

J. J. de Vries

Peter in het verre land 0

Nita Veeren

3

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.

Bartho is verlamd aan beide benen. Hij
rijdt in een invalidenwagentje. Sinds
kort woont hij met zijn ouders in het
grote huis waar zijn grootvader zijn
praktijk had als dierenarts.
In de stal staan enkele paarden en Bartho probeert onder leiding van de dierenverzorger erop te rijden. Dit is juist
voor hèm een geweldige gewaarwording: niet meer gebonden aan zijn wagentje! Na verloop van tijd kan hij zelfs
meedoen met een dressuurproef. Hij
wint er nog een prijs mee ook!
Een nieuwe wereld is voor hem opengegaan. Hij leert inzien dat er toch nog
vele dingen zijn waarvan ook hij kan
genieten en waarvoor hij dankbaar
mag zijn.

het belang van uw bestelling: zie blz. 3

K. Norel

Jan en Janneke in Canada

0

4427 7
J. en M. 8-14 jaar, 64 blz., 9 ill. van Jan
Lutz, 5e 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 ontsnappen aan de
grommende berin die haar jong komt
opzoeken.
Nel Verschoor-van der Vlis

Ik heb nooit wat! CI
4468 x
M. 10-12 jaar, 80 blz., 8 lil., 2e druk
W. G. van de Hulst Jr.

Tussen het gele riet @
4210 5
J. en M. 7-9 jaar, 64 blz., 8 ill. van de
schrijver, 6e druk
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.
Jeannette van Luipen-Bronwasser

De vakantieboot

0
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

Die kwajongens CI
4359 4
J. en M. 8-10 jaar, 48 blz., ill. van W. G.
van de Hulst Jr., 7e druk
Er gebeuren in dit spannende verhaal
dingen waardoor het na een heel nare
tijd goed wordt tussen Jochem en de
jongens die zijn kwelgeesten waren.
Maar wat belangrijker is: de oude man
leert ook weer luisteren naar God.

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 tot de ontdekking
— mede door haar contact met een
blind meisje — dat zij zelf eigenlijk veel
meer heeft dan ze eerst dacht.
Nel Verschoor-van der Viis

Een dag vol spanning (D
4442 6
J. 8-10 jaar, 64 blz., 8 ill., 5e druk

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.
Anne de Vries

De stroper
4446 9
J. 10-12 jaar, 64 blz., ill. van Luc Lutz,
10e druk
De held van dit spannende verhaal
trekt er van tijd tot tijd met een door de
wol geverfde stroper op uit. Hij zou
graag studeren, maar het geld ontbreekt hem. Als het zover komt dat een
volwassen hert in een strik loopt, bevrijdt hij het gemartelde dier, waarmee
hij tevens zichzelf losmaakt van zijn afdwaling en van de stroper.
Een verhaal met een zeer positieve
strekking.

van de-Hulst,
EMARIJNT3E-5

Rozemarijntje en rooie C)
Pier
4311 x
16e druk

Rozemarijntje en de
zwarte jongen 01
Rozemarijntje CD
4309 8
22e druk

4312 8
13e druk

Rozemarijntje naar sciioo

Rozemarijntje en de oude
juffrouw 0

4310 1
22e druk

4313 6
lie druk

en de
ziwalr40.
j- ringq"

Reeds vele tientallen jaren behoren deze hoeken tot de meest gelezen
verhalen voor meisjes van 8-10 jaar, Er 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 onbeverogen 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 gepleegde Ries onderheer bescherming
neemt, Haar hartelijkheid, haar gevoel voor recht en haar liefde tot de naaste
maken haar tot de beste vriendin van Rooie Pier en dok 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!

dert 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.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske op 'De
Meihorst' 0
4417 5
M. 8-10 jaar, 88 blz., 8 illustraties, 2e
druk

Mieke inIstad

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.
Evelyne Maire

FIC2 Ha nsn[3 rug C)
4469 8
J. en M. 10-12 jaar, 72 blz., ill. van Hans
Sturris.

C. M. van den Berg-Akkerman

De stunt van klas zes

g

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

011ie en Mieke in Israël

0

4481 7
J. en M. 9-11 jaar, 64 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.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske (D
4382 9
M. 7-10 jaar, 80 blz., 8 illustraties, 5e
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 veran-

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 binnenlanden maken, maar ontdekt tijdens die
reis dat het eigenlijk een smokkeltocht
is. Bij een rivier die ze moeten oversteken krijgt één van de jongens een ongeluk. De anderen gaan hulp zoeken en
komen terecht in een dorpje waar Jo's
vader met zijn werk bezig is. Door deze
contacten leren de jongens inzien dat
hun levenswijze verre van goed was.
Jo's vader helpt hen, met het verleden
te breken.

K. Norel

Houen jongens! O
4278 4
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz., 7 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 9e druk
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.
K. Norel

kas
fiat' d ijs C)
4470 1
J. 10-12 jaar, 80 blz., ill. van W. G. van
de Hulst Jr., 2e druk
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.

Nel Verschoor-van der Vlis

Ver van elkander ®
4471 x
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz., 8 ill., 3e druk
Kriek en Jan van Dongen leven gelukkig totdat ze vernemen dat hun ouders
hebben besloten voor de zending te
gaan werken in Nieuw-Guinea. Kriek en
Jan moeten in Nederland blijven en
dus bij 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.
Dieuwke Winsemius:

De ouders van Nicco hebben enkele jaren geleden een kindje geadopteerd:
Yosi. Nicco is er wel blij mee thuis niet
alleen te zijn.
Anders wordt dat als hij hoort dat vader en moeder van plan zijn, nog twee
buitenlandse kindertjes te adopteren.
Ook Yosi verzet zich er aanvankelijk
tegen.
Bij een bezoek aan een dierentuin zien
de kinderen dat moederloze jonge
leeuwtjes worden verzorgd door een
herdershond. Als ze daarover met vader en moeder napraten wordt het hun
duidelijk dat zij niet egdistisch mogen
zijn en best wat van hun weelde mogen
delen met weeskinderen uit een ver
land.

Dat valt niet mee, Carien! C1)
4301 2
M. 8-10 jaar, 80 blz., 9 ill. van Tiny van
Asselt, 5e druk

T. van de Roest-Kleinmeijer

En toen werd het feest 71
4513 9
M. 8-10 jaar, 64 blz., ill. van Tiny van
Asselt
Ineke en Rineke besluiten om — tijdens
de vorstperiode — aan de bewoners van
het bejaardenhuis aan te bieden boodschappen voor hen te doen. Daardoor
komen ze in contact met een oude dame die nog maar pas in het tehuis
woont en er moeilijk kan aarden.
Ze beleven een paar spannende avonturen, sluiten vriendschap met een
aantal oudere mensen en krijgen er
zelfs een oma bij. Maar het meest blij
zijn ze toch dat hun moeder, die na het
overlijden van vader vaak zo verdrietig
is geweest, nu weer vrolijk met hen kan
meedoen.

Geert enGe
inde stijg"

Een spontaan geschreven verhaal,
waarin duidelijk uitkomt dat men zich,
al is men ziek, niet altijd verdrietig behoeft te gevoelen.
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.
Dieuwke Winsemius

Nicco, Yosi en de jonge
leeuwtjes ®
4489 2
J. en M. 10 jaar e.o. 64 blz., ill. van Tiny
van Asselt

Kent u iemand die deze catalogus ook wil
ontvangen?
Als u ons het adres even opgeeft verzenden wij
daaraan graag een exemplaar.

W. P. Balkenende

C. M. van den Berg-Akkerman

Geert en Geesje in de
storm C)

Geheim blijft geheim C)

4448 5
J. en M. 10-1,2 jaar, 80 blz., ill. van Geeske van Tienhoven, 2e druk
De vader van Geert en Geesje is werkloos 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.

4431 0
M. 10-12 jaar, 80 blz., ill. van Reintje
Venema, 2e druk
Op goede wijze weet de schrijfster de
sfeer te tekenen in een schoolklas,
waar lang niet alle meisjes het goed
met elkaar kunnen vinden. Als ze elkaar
beter leren kennen, ontstaat een goede
vriendschap, die echter in gevaar komt
als Jenny haar armbandje verliest en
verdenkingen gaat koesteren.
Met behulp van de onderwijzer ontdekt
ze wie de armband heeft meegenomen
en waarom. Tegenover de andere
meisjes zwijgt ze hierover: geheim
blijft geheim.

an uw bestelling: zie blz. 3

W. G. van de Hulst

Wout, de scheepsjongen 0
4505 8
J. 10-12 jaar, 64 blz., ill. van W. G. van
de Hulst Jr., 10e druk
Wout past niet al te best op. Het is zijn
ideaal om naar zee te gaan, maar
slechts na lange aarzeling krijgt hij toestemming. Maar wat valt hem dat tegen. Hij is onhandig en helemaal niet
geschikt voor het ruwe werk. Hij maakt
een schipbreuk mee, valt uit de ra en
heeft nog allerlei andere tegenslagen.
Maar door moedig optreden bij een
zware storm weet hij toch bewondering te oogsten bij de andere leden van
de bemanning.
Deze reis wordt een goede leertijd voor
hem. Als volwaardig matroos zal hij
zijn volgende reis kunnen maken.
K. Norel

Waterrotten
4265 2
J. en M. 8-11 jaar, 64 blz., geïll., 4e druk
Boeken van Norel worden steeds met
zeer veel genoegen gelezen. De gebeurtenissen in dit boek spelen zich af
aan het IJ, waar de hoofdpersonen bijna worden overvaren als ze ineen bootje
aan het roeien zijn. Ze maken een boottocht naar Enkhuizen en zijn getuigen
van een gevaarvolle aanvaring.

Ingrid van der Heijden

De vakantie van Bartho .0
4506 6
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz., ill. van Corrie
van der Baan
Bartho krijgt als rolstoel-invalide een
uitnodiging om mee te gaan naar een
ruiterkamp. Het lijkt hem geweldig:
paardrijden kan hij goed. Maar hoe
moet dat dan met zijn verzorging?
Zijn moeder besluit als lid van de
kampstaf mee te gaan. Als dan ook zijn
vader van de partij wil zijn en zelfs zijn
grootvader op de laatste avond — verkleed als sheriff — het feest komt opluisteren, dan ervaart Bartho dat er ook
met zijn handicap nog vele dingen zijn
waarvoor hij mag danken.
1

K. Norel

0-16 C.
4285 7
J. 10-12 jaar, 80 blz., ill. van Luc Lutz, 6e
druk
Joost Vermande, lid van de bemanning
van de onderzeeboot 0-16, is de enige
die in leven blijft als de boot in 1942 in

Hesba Stretton
4428 0
M. 8-10 jaar, 80 blz., illustraties van
Isings, 26e 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 veel
van: het gebod 'hebt uw naaste lief'
wordt door hem in praktijk gebracht als
hij Jessica bij zich in huis neemt.

de Javazee 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.
Dieuwke Winsemius

Het ezeltje van Matthias
4507 4
J. 9-12 jaar, 80 blz., geill., 2e druk
Mark mag met zijn ouders zes weken
naar Israël. Veertien dagen lang wordt
het gezelschap door de in Nederland
geboren Israëlische gids Gal rondgeleid. Er ontstaat vriendschap tussen
Mark en Matthias Gal, de zoon van de
gids. Mark wint door zijn liefde voor
dieren de aanhankelijkheid van Poco,
het witte ezeltje van Matthias. De jongens besluiten tot een grappigd ruil:
Mark zal zijn fiets naar Matthias sturen
en krijgt er Poco voor in de plaats.

Anne de Vries

REIS DOOR DE NACHT

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.

'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
'Hij heeft een werk geschapen, dat,
naar wij hopen, bij ieder gezin, vooral
waar kinderen zijn, op de boekenplank
zal staan'.
De Typhoon

De duisternis in @
4330 6
19e druk

De storm steekt op
4331 4
16e druk

de nieuwe

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

4332 2
16e druk

'Schrijver en uitgever bewijzen met deze uitgave een grote dienst aan het Nederlandse volk en onze vaderlandse
jeugd.'
Zeeuwsch Dagblad

4333 0
12e druk

Pietba-.~ WOlken

De nieuwe dag

Ook leverbaar ais Omnibus, 4 delen in één band. Opnieuw royaal geïllustreerd door Jan Kruis, met een prachtig vierkleuren stofomslag. Ook hiervan
reeds de 15e druk. Omvang ruim 600 blz., f 24,90.

C. M. van den Berg-Akkerman

atásinde

Ochtendgloren C)

Piet Meinema

Dagboek van moeder @

Huis in de wolken C)

4378 0
M. 9-11 jaar, 96 blz., iil. van Corrie van
der Baan, 3e druk

4451 5
J. en M. 9-11 jaar, 96 blz., ill. van Geeske van Tienhoven

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.

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.

K. Norel

K. Norel

Harm Watergeus

Sch.:+ breuk op Malta 30

4257 1
J. 8-10 jaar, 80 blz., 7 ill. van H. H. Prahl,
3e druk

4452 3
J. en M. 9-11 jaar, 80 blz., 8 ill., 3e druk

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 Brie!. We
maken de inneming mee. Daarna volgt
Vlissingen. Mede door toedoen van
Harm verklaart Enkhuizen zich eveneens voor de Prins van Oranje.

C. M. van den Berg-Akkerman

Het rode lichije

e

4412 4
M. 10 jaar e.o. 96 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven, 2e druk
Als Ellen na een ongeluk in een ziekenhuis belandt en daar veel bezoek en
aandacht krijgt, wordt haar oudere zusje nog jaloerser 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
á nderen hebben, maar ook stil te staan
bij eigen mogelijkheden.

K V,Kf

.131)Male Op
Malta

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.

schiedenis van de eenzelvige ouwe
Bram spreekt tot 't hart van de jeugd in
alle tijden.
\

Een zwerver

M. Kapitein

De oshet
4473 6
J. 10 jaar e.o., 96 blz., ill. van Luc Lutz,
2e druk

omt thuis

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.

G. van Heerde

Een zwerver komt thuis

(D

4436 1
J. 9-11 jaar, 96 blz., 9 ill.
Een spannend jongensboek, waarin op
een gegeven moment een prachtige
rashond drie bazen schijnt te hebben:
de eigenaar van het grote bos, een
landloper en de hoofdpersoon van dit
verhaal. Besloten wordt dat de hond
mag kiezen. Zonder aarzelen loopt hij
naar de jongen toe: hij immers redde
hem uit de brandende hut! Zo kreeg
deze zwerver toch weer een eigen huis.
W. G. van de Hulst

Ouwe Bram 93
4322 5
J. 9-11 jaar, 112 blz., 10 ill. van W. G.
van de Hulst Jr., 23e druk
Samen met andere boeken van deze
grootmeester in de vertelkunst behoort
Ouwe Bram tot de klassieke, meest gelezen nederlandse jeugdboeken. De ge-

Max de Lange-Praamsma

Rookje tnePrn C)
4474 4
M. 10 jaar e.o., 96 blz., 9 ill., 3e druk
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.
Annie van Sluys

Nieuwe vrienden

CI

4494 9
J. en M. 10-12 jaar. 72 blz.,
ill. van Ben Horsthuis

In het belang van uw bestelling: zie blz. 3

Peter is verhuisd van een dorp naar een
stad. Het bevalt hem er helemaal niet,
vooral als het eerste contact met mogelijke vrienden heel vreemd verloopt.
Met de buurkinderen vlot het beter.
Een van hen, Rens, is invalide en rijdt in
een wagentje en Peter verbaast zich erover hoe normaal alles daar in huis
toch gaat. Ten gevolge van een ongeluk overlijdt Rens. Peter is er erg van
onder de indruk maar komt ook tot de
ontdekking dat hij in zijn nieuwe woonplaats iets heeft gevonden wat hij niet
had verwacht: nieuwe vrienden.

W. G. van de Hulst

W. G. van de Hulst

Niek van de
bovenmeester

C2Sr,f krpn2j1(41,: C)
4344 6
J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van
W. G. van de Huls jr., 18 druk

4454 x deel 1, 39e druk 97
0
4475 2 deel 2, 35e druk
J. 9-11 jaar, per deel 112 blz.,
lil van W. G. van Hulst Jr.
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

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.
W. G. van de Hulst

Peerke erg 2:n kameraden C) Willem Wijcherts
4328 4
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 21 Hl.
van W. G. van de Hulst jr., 19e 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.

4326 8
J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 20 ill.
van J. H. lsings Jr., 19e druk
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.

VII.G.vondellU!Sf

Kent u iemand die deze catalogus ook wil
ontvangen?
Als u ons het adres even opgeeft verzenden wij
daaraan graag een exemplaar.
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holpen en bij toeval hoort, hoezeer de
oude kruidenier onder de valse beschuldigingen uit de dreigbrief gebukt
gaat, besluit hij zijn fout goed te
maken.

Pep'

Tjits Veenstra

Pepi, het

bergindiaantje

4508 2
J. en M. 8-11 jaar, 96 blz., ill. van Corrie
van der Baan, 2e druk
Pepi woont met zijn moeder, die weduwe is, in een hutje in het Andes-gebergte. Soms verdient hij een kleinigheid
door zich met toeristen te laten fotograferen.
Op een dag pakken twee grotere jongens hem zijn geld af. Door een ongeval van een van deze jongens komt Pepi in aanraking met een zendeling, die
hem het verhaal van de Barmhartige
Bergindiaan vertelt. Niet lang daarna
heeft moeder geld bijeen om kleren te
k* en voor Pepi en dan kan hij naar de
dorpsschool.
Het primitieve Indiaanse leven in de
Andes is treffend uitgebeeld.

'IPPeities
een
Caetn

Dieuwke Winsemius

Appeltjes aan een cactus C)
4430 2
M. 10-12 jaar. 122 blz., illustraties van
Tiny van Asselt, 2e druk

C. M. van den Berg-Akkerman

Saskia 6
4511 2
M. 11 jaar e.o., 96 blz., géill.
Saskia kan op de Mavo niet zo goed
meekomen; veel liever is zij bezig met
het verzorgen van kinderen in de peuterspeelzaal. De enige die dit kan begrijpen is oma, maar die is niet altijd
aanwezig als Saskia en haar vader verschil van mening hebben.
Als Saskia weer eens in de puree zit,
loopt ze van huis weg. In een verhuiswagen vindt ze een plekje waar ze rustig tot zichzelf kan komen. Groot is haar
schrik wanneer plotseling de deuren
gesloten worden en de wagen gaat
rijden!
Als Saskia na een lange reis weer thuis
komt, worden haar zorgen én haar verwachtingen besproken.
A. A. Ham

Het begon met een
dreigbrief
4455 8
J. 12 jaar e.o., 104 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 meege-

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.

Dieuwke Winsemius

Vogeltjes in een doopvont
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
„,",,poup.n

em

Wruidie-roemne'niet

tt 'xlsn vrieodo

Kruidje-roer-me-niet
4435 3
M. 10 jaar e.o. 128 blz., ill. van Geeske
van Tienhoven
Tijdens een autotocht gebeurt er een
vreselijk ongeluk: Anja's moeder en
haar broertje komen daarbij om het leven. Na verblijf in het ziekenhuis keert
ze met vader naar huis terug, 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.

je meehelpen voedsel bij elkaar te halen door met pijl en boog op vissen te
jagen. Aan het eind van het boek komt
hij in aanraking met een zendeling die
hem vertelt van de blijde boodschap.
Anne de Vries

Panokko en de wildernis
deel II van de serie Kinderen van het
oerwoud
4483 3
J. en M. 10 jaar e.o. 128 blz., ill. van
Corrie van der Baan, 4e druk
Panokko is een echte jungle-jongen. Hij
heeft wel wat contact met de blanken,
maar het liefst zwerft hij door de wouden, die zijn dorpje omringen, gaat
daar op jacht en beleeft daar veel avonturen.
Anne de Vries

W. G. van de Hulst

Jaap Holm en z'n vrinden
4341 1
J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz., Hl.
van Van de Hulst jr., 27e 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.
Anne de Vries

Panokko en zijn 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, 6e druk
Dit is het eerste deel van deze serie
boeiende indianenverhalen. Panokko
woont in het oerwoud en heeft er een
heleboel vriendjes. Hij mag al een beet-

Anne de Vries

Panokko Omnibus
90 266 3936 8
360 blz., gebonden met stofomslag,
f 22,50
In deze omnibus voert Anne de Vries
ons mee tot in de binnenlanden van
Suriname. We leren er de mensen kennen die eigenlijk nog in het stenen tijdperk leven en nu ineens in aanraking
komen met de goede èn de slechte kanten van de moderne samenleving.
De jeugdige, maar ook de oudere lezer
zal geboeid de belevenissen van Pa-

nokko volgen en tegelijkertijd iets gaan
begrijpen van het enorme spanningsveld tussen bosjesmannen en westerlingen.
Het werk van de zending komt uitvoerig aan de orde; met grote kennis van
zaken vertelt de auteur van dit moeilijke, maar vaak ook zo dankbare werk.
EEN BOEK VOOR JONG EN OUD!

Panokko en de witte
mensen
deel III van de serie Kinderen van het
oerwoud
4509 0
J. en M. 10 jaar e.o., 128 blz., ill. van
Corrie van der Baan, 4e druk
In het derde boekje over Panokko laat
Anne de Vries, die de Indianen uit de
oerwouden van Suriname van heel
dichtbij kent, de lezers zien hoe het
zaad van Gods woord nooit tevergeefs
wordt gezaaid. Panokko komt in de grote stad (Paramaribo) en kijkt er zijn
ogen uit. Op de zendingsschool leert hij
veel van de witte mensen, maar hij is
ook blij als hij na verloop van tijd weer
met vakantie naar zijn dorpje terugkeert.

Tineke Dooge-Verra

De witte wereld
4510 4
J. 10 jaar e.o., 112 blz., ill. van Ben
Horsthuis

HET
LAND
WIE
Tineke Ocoge-Ve"

Maarten is enige tijd geleden met zijn
ouders naar Canada verhuisd en maakt
nu voor het eerst een echte strenge
winter mee.
Schaatsen kan hij al een beetje, maar
ski-lopen moet hij nog van het begin af
leren. Maar zijn vriend Jimmy helpt
hem er trouw mee.
Tijdens een tocht die Maarten en Jimmy, samen met een aantal volwassenen, maken dreigen ze de weg kwijt te
raken. Dan leert Maarten dat hij zijn
zorg en zijn angst altijd aan Iemand
mag vertellen. Dat helpt hem ook als hij
enige tijd later bericht uit Nederland
krijgt dat zijn vriendje, met wie hij regelmatig via brieven contact hield, is
overleden.

V"1
10ii
Lrt Cie/
WG ,
andfailSe E.

W. G. van de Hulst

Van Hollandse jongens in
de Franse tijd
Leo de Boer

4496 5
J. en M. 12 jaar e.o. 176 blz. ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 18e druk

De kloosterschat
4495 7
J. 12 jaar e.o. 112 blz., ill. van Corrie
van Druten
Gerrit van Hulten mag met het gezin
Veenstra mee op vakantie naar Frankrijk. Daar aangekomen raken de beide
jongens betrokken bij geheimzinnige
toestanden in de omgeving van de
boerderij waar ze logeren.
Volgens oude verhalen moet ergens in
of bij die boerderij een schat verborgen
zijn. De jongens komen die op het
spoor, maar spoedig blijkt dat er meer
kapers op de kust pijn. Een ontmoeting
kan niet uitblijven en na spannende gebeurtenissen wordt de schat eindelijk
ontdekt. Hij is minder kostbaar dan
aanvankelijk werd vermoed, maar is
toch altijd nog de moeite waard.

Het verhaal speelt in de Napoleontische tijd toen Franse troepen in alle
grote steden gelegerd waren en er
soms een ware terreur uitoefenden. Zo
ook in Utrecht. Met spanning volgen
we de belevenissen van de hoofdper-

sonen en ontdekken al spoedig dat barse soldaten soms toch wel aardiger
kunnen zijn dan ze zich voordoen. Met
het vertrek van de Fransen en de bevrijding van de stad eindigt dit spannende
boek.

Tineke Dooge-Verra

Het verre land
4478 7
J. 10 jaar e.o. 104 blz., ill. van Hans
Sturris
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.
In Canada blijkt de juffrouw van de zesde klas een nederlandse emigrante te
zijn waardoor Maartens grootste angst
— de taal — wordt weggenomen. In Canada beleeft hij een heleboel avonturen die hij enthousiast aan zijn klasgenoten schrijft. Al met al is het hem niet
tegengevallen.
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Max de Lange-Praamsma

watan'ilds van
newba,, w,
4480 9
M. 12 jaar e.o. 208 blz., 4e 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')
Max de Lange-Praamsma

Joos van Heek vliegt
4501 5
M. 12 jaar e.o., 192 blz., 2e druk

C. Th. Jongejan-de Groot

Greetje-Margriet
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')
C. Th. Jongejan-de Groot

Greetje-Margriet wordt
Margriet •
4487 6
M. 12 jaar e.o. 192 blz., 3e druk

Dit is het vervolg op Greetje-Margriet.
Wij volgen de belevenissen van de
hoofdpersonen met spanning. En door
gebeurtenis
de
toevallige
welke
naamsverandering plaatsvindt is voor
vele lezers een plezierige ontknoping.

Joos van Heek helpt haar vader in de
zaak, maar dat bevalt haar hoe langer
hoe minder. Ze wil wel eens wat anders. Als dan blijkt dat haar zusje best
een poosje haar baantje wil overnemen
gaat Joos — voorlopig voor een periode
van vier maanden — als kindermeisje bij
een jong gezin in huis. Dat na die vier
maanden er veel veranderd is in het
leven van Joos, zal niemand verbazen:
zij verlaat definitief haar ouderlijk huis
en 'vliegt uit'.
Co van der Steen-Pijpers

Ik wil niet alleen zijn (3
4502 3
M. 12 jaar e.o., 192 blz., 2e druk
Vera van Waveren werkt als verpleegster in een ziekenhuis. Ondanks haar
vlotheid en slagvaardigheid neemt de
ontevredenheid met haar werk steeds
toe. De andere hoofdpersoon is Noortje Harkema. Levenslustig, blijmoedig,
wat oppervlakkig.
In het leven van deze beide meisjes
komt, bijna onafwendbaar, een crisis
waardoor hun leven totaal veranderen
zal.

Goud-Elsje, 17e druk
Goud-Elsje verlooft zich, 14e druk
3913 9 Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 12e druk
3914 7 Nog is het lente voor Goud-Elsje, 10e druk
3915 5 Goud-Elsje na de grote storm, 9e druk
3916 3 Riet Berkhout, 6e druk
3917 1 Lotty is Lot geworden, 5e druk
3918 x Lente voor Lot, 4e druk
3919 8 Weerzien van Han, 4e druk
3920 1 Moeder Els, 5e druk
3911 2

3912 0
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GOUDEN REGEN REEKS
GOUDENREGEN REEKS

Joos

vlieguit

GOUDENREGEN

In de Goudenregen Reeks worden herdrukken opgenomen van goede boeken voor meisjes van 12 jaar en ouder.
Bekende auteurs, verantwoorde inhoud, degelijke uitvoering: alle delen
gebonden met stofomslag. Een waardevol bezit.

OGEN REEKS

S Greetje Margriet
wordt Margriet

GEN REEKS

wig%

Mariliiié jetje uit net huis

vindt haar geluk

REEKS
GO~

Netties
tw

%pook, Shea~

3922 8 C. Th. Jongejan-de Groot:
Greetje-Margriet, 8e druk
3926 0 C. Th. Jongejan-de Groot:
Greetje-Margriet wordt Margriet,
3e druk
3924 4 Jo Kalmijn-Spierenburg:
De Alpenroos, 2e druk
3934 1 M. Kapitein: Floortje, 2e druk
3921 x M. de Lange-Praamsma:
De vakantie van Annewieke, 3e druk
3930 9 M. de Lange-Praamsma:
Joos van Heek vliegt uit, 2e druk
3929 5 M. de Lange-Praamsma:
Mieke van de Rozenlaan, 6e druk
3927 9 M. A. M. Renes-Boldingh:
Marianne vindt haar geluk, 2e druk
3928 7 Rie van Rossum:
Jetje uit het huis, 8e druk
3935 x Mien van 't Sant:
Netties tweelingbroer, 2e druk
3923 6 Lenie-Stafleu-Kruikemeier:
Een jaar op je leven, 3e druk
3931 7 Co van der Steen-Pijpers:
Ik wil niet alleen zijn, 2e druk
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BIJBELVERHALEN
VOOR KINDEREN VAN 5-7 JAAR
met tekeningen om zelf in te kleuren

Omvang per deel 32 blz.,
teksten van Hanna Lam,
illustraties van Walter Jacobsen
per deel ƒ 5,75

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

Jezus nodigt uit
4105 2
Het verhaal van de rijke jongeling
Het verhaal van Zachein

God heeft ons lief
4106 0
Jona
Het verloren schaap

In het begin
4110 9
De schepping

A. W. Feenstra-Bosman

In het licht van Kerst
Een bundel liederen, gebeden, gedichten, verhalen en spelen voor school, kerk en gezin
4113 3
± 120 bladzijden, paperback
prijs 117,50

Tegen Advent of soms pas begin december komt bij veel
leidinggevenden van kinderkerk, school of jeugdwerk de
vraag op: wat doen we met Kerst?
Vaak moet dan, in haast, uit allerlei bronnen materiaal bij
elkaar worden gehaald; en even zo vaak is het moeilijk iets
te vinden waaruit een evenwichtig opgebouwd en verantwoord programma kan worden opgebouwd. De feestelijke
voorbereiding zakt af tot een zenuwachtig gedoe in een
race tegen de tijd.
In deze bundel is een schat van materiaal opgenomen: een
vijftal voorbeelden van een kerstdienst voor jongeren, gerangschikt rondom een bepaald motto. Voor elke dienst
zijn een lied, een gebed, een kerstverhaal en een kerstspel
(voorzien van toelichting en regieaanwijzingen) opgenomen

aaie'v

Feennra-I3t,
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Bestelformulier Callenbach
catalogus kinderboeken 80-81
Vul uw naam en adres duidelijk leesbaar in!

bestelt de op dit formulier aangegeven boeken rechtstreeks bij
de uitgever of door bemiddeling van boekhandel
(invullen indien gewenst)
per post/spoor/bode
wenst, als een titel is uitverkocht, een/géén °passende vervanging.

De heer/mevrouw/mejuffrouw

Attentie:
• Wilt u juist frankeren? Formulier in open envelop: als drukwerk/in gesloten envelop: als brief.
• Nieuwe titels en herdrukken zijn aangegeven door *
• Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

straat:
Sturen naar: Uitgeversgroep Combo
Postbus 1, 3740 AA Baarn — tel. (02154) 1 82 41

postcode:
plaats:

° doorhalen wat niet bedoeld wordt.

4391 8
4490 6
4414 0
4208 3

1
2
3
4*

4416 7
4218 0
4434 5

5
6
7

ƒ 3,10
Van een klein meisje en een grote klok
Frans en zijn fiets
De grote veenbrand
Het kleine negermeisje
Serie KIND EN BIJBEL à ƒ 3,35
David
Toen Jezus geboren werd
Johannes de Doper

4349 7
4447 7
4488 4
4213 x
4220 2
4463 9

8
9
10
11*
12*
13

1 3,75
Het ezeltje zonder naam
Ruud weet het nu ook
Nergens fijner dan thuis
Jantje van de Scholtenhoeve
Van een kleine jongen en een grote hond
Elsje

4396 9
4406 x
4445 0
4486 8
4498 1

14
15
16
17
18*

Serie MAUD EN RIK á j 4,10
Maud en Rik
Rik en Maud zijn vaak stout
Maud en Rik en de poes van juf
Maud en Rik bij oom Dolf
Maud en Rik en de bof

4380 2
4236 9
4381 0
4238 5
4239 3
4240 7
4243 1
4244 x
4248 2
4249 0
4251 2
4252 0
4253 9
4254 7

19
20
21*
22
23
24*
25*
26
27*
28*
29
30
31*
32

Serie VOOR ONZE KLEINEN à j 3,85
Allemaal katjes
Anneke en de sik
Annelies
Bruun de beer
De bengels in het bos
De wilde jagers
Het huisje in de sneeuw
Het kerstfeest van twee domme kindertjes
Het zwarte poesje
Kareltje
Van Bob en Bep en Brammetje
Van de boze koster
Van drie domme zusjes
Voetstapjes in de sneeuw

4476 0
4397 7
4482 5
4363 2
4503 1
4499 x
4466 3
4472 8

33
34
35
36
37*
38*
39
40

ƒ 4,10
Klavertje vier
Van een rood ei en een Noorse pop
Janneke en Juno
Karin de zeehond
Een spannend najaar
Mieke en Marijke
Twee jongens op de hei
Op de grote heide

4201 6
4354 3
4355 1
4491 4
4465 5
4441 8
4497 3
4286 5
4492 2

41
42
43
44
45
46
47
48
49

1 4,45
Kinderen aan de waterweg
Ezeltje
Het verdwaalde schaap
Samen delen
Hertevoet en Zilveroog
Anneke en rooie Kees
Els loopt weg
Dagoe de kleine bosneger
Peter in het verre land

4449 3
4493 0
4210 5
4462 0
4359 4
4427 7
4468 x
4442 6
4446 9

50
51
52
53
54*
55
56
57
58*

4,90
Goed zo, Aartje!
Bartho en zijn vrienden
Tussen het gele riet
De vakantieboot
Die kwajongens
Jan en Janneke in Canada
Ik heb nooit wat!
Een dag vol spanning
De stroper

4309 8
4310 1
4311 x
4312 8
4313 6

59
60
61*
62*
63

ROZEMARIJNTJE-serie ál 5,00
Rozemarijntje
Rozemarijntje naar school
Rozemarijntje en rooie Pier
Rozemarijntje en de zwarte jongen
Rozemarijntje en de oude juffrouw

4364 0
4481 7
4382 9
4417 5
4469 8
4278 4
4470 1
4513 9
4471 x
4301 2
4489 2

64
65
66
67
68
69
70
71*
72
73
74

5,10
De stunt van klas zes
011ie en Mieke in Israël
Marlieske
Marlieske op 'De Meihorst'
De Lianenbrug
Houen jongens!
In kruiend ijs
En toen werd het feest
Ver van elkander
Dat valt niet mee, Carien!
Nicco, Yosi en de jonge leeuwtjes

4448 5
4431 0
4505 8
4265 2
4428 0

75
76
77*
78*
79*

5,30
Geert en Geesje in de storm
Geheim blijft geheim
Wout, de scheepsjongen
Waterrotten
Jessica's eerste gebed

4506 6
4285 7
4507 4

ƒ 5,80
80 * De vakantie van Bartho
81 *0-16
82 * Het ezeltje van Matthias

4330 6
4331 4
4332 2
4333 0

Serie REIS DOOR DE NACHT à f 6,20
83 * De duisternis in
84 De storm steekt op
85 *Ochtendgloren
86 De nieuwe dag

4378
4451
4257
4452

0
5
1
3

87
88
89
90

6,20
Dagboek van moeder
Huis in de wolken
Harm Watergeus
Schipbreuk op Malta

4412 4
4436 1
4322 5
4473 6
4474 4
4494 9

91
92
93
94
95
96

ƒ 6,50
Het rode lichtje
Een zwerver komt thuis
Ouwe Bram
De boshut
Roosje toch!
Nieuwe vrienden

4454 x
4475 2
4328 4
4344 6
4326 8

f 6,70
97 Niek van de bovenmeester, 1
98 Niek van de bovenmeester, 2
99 " Peerke en z'n kameraden
100 *Gerdientje
101 Willem Wijcherts

Goud-Elsje-serie
3911 2
3912 0
3913 9
3914 7
3915 5
3916 3
3917 1
3918 x
3919 8
3920 1

8 f 10,95 (pag. 22/23)
ex. deel 1
ex. deel 2
ex. deel 3
ex. deel 4
ex. deel 5
ex. deel 6
ex. deel 7
ex. deel 8
ex. deel 9
ex. deel 10

Goudenregen Reeks à j 12,90 (pag. 23)
3922 8
ex. Greetje-Margriet
3926 0
ex. Greetje-Margriet wordt Margriet
3924 4
ex. De Alpenroos
3934 1
ex. Floortje
3921 x
ex. De vakantie van Annewieke
3930 9
ex. Joos van Heek vliegt uit
ex. Mieke van de Rozenlaan
3929 5
3927 9
ex. Marianne vindt haar geluk
3928 7
ex. Jetje uit het huis
3935 x
ex. Netties tweelingbroer
3923 6
ex. Een jaar op je leven
3931 7
ex. Ik wil niet alleen zijn
Bijbelverhalen voor kinderen
van 5-7 jaar 8 j 5,75 (pag. 24)
4108 7
ex. Jezus vertelt
4105 2
ex. Jezus nodigt uit
4106 0
ex. God heeft ons lief
4110 9
ex. In het begin
4113 3

4511 2
4455 8
4508 2
4430 2
4426 4

ƒ 7,30
102 *Saskia
103 Het begon met een dreigbrief
104 *Pepi, het bergindiaantje
105 Appeltjes aan een cactus
106 Vogeltjes in een doopvont

4435 3
4341 1
4477 9
4483 3
4509 0

ƒ 7,80
107 Kruidje-roer-me-niet
108 Jaap Holm en z'n vrinden
109 *Panokko en zijn vrienden
110 Panokko en de wildernis
111 *Panokko en de witte mensen

4495 7
4478 7
4510 4
4496 5

112
113
114
115

4479
4487
4480
4501
4502

f 9,60
116 Greetje-Margriet
117 Greetje-Margriet wordt Margriet
118 De vakantie van Annewieke
119 *Joos van Heek vliegt uit
120 "Ik wil niet alleen zijn

5
6
9
5
3

2006 3
2026 8
2002 0
2003 9
2023 3
2019 5
2024 1
2018 7

8,60
De kloosterschat
Het verre land
*De witte wereld
Van Hollandse jongens in de Franse tijd

ex. Kerstliedjes 8 f 9,50
ex. Kerstliederen à f 27,50
ex. Liedboek voor de kinderen 8 f 12,50
ex. Wip Wap Wolletje á f 8,90
ex. Fifafaldera á f 8,90
ex. Kantorij bundel, 1, á ƒ 12,50
ex. Kantorij bundel, 2, á f 14,90
ex. Twee emmertjes water halen á f 9,90

Romans/kerstbundels/omnibussen (pag. 27/28)
2702 5
ex. Anne de Vries Omnibus 8 f 24,50
2703 3
ex. Visser-Roosendaal Omnibus 8 f 17,90
2691 6
ex. Mijn vreemde parochie 8 f 42,50
2690 8
ex. De Sorghdragers à ƒ 29,50
2677 0
ex. Sil de strandjutter á f 25,90
2609 6
ex. Sil de strandjutter 8 f 9,90
2672 x
ex. Het geheime dorp á ƒ 18,50
2678 9
ex. Feest in de Mussenstraat à f 18,50
2682 7
ex. Vervult de aarde 8 f 18,50
2704 1
ex. Bartje á ƒ 12,50
2699 1
ex. Bartje zoekt het geluk á f 12,50
2700 9
ex. Hilde á f 12,50
3533 8
ex. Reis door de nacht - omnibus 8 f 24,90
3936 8
ex. Panokko Omnibus á f 22,50
4111 7
ex. Het Grote Kerstvertelboek, 1, á f 32,50
4112 5
ex. Het Grote Kerstvertelboek, 2, á f 29,50
4109 5
ex. Vertellingen voor het Kerstfeest á f. 24,50
4104 4
ex. Verhalen voor de kersttijd 8 ƒ 24,50
2684 3
ex. Kerstverhalen 8 f 24,50

ex. In het licht van kerst (pag. 24)8 f 17,50

Muziekuitgaven (pag. 2)
Alles wordt nieuw 8 f 8,50
ex. deel 1
2000 4
2001 2
ex. deel 2
ex. deel 3
2016 0
2022 5
ex. deel 4
2012 8
ex.
deel 1 en 2 gebonden 8 f 26,90

langspeelplaten:
ex. 1 á f 16,95
ex, 2 á f 16,95
ex. 3 á f 19,95

Kent u iemand die deze catalogus
ook wil ontvangen?
Als u ons het adres even opgeeft
verzenden wij
daaraan graag een exemplaar.

PRIJSBOEKEN —
Ouderwets-dikke romanomnibussen voor vele
uren leesgenot

H. J. van Nijnatten-Doffegnies

Het geheime dorp
2672 x — f 18,50
Dankzij 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.

Ds. J. van den Blink

Mijn vreemde parochie
2691 6 — ƒ 42,50

Anne de Vries Omnibus
2702 5 — f 24,50
In deze omnibus zijn twee romans van
de meester-verteller Anne de Vries opgenomen: De man in de jachthut en
Wij leven maar eens. Geen streekromans in de traditionele betekenis van
het woord, maar wel streekgebonden:
beide boeken spelen in Drente.

Ds. Van den Blink geeft in dit boek zijn
ervaringen weer uit zijn wel zeer afwisselende leven als predikant in Singapore en als vlootpredikant. Het is het
verhaal van een predikant die op vele
plekken ter wereld mensen tegenkwam: mensen die deel uitmaakten
van zijn vreemde parochie.

M. A. M. Renes-Boldingh

Feest in de Mussenstraat
2678 9 — ƒ 18,50
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.

Voorraad beperkt — geen herdruk

Alle Prijsboeken zijn uit een
duidelijk leesbare letter gezet.

K. Norel

GVissersRoosendaal
OMNIBUS

Vervult de aarde
2682 7 — ƒ 18,50

Fenand van den Oever

De Sorghdragers
2690 8— f 29,50
Met vaardige pen beschrijft de auteur
de lotgevallen van de Terschellinger
stuurmansleerling Hendrik Jan Sorghdrager en de Katwijkse vissersdochter
Mien van Duijn.

Visser-Roosendaal
Omnibus

CA de strandlin_nte?

2703 3 — f 17,90
(na 31 december 1980 f 24,50)

2677 0 — f 25,90
2609 6 — paperback — f 9,90

De drie boeiende romans De Wachter,
Eerst ik en In 't laatste kwartier die in
deze omnibus zijn opgenomen, spelen
in West-Friesland. De schrijfster J. Visser-Roosendaal kent deze streek door
en door en deze heeft de liefde van
haar hart. Daardoor zijn haar boeken
waar en levensecht, vol actie en gezonde spanning en met groot talent geschreven.

De moeilijkheden dia 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.

Op boeiende wijze en met een scherpe
observatie vertelt deze bekende auteur
van de lotgevallen en van de vele ups
en downs van nederlandse emigranten
in Canada. Deze roman werd gebaseerd op ware belevenissen.
Anne de Vries
OZ77g
2704 1 — f 12,50
paperback op groot formaat

Cor Bruijn
7
.L

e ekt het ge,,,b_Jk

2699 1 — f 12,50
paperback op groot formaat

[dgdia
2700 9 — ƒ 12,50
paperback op groot formaat

Prijsboeken en romans zijn, tenzij anders vermeld, gebonden en
voorzien van stofomslag

Zie ook achterzijde omslag

Verhalen voor de kersttijd
4104 4 - geb. f 24,50

verhalen 'mor de

SI'TJE I»

ST

Het gtro
etrstvenellboe
4111 7 - geb. f 32;

Het tweede
grote
erstvetrteboek
4112 5 - geb. f 29,50
(na 31 december 1980
f 32,50)

Anne de Vries

Panokko Omnibus
3936 8 - geb. f 22,50

Reis door de nacht Omnibus
3533 8 - geb. f 24,90

wij a F. Callenbac bv

Nijkerk

