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Baarn, 30 augustus 1988

Geachte collega,

Namens uitgeverij Callenbach bieden wij u hierbij een exemplaar aan van de
Catalogus 1988-'89 kinderboeken.
Wanneer u gewend bent een aantal van de catalogus te ontvangen, kunt u dit
één dezer dagen in huis verwachten.
In deze nieuwe editie zijn 126 kinderboeken afgebeeld en beschreven. Het
merendeel kunt u uitsluitend bij ons bestellen, bij voorkeur met gebruikmaking
van het achterin opgenomen bestelformulier; telefonische bestellingen gaarne
met vermelding van het volgorde-nummer.
De serie VOOR ONZE KLEINEN (nrs. 11-31), de ROZEMARIJNTJE-serie (nrs. 56-60),
de overige titels van W.G.van de Hulst (nrs. 65,78,79,80,86,87,88,98) en de
serie REIS DOOR DE NACHT (nrs. 72-75), alsmede de overige titels van Anne de
Vries_ (nrs. 10 er► 89) zijn ook via C.8..„Multiboek en Scholtens Boek leverbaar.
Dat geldt natuurlijk ook voor alle titels vanaf nr. 100.
Wij verlenen de volgende kortingen, voor zowel (her)bevoorrading als doorlevering:
1-5 ex. gesorteerd 25%
vanaf 6 ex. gesorteerd 30%
vanaf 12 ex. gesorteerd 36%
vanaf 24 ex. gesorteerd 40%
Wanneer u, bijvoorbeeld met het oog op bestellingen van zondagsscholen, over een
ruime voorraad wilt beschikken, zijn wij gaarne bereid u een assortiment te
leveren met recht van retour tot 31 december 1988. Ter vergoeding van kasten
en risico wordt de eventuele retourzending gecrediteerd met 46% korting.
Met het Callenbach-fonds en in aanmerking komende titels van onze andere uitgeverijen nemen wij weer deel aan de CLK-Boekenbeurs op 9 en 12 september a.s.
Wij wensen u succes toe met de verkoop van de Callenbach-kinderboeken.

Met vriendelijke groeten,
hoogachtend,
UITGEVERSGROEP COMBO
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3,75
W. P. Balkenende

K. Norel

Doortje en de orgelman ®

Linekes tocht naar de
zingende klokken (D

4393 4
M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van Reintje Venema, 2e druk
Wanneer Doortje ernstig ziek wordt belandt ze in het ziekenhuis. Omstreeks
Kerstmis ziet ze op het plein voor het
ziekenhuis Benne, de orgelman, die
kerstliederen speelt. Ze heeft vreselijk
spijt dat ze hem altijd zo geplaagd
heeft.

4537 6
M. 6-8 jaar, 32 blz., 5 ill. van
Corrie van der Baan, 3e druk
Lineke en Jan mogen met Kerstmis
weer bij hun grootouders logeren.
Lineke klimt alleen de toren in en bereikt de klokken, maar ze klinken heel
anders dan toen ze met grootvader
ging luisteren. Zij dacht dat de engelen
zongen en wil hun vragen een boodschap bij God te brengen.

Jeannette van Luipen-Bronwasser

Kerstfeest bij opa en oma()
4538 4
J. en M. 9-11 jaar, 40 blz., 5 ill.,
2e druk
Ook dit jaar zouden de kinderen weer
met hun ouders het Kerstfeest bij opa
en oma vieren. Eelco wil niet mee. Hij
heeft andere plannen. Zijn vader wil
hem niet dwingen en dus mag hij bij
een vriendje logeren. Op het laatst bedenkt Eelco zich en daarvan zal hij
nooit spijt krijgen, want zelden had hij
zo'n goed Kerstfeest.

140117

Anne de Vries

Toen Jezus geboren werd®
4550 3
J. en M. 7-9 jaar, 40 blz.,
ill. van Tjeerd Bottema, 13e druk
Het is niet verwonderlijk dat van deze
titel reeds de dertiende druk verscheen: op eenvoudige maar indringende wijze wordt het Kerstevangelie
naverteld op voor kinderen begrijpelijke manier.
Een zeer waardevol boek!

-

Illustratie uit Toen Jezus geboren werd
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4.75
A. Simon van Dijk

Nita Veeren

De kerstnacht van Kees * C)

De opa van Jan C)

0172 7
J. en M. 6-8 jaar, 30 blz.,
geïllustreerd

4532 5 — Avi-5
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
met ill. van de schrijfster

De vader van Kees werkt in een grote
fabriek. Kees weet wel waar de ingang
is, maar hij mag niet naar binnen. Op
de middag voor Kerst wil hij zijn vader
gaan halen, maar die komt niet. Dan
gaat Kees maar weer naar huis..., althans dat wil hij. Maar omdat het is
gaan sneeuwen raakt hij zijn oriëntatie
kwijt en verdwaalt. Maar gelukkig
wordt hij gevonden.

De opa van Jan woont in een klein huis
aan de dijk. Het is een heel leuk huisje,
maar hij is oud en vergeet veel en
daarom zegt de moeder van Jan dat hij
daar niet kan blijven. Ze maakt zich zorgen en zou graag willen dat hij naar
een bejaardenhuis gaat.
Maar opa voelt daar niet veel voor en
samen met Jan verzint hij een mooi
plan: hij gaat onderduiken in een hut in
het bos die Jan samen met zijn
vriendjes heeft gebouwd!

Piet Meinema

Frans past op C)
4547 3 — Avi-4
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Weer een gezellig en spannend verhaal waarin Frans de hoofdpersoon is.
Dat het moeilijk is ergens voor te zorgen en erop te passen, ervaart Frans
aan den lijve. Maar gelukkig komt alles
toch goed.

Nita Veeren

Daantje en zijn moeders C)
0146 8 — Avi-6
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
met ill. van de schrijfster

Anne de Vries

De grote veenbrand
4414 0 — Avi-8
J. 7-9 jaar, 40 blz., 6 ill., 8e druk

,seeren
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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.
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Daantje heeft drie zusjes die de hele
dag over hem 'moederen'. Hij vindt dat
helemaal niet leuk want ze bemoeien
zich overal mee en laten hem geen moment met rust. Hij verzint van alles om
te laten zien dat hij groot is, maar niets
helpt.
Totdat er iets gebeurt waardoor alles
verandert.

Nita Veeren

Een vijver voor Mikkie
0047 x — Avi-6
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
met ill. van de schrijfster
Anneke vindt een verdwaalde eend
vlak bij haar huis. Ze neemt hem mee
en bedenkt van alles om het hem naar
de zin te maken. Maar dat is niet zo
gemakkelijk en... zou moeder het wel
leuk vinden?
Een heerlijk verhaal om voor te lezen.
De aantrekkelijke tekeningen ondersteunen de tekst.
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5.25

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 58 blz., — Avi-5

Allemaal katjes

®

4380 2
19e druk

Anneke en de sik®
4236 9
16e druk

Annelies c)
4381 0
11e druk

Bruun de beer®
4238 5
21e druk

De bengels in het bos®
4239 3
9e druk

De wilde jagers C)
4240 7
16e druk

Fik 0
4241 5
23e druk

Grote Bertus en kleine
Bertus®
4242 3
14e druk

Het huisje in de sneeuw®
4243 1
22e druk

Het kerstfeest van twee
domme kindertjes zo
4244 x
14e druk

Het klompje dat op het
water dreef®
4245 8
12e druk

HET
HUISJE
IN DE
SNEEUW

Deze 21 deeltjes zijn ook verkrijgbaar
in twee verzamelbanden:
Omnibus Voor Onze Kleinen deel 1 en
Omnibus Voor Onze Kleinen deel 2
Voor nadere gegevens: zie pag. 22 van
deze catalogus

Deze serie is nu weer
compleet leverbaar!
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De serie VOOR ONZE KLEINEN (in de wandeling bekend als 'de Vé-O-Kaljes)
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.

5.25

Het plekje dat niemand
wist®
4246 6
16e druk

s '45.0
TOE G Ai,

Het wegje in het koren C)
4247 4
20e druk

Het zwarte poesje
4248 2
14e druk

Kareltje 0
de

4249 0
15e druk

Kleine zwerver

0

4250 4
9e druk

00* 001, glit»,

Van Bob en Bep en
Brammetje @
4251 2
22e druk

Van de boze koster

0

4252 0
22e druk

Van drie domme zusjes

0

4253 9
17e druk

Pc1 riBOke# 0 BeP

Voetstapjes in de sneeuw
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4254 7
11e druk

Zo'n griezelig beest
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4524 4
13e druk
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5,50
De serie boekjes over Maud en Rik heeft bij vele jonge lezers een speciaal
plekje verworven, vooral omdat ze zelf deze verhaaltjes al kunnen lezen: er
worden slechts één-lettergrepige woorden gebruikt.

Coby Bos

Maud en Rik naar
het feest*C)
0157 3 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Een nieuw verhaal over dit onafscheidelijke tweetal. Ze mogen op school
mee helpen bij de voorbereidingen
voor een feest. Maud wordt ziek en
moet thuis blijven. Dan gaan ze zich
'mooi maken'; maar of moeder dat nu
wel zo fijn vindt?
Coby Bos

Maud en Rik in de stad Cl
0135 2 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
De vader van Rik is zeeman en in dit
verhaal wordt verteld hoe Rik met veel
spanning het verlof van zijn vader tegemoetziet. Maar voor het zover is,
gaat hij met zijn moeder naar de grote
stad. Maud mag ook mee. En dan ontdekken ze dat hun eigen dorp eigenlijk
veel leuker is.
Coby Bos

Maud en Rik op reis

0

0075 5 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Omdat de vaders van Maud en Rik
voor hun werk weg zijn, mogen ze met
hun moeders op vakantie.
Wanneer ze in de trein zitten merkt Rik
dat hij iets heel doms heeft gedaan. En
zo begint een vakantie met veel avonturen!

Illustratie uit
Maud en Rik in de stad
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Coby Bos

Maud en Rik op de markt C)
0038 0 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Maud en Rik zijn dikke vrienden en
evenals in de andere boekjes waarin zij
een hoofdrol spelen, beleven zij ook nu
weer een heleboel spannende avonturen.
En als ze dan op de markt aankomen
en zelf ook spulletjes willen gaan verkopen...

Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons naam en adres
opgeeft zorgen wij graag voor
toezending van een
exemplaar.

5,50
W. P. Balkenende

K. Norel

Bram en Mieke (j

Janneke en Juno C)

0048 8 — Avi-8
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

4482 5 — Avi-7
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 5e druk

Een fijn verhaal over de belevenissen
van twee kinderen die, ondanks de
nare dingen, weten dat de Here hen zal
bewaren.

Uit wat Janneke van anderen hoort,
begrijpt ze dat ook dieren onze naasten
zijn. Daarom bevrijdt ze Juno van
Vodde-Gerrit. Later begrijpt ze dat Gerrit door haar schuld ziek werd. Ook
komt ze erachter dat hij geen dierenbeul is, maar een dierenvriend.

Coby Bos

Mijn vriend Luuk (:)
4544 9 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Els woont in dezelfde buurt als Luuk,
maar ze gaan wel naar verschillende
scholen. Dat vinden ze jammer, want
ze beleven samen heel wat avonturen.
Wanneer dan blijkt dat de vader van
Els haar eigenlijk liever op een protestants-christelijke school heeft, komen
ze bij elkaar in de klas. Een gezellig verhaal.
A. G. Lameris-Bolt

Van een rood ei en een
Noorse pop CI
4397 7 — Avi-8
J. en M. 7-9 jaar, 56 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven, 3e druk
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
thuiskomst, 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.

Ina de Vries-van der Lichte

Het kamertje in de kerk®
0093 3 — Avi-7
J. en M. 7-9 jaar, 48 blz.,
ill. van Laura Gerding, 2e druk
Marga en Mieke gaan logeren bij opa
en oma in het tegen de kerk aangebouwde kostershuisje. In de kerk is een
klein kamertje waar ze mogen slapen.
Dat is wel fijn, maar ook griezelig want
's nachts horen ze allerlei geheimzinnige geluiden...

6,25
W. P. Balkenende

Twee kaarsjes *

e

Johanna Schilling

Niet bang zijn, Jolien as

0167 0
J. en M. ca. 10 jaar, 60 blz.,
geïllustreerd

4548 1 — Avi-7
J. en M. 7-9 jaar, 64 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

Aalt en Eibertje wonen op een boerderij ver weg in de polder, dicht bij een
grote rivier. Daar meert tegen het vallen van de winter een woonboot aan
waarin het gezin Keizer woont. Als Aalt
en Eibertje ontdekken hoe groot de armoe bij het gezin op de boot is, gaan ze
proberen maatregelen te nemen. Hun
ouders, de wijkzuster..., ja eigenlijk de
hele buurtschap helpt mee om de
nood te lenigen.

Op school hoort Jolien over een echtscheiding en dan wordt zij bang dat
ook haar ouders uit elkaar zullen gaan.
Maar na thuiskomst uit het ziekenhuis,
waarin zij na een ongeluk was beland,
hoort zij dat hun gezin bij elkaar blijft.
Als herinnering aan een nare tijd krijgt
zij van haar ouders een tegeltje met
een tekst waaruit zij kan afleiden dat
God ook voor haar zorgt.

Piet Meinema

Toch Kerstfeest C)

Nelly Tazelaar-de Ruiter

Onno en Marleen *C)
0168 9
J. en M. 8-10 jaar, 50 blz.,
geïllustreerd
Onno en Marleen zijn neef en nicht en,
omdat ze heel dicht bij elkaar in de
buurt wonen, goed bevriend.
Ze vinden een poes en willen er beiden
voor zorgen. Maar in wiens huis gaat
de poes dan wonen?
Daardoor ontstaan allerlei verwikkelingen die echter alle ten goede leiden.
Maar als op een gegeven ogenblik
Moortje niet meer thuis komt...

Illustratie uit Niet bang zijn, Jolien
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4540 6 — Avi-8
J. en M. 7-9 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Dit verhaal speelt zich af in een Zwitsers bergdorpje. Omdat de dominee
verhuisd is zal er dit jaar geen kerstnachtdienst zijn. Sepp en zijn vriend
Hans besluiten daar — samen met de
andere kinderen uit het dorp — iets aan
te doen. Slechts een paar volwassenen
worden bij hun plannen betrokken.
Wanneer dan op de avond voor kerst
de klokken van het kerkje gaan luiden
en er een predikant de kansel bestijgt,
is het voor het hele dorp toch Kerstfeest.

Twee
raars/es

s.75
W. P. Balkenende

Renata, Rimke en de
hond (D
0074 7 — Avi-8
J. en M. 9-11 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Renata en Rimke wonen bij oma op de
boerderij. Ze vinden een gewonde
hond, die kennelijk door zijn baas is
achtergelaten en nemen hem mee.
Eerst is oma daar niet erg blij mee,
maar wanneer zij door de hond uit het
vuur wordt gesleept is zij maar wat
dankbaar!
C. M. van den Berg-Akkerman

De duiventoren ®
4539 2 — Avi-6
J. 9-11 jaar, 56 blz.,
ill. van Geeske van Tien hoven
Jan verliest — wanneer hij samen met
zijn vrienden overhaast een boomgaard moet verlaten — zijn sandaal. Op
dat moment weet hij nog niet dat,
mede door het avontuur bij de duiven
in de kerktoren, hij via die sandaal er
een goede vriend bij zal krijgen. Een
goed verhaal met positief-christelijke
strekking.
Corry Blei-Strijbos

Ruby en het konijn C)
4317 9 — Avr-5
J. en M. 7-9 jaar. 53 blz.,
16 ill. van Tiny van Asselt, 3e druk.

K. Norel

Anneke en rooie Kees ®
4441 8 — Avi-5
J. en M. 8-10 jaar, 54 blz.,
7 ill., 3e 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.
Tjits Veenstra

Kranten voor Kobus ()
0064 x — Avi-8
J. en M. 8-10 jaar, 60 blz.,
ill. van Joke van Diggelen
De pony Kobus, voor veel kinderen uit
de omgeving een bekende verschijning op de kinderboerderij, wordt oud.
Eigenlijk zou hij de laatste jaren van
zijn leven op een rustig plekje moeten
kunnen doorbrengen, maar dat kost
geld.
Stieneke en Inge trekken zich zijn lot
aan en gaan, samen met andere regelmatige bezoekers van de kinderboerderij, een actie beginnen om dat geld
bij elkaar te brengen.

C.B. BleiStrijbos

Er zijn twee gegadigden voor een konijntje dat te koop is. Ruby komt het
eerst, maar Wout gaat met het beestje
naar huis. Wout, die hier geen vrede
mee heeft, bedenkt samen met zijn
vriend Frans een plan om het konijn
aan Ruby cadeau te doen. Pas na veel
moeite gelukt dit.
Corry Blei-Strijbos

Blijf van dat hert af! C)
4264 4 — Avi-5
J. en M. 7-9 jaar, 60 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 4e druk
Ton en Tineke van de boswachter vinden de verblijfplaats van een jong hert.
De slagersjongen Hein wordt deelgenoot van hun 'geheim'. Hein neemt het
hertejong mee naar huis, maar daar
ontstaan dan problemen. Met behulp
van de boswachter komt alles echter in
orde.
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7,25

Ham) en An nelies
A C de key ze=
iY)*(6'ifeiSPI'lit‘

C. Th. Jongejan-de Groot

De ponyfarm C)
4362 4 — Avi-9
M. 8-10 jaar, 60 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 4e druk
Er is een prettige vriendschap tussen
Joke Lievers en het hongaarse meisje
Terka Hallada. Terka woont op een ponyfarm. Liefde voor dieren en voor de
medemens speelt een belangrijke rol
in haar leven.

jok,
aana Schliitng

Werller
winthet

A. C. de Keyzer

Harm en Annelies op
wintersport C)
0082 8 — Avi-9
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Het gezin Konings gaat in de crocusvakantie naar Oostenrijk. Harm signaleert
steeds weer dezelfde Porsche, bestuurd door een man met een donkere
bril. Zijn achterdocht wordt aanvankelijk door zijn zusje en zijn ouders niet
serieus genomen, maar wanneer zij
horen dat deze man bij een bankoverval is betrokken, wordt het een andere
zaak.
Lenie van Riessen

Martientje * C)
0156 5
M. 8-10 jaar, 60 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Jarenlang heeft Martientje naar een
broertje of zusje verlangd. En als moeder dan ook met de kleine Leonard uit
het ziekenhuis thuiskomt is Martientje
erg blij. Maar dan valt het tegen:
niemand heeft meer aandacht voor
haar en ze wordt jaloers. Tijdens een
logeerpartij bij Oma gaat Martientje
echter begrijpen dat vader en moeder
nog net zoveel van haar houden als
voor de komst van Leonard.
Door de positieve strekking een waardevol boek.
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Johanna Schilling

Werner wint het C)
0049 6 — AVI -6
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Werner voelt zich vaak ongelukkig omdat hij een wat kromme rug heeft. Hij is
bang dat de kinderen uit zijn klas hem
daarom hun mindere vinden. Hij probeert met geld uit zijn spaarpot hun genegenheid te winnen.
Door goede medische begeleiding en
door zwemmen en ponyrijden is zijn
rug te genezen. Dan ontdekt Werner
ook dat vriendschap niet te koop is.
Rik Valkenburg

Neline en haar kanarie C/
4549 x — Avi-9
J. en M. 8-10 jaar, 72 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Neline vindt op een dag een kanarie in
de tuin. Het beestje is kennelijk mensen gewend, want als Neline met wat
voer komt en een kooitje, vliegt het
diertje naar binnen. Weldra blijkt het
een erg goede zanger te zijn en Neline
gaat ermee naar een tentoonstelling.
Bijna dreigen er dan allerlei dingen
fout te gaan, maar dank zij de hulp van
haar broer Bart komt alles weer goed.

7,25
W. G. van de Hulst ROZEMARIJNTJE-SERIE
Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tdt de meest gelezen
verhalen door meisjes van 8-10 jaar. En nog steeds staan ze op talloze
verlanglijstjes.
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 vele harten te veroveren. Ten slotte vinden
we haar terug in 't ziekenhuis, waar ze een verblijdende rol speelt in het
leven van de zieken, maar in 't bijzonder in dat van een oude, eenzame,
verdrietige juffrouw.
Aantrekkelijker, opgewekter boeken zijn er welhaast niet te vinden!

Rozemarijntje C)
4309 8
25e druk

Rozemarijntje naar
school C)
4310 1
24e druk

Rozemarijntje en rooie
Pier (D

Rozemarijntje omnibus
De vijf delen van de Rozemarijntje-serie zijn ook als omnibus verkrijgbaar!

‘

)11

ijntje

3535 4, 3e druk
384 blz., ill. van W. G. van de Hulst Jr.
gebonden, ƒ 26,75

4311 x
17e druk

Rozemarijntje en de
zwarte jongen C)
4312 8
14e druk

Rozemarijntje en de oude
juffrouw C)
4313 6
12e druk
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7,75
C. M. van den Berg-Akkerman

Met andere ogen *C)
0169 7
M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
geïllustreerd
Nadira is pas uit Suriname in Nederland komen wonen. Ze kan nog helemaal niet wennen. Ook op school wil
het eerst niet vlotten. Wel vindt ze al
gauw een vriendin, maar ook moet ze
ervaren dat andere meisjes haar links
laten liggen of zelfs plagen. Maar dankzij de inzet van Nadira, daarbij door de
onderwijzer gesteund, weet ze ook op
goede voet te komen met de andere
meisjes in de klas. En als Nadira dan na
een paar maanden eens terugkijkt op
haar tijd in Nederland, dan valt het
toch nog wel mee.

Corry Blei-Strijbos

Slungel, de grijze hond C)
4542 2 — Avi-5
J. en M. 9-11 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

C. M. van den Berg-Akkerman

Dagboek van moeder C)
4378 0 — Avi-9
M. 9-11 jaar, 96 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 4e druk
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.
Corry Blei-Strijbos

Vossesporen *C)
0170 0
J. en M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
geïllustreerd
Rondom huis en op het schoolplein gebeuren vreemde dingen: een vuilcontainer ligt leeggestort op de grond, een
pan met eten — die even onbewaakt in
een tent stond — wordt leeggegeten en
uit het kippenhok worden enkele kippen vermist. Hoe kan dat?
Elsemiek en haar buurjongen Robert
Jan snappen er niets van. Totdat...
Met grote vaardigheid weet de auteur
ons door de belevingswereld van de
kinderen én van een vos te voeren:
hun sporen kruisen nogal eens.
Uiteindelijk mogen de jongelui mee
met de jachtopzieners wanneer die de
vos — na haar gevangen te hebben —
naar Limburg gaan brengen.
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Slungel, de jonge hond van Rob, wordt
— wanneer hij hem voor de winkel
heeft vastgebonden — door iemand
meegenomen die de hond wil africhten. Rob is erg verdrietig. Pas wanneer
de politie bij een autocontrole de als
vermist opgegeven Slungel ontdekt,
kunnen baas en hond weer bij elkaar
worden gebracht.
W. G. van de Hulst

Oude Bram *
4322 5 — Avi-9
J. 9-11 jaar, 112 blz.,
10 ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
25e druk
Samen met andere boeken van deze
grootmeester in de vertelkunst behoort Ouwe Bram tot de klassieke,
meest gelezen nederlandse jeugdboeken. De geschiedenis van de eenzelvige ouwe Bram spreekt tot 't hart van
de jeugd in alle tijden.
Jeannette van Luipen-Bronwasser

Frits en Tineke C)
4450 7 — Avi-7
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 4e druk
Tineke sluit vriendschap met Frits,
haar nieuwe buurjongen. Deze omgang wordt eerst argwanend bekeken.
Er groeit echter zo'n prettige verhouding dat alle gezinsleden Tinekes vader komen helpen wanneer hij het druk
heeft in de bakkerij. Voor Frits en zijn
ouders wordt dit contact een grote zegen, want zij leren de Bijbelse Boodschap verstaan.

Piet %Mem

LOES EN LEO
De auteur heeft het gezin waarin Loes en Leo opgroeien als middelpunt gekozen voor een serie boekjes waarin niet alleen spannende verhalen worden
verteld, maar waarin ook eigentijdse onderwerpen als adoptie, milieubescherming en jeugdcriminaliteit aan de orde komen.
De recensies van de reeds verschenen delen zijn overwegend lovend.

Piet Meinema

Piet Meinema

Avonturen in Engeland C)

De grote brand C)

0136 0 — Avi-8
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

0050 x — Avi-6
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Loes en Leo, deel 5. Tijdens een
schoolreisje naar Vlieland hebben
Loes en Leo een fles gevonden met
een briefje erin, afkomstig uit Engeland. Nu gaan zij daar, zonder hun ouders, logeren. Ze hebben geprobeerd
wat Engels te Ieren, maar dat viel niet
mee. Eenmaal ter plaatse lukt het hun
toch zich aardig verstaanbaar te maken. Ze bezoeken Londen en de badplaats Brighton en hebben een geweldige tijd.

Loes en Leo, deel 3. Op een van de eerste avonden van de kerstvakantie ontdekken de twee hoofdpersonen dat
een oud schoolgebouw in brand staat.
Zij waarschuwen de politie en kunnen
— omdat zij de vermoedelijke daders
gezien hebben — aan de arrestatie van
de brandstichters meewerken.

Piet Meinema

Loes en Leo C)
4541 4 — Avi-5
J en M. 8-10 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Loes en Leo, deel 1. Leo heeft er nooit
over nagedacht waarom hij, net als zijn
ouders, blond haar heeft en zijn zusje
Loes pikzwart haar. Pas wanneer de
jongens in de klas hem erop attent maken komt Leo in verwarring.
Vader en moeder vertellen dan aan
hun kinderen dat zij Loes hebben geadopteerd.
Dit thema is met omzichtigheid behandeld waardoor dit boekje voor veel
jonge lezers zeer informatief is.
Piet Meinema

Toen vader thuiskwam C)
4546 5 — AVI-5
J. en M. 9-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Piet Meinema

Toen vader

Piet Meinema

Schoolreisje naar Vlieland
0077 1 — AVI-8
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
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Loes en Leo, deel 4. Dat er tijdens een
schoolreisje naar Vlieland veel te beleven valt, ervaren Loes en Leo. Speurtochten, wandelingen langs het strand
en sport behoren tot de vaste programmapunten. Tijdens een strandwandeling vindt Leo een fles waar een
papier in zit. En dat heeft heel wat gevolgen!

Schooile,

ruin

ZEjnerna Vlieland

Loes en Leo, deel 2. Dit is het tweede
boekje over Loes en Leo. De thuiskomst van vader wordt met spanning
tegemoet gezien. Hoe zal alles aflopen?

Caberbach
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DOOR DE NA
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Anne de Vries

REIS DOOR
DE NACHT
REIS DOOR DE NACHT
OMNIBUS

AVI-9

De duisternis in C)
4330 6
21e druk

De storm steekt op C)
4331 4
17e druk

Ochtendgloren

e

4332 2
17e druk

De nieuwe dag C)
4333 0
13e druk

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.

Deze geweldige boeken zijn ook leverbaar als omnibus, vier delen in één
band
3533 8
474 blz., royaal geïllustreerd door Jan
Kruis, met een prachtige vierkleurenstofomslag.
Van deze editie verscheen inmiddels
de 21e druk!
gebonden, / 28,90

8,50
C. M. van den Berg-Akkerman

Soms gaat het toch
anders C)
0139 5 — Avi-8
J. en M. 9-11 jaar, 56 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Alhoewel Noortje en Karin zusjes zijn,
lijken ze noch uiterlijk, noch innerlijk
op elkaar. Noortje is uitbundig en
speels, Karin is rustig en bedachtzaam.
Hun tante gaat trouwen en Noortje
wordt gevraagd bruidsmeisje te zijn.
Ze vindt het wel even sneu voor haar
zusje, maar als blijkt dat die er niet zo
zwaar aan tilt, kan Noortje zich enthousiast op haar 'taak' voorbereiden.
Maar... soms gaat het toch anders.
Noortje komt te vallen en loopt een
hersenschudding op. En dan moet Karin invallen.
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Corry Blei-Strijbos

Olifanten in het oerwoud C)
4504 x — AVI-7
J. en M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Corrie van der Baan
Een spannend verhaal dat in een van
de grote wildparken in Oost-Afrika
speelt. Een jong echtpaar onderzoekt
het gedrag van een kudde olifanten.
Het gevaar komt echter niet van de
wilde dieren, maar van de niets en
niemand ontziende stropers. Een spannend boek, waarin we het leven in het
afrikaanse oerwoud goed leren kennen.

W. G. van de Hulst

Willem Wijcherts * C)

MIAAINST0

4326 8 — AVI-9
J. en M. 10 jaar e.o., 144 blz.,
20 ill. van J. H. Isings, 21e druk

VERMIS;
LENIE VAN

BIESSEN

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.

,50
,›
r

W. G. van de Hulst

Niekvande
bovenmeester, deel 2 ®
4475 2 — Avi-7
J. 9-11 jaar 112 blz:,
ill. van W. G. van de Hulst Jr.
Dit boek behoort, naast Peerke, Ouwe
Bram, Gerdientje en zovele andere titels, tot de klassieke verhalen van deze
meesterverteller. Het bevat de avonturen van de zoon van een 'bovenmeester', wonend in een klein provincieplaatsje in Nederland. Samen met
zijn vrienden beleeft Niek vele avonturen. Voor de vele tienduizenden die elk
jaar weer blij zijn met een boek van
deze schrijver is deze uitgave een
waardevol bezit.
Ook verschenen: Niek van de bovenmeester Omnibus.
zie nummer 102, bladzijde 19

Lenie van Riessen

Maanstof vermist®
0137 9 — AVI-8
J. en M. 10-12 jaar, 80 blz.,
ill. van H. J. M. van Lunenburg

WILLE

WYCHERis

Op een tentoonstelling is, in een ogenschijnlijk goed bewaakte vitrine, een
glazen buisje te zien met 'maanstof',
dat door astronauten werd meegebacht. Niet alleen Mark en Henk zijn
erg geïnteresseerd, maar ook een verzamelaar van bijzondere gesteenten én
een drietal duistere figuren uit Amsterdam. Het buisje wordt gestolen, maar
dankzij de oplettendheid van de jongens kan het nog net op tijd door de
politie worden opgespoord.

_v_?r? de Mitsr

\4°(A.v.In ceel

mik'esA
deel 2

Lenie van Riessen
W. G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden (j
4328 4 — AVI-9
J. en M. 10 jaar en ouder, 144 blz.,
21 ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
21e 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.
W. G. van de Hulst Jr.

De verloren foto C)
4453 1
J. 9-11 jaar, 96 blz.,
11 ill., 4e druk
Een boeiend, briljant geschreven verhaal over een schippersjongen en de
bewoonster van een woonschip met
haar poes. Japie gelooft dat deze oude
dame kan toveren en daaruit komen
heel wat angst en narigheid voort.
Eerst wanneer er iets ernstigs gebeurt
met de vrouw, waardoor ze naar het
ziekenhuis moet, komt alles terecht.
Hij, Japie, werd verdacht van iets heel
ergs, maar al heeft hij wel schuld aan
haar verdriet, hier staat hij toch heus
buiten.

Het geheim van de groene
keet (D
0081 X — Avi-8
J. en M. 10-12 jaar, 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Hein moest — zonder enige animo —
met zijn ouders en jongere zusje mee
naar een camping in de Achterhoek.
Daar ontmoet hij Roel, die ook al tegen
zijn zin met zijn moeder is meegegaan.
Het valt de jongens echter alles mee op
de camping, vooral als ook Lex, een
neef van Hein, komt logeren. Ze gaan
in de omgeving op onderzoek uit en
binnen de kortste keren zijn ze verwikkeld in een bijzonder spannend avontuur dat, door tijdig ingrijpen van de
politie, nog net goed afloopt.
Dieuwke Winsemius

Een bedje op de bank C)
4551 1 — Avi-7
M. 9-11 jaar, 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

Net ~nl van de
groent! keet

Een bedje
bank

Op de

De avonturen van Jacomientje worden
op een gezellige manier verteld. Logeren bij oma in Friesland, het Kerstfeest,
sneeuwpret..., maar ook nare dingen
als een doodgereden poes en het knippen van haar amandelen.
Een boek dat zeker in de smaak zal vallen.
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9.50
C. M. van den Berg-Akkerman

W. G. van de Hulst

Samen op weg C)

Jaap Holm en z'n vrinden *

4529 5 — Avi-8
M. 10 jaar e.o., 104 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

4341 1 — Avi-9
J. en M. 10 jaar en ouder, 208 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr., 28e druk

Barbara vindt dat een heleboel dingen
in het leven eigenlijk anders zouden
moeten. Kan een mens wel echt gelukkig zijn? Door haar geloof ontdekt zij
dat dit kan, maar dat je je moet openstellen voor je naaste, wie dat dan ook
is. Tussen haar en Anja ontstaat een
echte vriendschap. Door haar besluitvaardigheid kan zij een ernstig ongeluk
voorkomen.

Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, waardoor het leven
van de jeugd wordt gekarakteriseerd.
Iedere jongen zal het met gloeiende
wangen lezen.

W. G. van de Hulst

Gerdientje C)
4344 6 — Avi-7
J. en M. 9-11 jaar, 184 blz.,
26 ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
20e 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.
W. G. van de Hulst

Van Hollandse jongens in
de Franse tijd C!
4496 5 — Avi-8
J. en M. 12 jaar e.o., 176 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
19e druk
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 hoofdpersonen 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.
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Anne de Vries

Panokko en de witte
mensen C)
4509 0
J. en M. 10 jaar e.o., 128 blz.,
ill. van Corrie van der Baan, 4e druk
Panokko woont in het oerwoud en
heeft er een heleboel vriendjes.
Hij komt in aanraking met een zendeling en gaat later naar de grote stad
(Paramaribo), waar hij zijn ogen uitkijkt. Op de zendingsschool leert hij
veel van de witte mensen, maar hij is
ook blij wanneer hij na verloop van tijd
weer met vakantie naar zijn dorpje terugkeert.

Ckvan den BergAkkennan

10,-Nanne J. Bosma

Nanne J. Bosma

De grote reis van Margje
Blauw ()

Tochtgenoten C)

0080 1 — Avi-9
J. en M. 12 jaar e.o., 180 blz.,
ill. van Wille Hampel
Margje Blauw logeert bij haar oom en
tante op een boerderij en maakt mee
hoe in juni 1787 de patriotten bij Goejanverwellesluis prinses Wilhelmina,
echtgenote van de Stadhouder, tegenhouden. In de Nederlanden gist het: de
Oranjeklanten en de Patriotten staan
elkaar naar het leven. In deze historische omlijsting volgen we Margje met
haar familie op weg naar Frankrijk.
Een spannend boek waarin duidelijk
naar voren komt dat de maatschappelijke omwenteling aan het eind van de
18e eeuw reeds vele tientallen jaren
smeulde.
Nanne J. Bosma

Een lied voorde vrijheid C)
4552 x — Avi-9
J. en M. 12 jaar e.o., 192 blz.,
ill. van H. J. M. Lunenburg
Een Hollandse jongen raakt in gevangenschap in Algiers; zijn bevrijders komen hem op het spoor als zij hem een
bekend Amsterdams wijsje horen fluiten.

De GROTE reis
van Margje Blauw

4515 5
J. 12 jaar e.o., 192 blz.,
ill. van H. H. Prahl, 2e druk
De schrijver van dit bijzondere boek
slaagt erin op een boeiende en suggestieve manier veel duidelijk te maken
van de levensomstandigheden in de
zeventiende eeuw.
Hij vertelt over het leven van drie gewone jongens, dat zich hoofdzakelijk
op zee afspeelt. We beleven de dreiging mee van het natuurgeweld, de
dreiging van oorlog en de gevaren van
een zeereis.
Tineke Dooge-Verra

In het land van de
Navajo's C)
0128 x — Avi-9
J. en M. 12 jaar e.o., 100 blz.,
ill. van Reint de Jonge
Dit verhaal speelt in de Verenigde Staten, voornamelijk in het reservaat van
de Navajo-Indianen. Eelco en Marjan
gaan in hun vakantie een poosje werken in een van de Indianendorpen
waar nogal veel toeristen komen. Ze
beleven er heel wat en ontdekken dat
een andere cultuur, andere zeden en
gewoonten, beslist niet minder waard
zijn dan het leven dat zij kennen.

Nanne J. Bosma

De brief van de Sultan C)
4516 3
J. 10 jaar e.o., 176 blz.,
ill. van Hans Sturris
In 1602 moet een speciale koerier een
belangrijke brief van de Sultan van
Turkije brengen naar Prins Maurits in
Den Haag: zouden de Spanjaarden niet
van twee kanten aangevallen kunnen
worden? Door een toeval worden drie
kinderen met deze opdracht belast en
brengen die tot een goed einde.

In het land
van de

Kavajo's
Tineke Dooge-Verra

Tochtgenoten
ttsnno 1 Boer.

Kent u iemand die deze
catalogus ook wil ontvangen?
Als u ons naam en adres
opgeeft zorgen wij graag
voor toezending
van een exemplaar.
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Tineke Dooge-Verra

W. G. van de Hulst

Een fijne zomer C)

De rode vlek C)

4545 7 — Avi-9
J. 10 jaar e.o., 104 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

4500 7 — Avi-5
J. en M. 10 jaar e.o., 176 blz.,
01. van W. G. van de Hulst Jr.,
13e druk

Maarten en Jimmie zijn dikke vrienden.
Als na de strenge Canadese winter het
voorjaar en de zomer weer komen maken ze veel plannen, maar pas als de
vader van Maarten en de oudere broer
van Jimmy zich ermee bemoeien kan
één plan echt worden uitgevoerd.
Tineke Dooge-Verra

De witte wereld C)
4510 4
J. 10 jaar e.o., 112 blz.,
ill. van Ben Horsthuis
Maarten is enige tijd geleden met zijn
ouders naar Canada verhuisd en maakt
nu voor het eerste een echte strenge
winter 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.
Anneke Groot

Het verhaal van Jako en
Jente * C)
0171 9
J. en M. 10 jaar e.o., 90 blz.,
geïllustreerd
Na rijp beraad besluiten de grootouders van Jako de boerderij over te dragen aan hun zoon en zo verhuizen Jako
en zijn zusje Aja van de stad naar een
dorp. Dat geeft grote veranderingen.
Eerst missen ze veel, maar al snel ontdekken ze de voordelen van hun
nieuwe behuizing: ze mogen dieren
houden. En zo doet Jente, de hond, zijn
intrede in het leven van Jako. Een aardig verhaal waarin vriendschap voor
dieren een duidelijke rol speelt.

18

De titel van dit spannende boek is ontleend aan de rode bies die op een van
de wieken van een molen is geverfd ter
herinnering aan de molenaar die in de
Franse tijd zijn molen probeerde te
redden.
In en om die molen beleven Gert en
zijn vriend Karel, samen met hun hond
Hek, spannende avonturen.
Jenno Sijtsma

De club van vier C)
0138 7 — Avi-8
J. en M. 12 jaar e.o., 134 blz.,
ill. van Koos Baas
Gerben, Sjoerd, Leo en Maartje vormen een hechte vriendenclub; na
schooltijd trekken ze veel met elkaar
op. Wanneer Maartje wordt ontvoerd
uit 'hun' hut breekt een spannende tijd
aan. Aangezien de politie hen niet bij
het onderzoek betrekt, gaan de drie
jongens zelf op speurtocht. Omdat zij
elke centimeter van hun hut kennen,
weten ze de politie een goede tip te
geven.

ren
zomer

Diverse jeugdboeken
nohk I kirt
W. G. van de Hulst

3V.6.1wildelho

De pruikenmaker en de
prins

a.

3515 x
J. en M. 10 jaar e.o., 112 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
8e druk, ƒ 12,50
Een nieuwe druk van dit oude stripverhaal, waarin wordt verteld van de
prins, die vermomd als marskramer
het land verkent waar zijn bruid woont.
De andere hoofdpersonen zijn twee
pruikenmakers, twee meisjes en een
jonge koetsier. Nog steeds heeft dit
sprookjesachtige verhaal niets van zijn
charme verloren.
W. G. van de Hulst

Jeugdomnibus
0142 5
J. en M. 9 jaar e.o., 145 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
12,50
Van de Hulst schreef voor de leeftijd
negen jaar en ouder een aantal korte
verhalen, die gebundeld werden uitgegeven onder de titel Het karretje (6e
druk 1969). Daarin werden naast het titelverhaal opgenomen De sterke vader
en Een vreemde wedstrijd. Alle drie
verhalen zijn nu samen met Wout de
scheepsjongen in deze jeugdomnibus
opgenomen. Een boek waarmee de talrijke van de Hulst-liefhebbers blij zullen zijn.
W. G. van de Hulst

Niek van de
bovenmeester Omnibus C)
0133 6
J. en M. 11 jaar e.o., 220 blz.,
ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
17,50
Het is niet altijd even plezierig de zoon
te zijn van het hoofd van de school. En
vooral als je bij je vader in de klas zit
lijkt het wel of je altijd als voorbeeld
moet dienen. Niek kan het niet helpen,
maar misschien juist omdat hij zo zijn
best doet niet op te vallen, lopen allerlei onschuldige dingen ineens uit de
hand. Een spannend boek voor jongens (én meisjes).
W. G. van de Hulst

Rozemarijntje Omnibus C)

ItunahmacEn

Anne de Vries

Jaap en Gerdientje
0151 4
J. en M. 7-9 jaar, 192 blz.,
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema,
17,50

Nick WG.mandelfidst

van de boven~ter
omnibus
lijk; ch„

Jaap is een klein boerenjongetje en
Gerdientje is het dochtertje van een
zendeling. Als Gerdientjes vader voor
drie jaar naar Suriname gaat, mag Gerdientje bij haar oma logeren en daar
ontmoet ze Jaap.
Samen hebben ze hun grote en kleine
verdrietjes en beleven allerlei avonturen.

Anne de Vries

Jaap en Gerdien

Anne de Vries

Het boek van Jan Willem
3381 5
J. en M. 6-8 jaar, 176 blz.,
ill. Tiny van Asselt, 4e druk,
ƒ 19,50
Een voorleesboek voor kleuters, een
leesboek voor de jeugd van 6 tot 8 jaar.
De verhalen kunnen afzonderlijk gelezen worden, maar vormen toch één geheel.
Jan Willem beleeft een heleboel avonturen: thuis, met vakantie in de grote
stad, logerend bij opa en oma. Door de
boeiende verteltrant van Anne de Vries
kunnen de kinderen zichzelf in de verhalen herkennen.
De tekeningen van Tiny van Asselt stimuleren op plezierige wijze de fantasie
van het kind.

411 ál

HET BOEK VAN
Wilden@
Vfift

cie jetigcr

Anne de Vries

Reis door de nacht
Omnibus C)
zie bladzijde 14

zie bladzijde 11
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Hanna Lam vertelt in eenvoudige gedichtjes een aantal bijbelverhalen; de
wezenlijke boodschap kan door kinderen goed worden verstaan. De tekeningen van Walter Jacobsen of Aline van
der Heide sluiten nauwkeurig bij de
tekst aan en kunnen door de kinderen
worden ingekleurd.
Prijs per deel: / 7,25
Bij afname van 10-29 ex. per titel:
5% korting
Bij afname van 30 en meer ex. per titel:
10% korting

In het begin C)
Het scheppingsverhaal
4110 9, 2e druk
God heeft ons lief 6
Jona
Het verloren schaap
4106 0, 3e druk
Henna Lam Weter Jaco

Jekus
vertelt
Bebelverhann voor
~men wo 57 oef
met tekeningen om zelf te kleuren

Henna Lam .Aline eender ttede

Het kerstverhaal

DI, Vn.. WREN ZOON
OE BARNIMARfiGE SANIAffi AAN

Jezus nodigt uit @
De rijke jongeman
Zaches
4105 2, 3e druk
Jezus vertelt
De verloren zoon
De barmhartige Samaritaan
4108 7, 3e druk
Het kerstverhaal
4114 1, 4e druk

Cellenbach Neke

Bijbeiverhalen voor keWeren
Ven 57 nme
met 700000span om in te kleuren

Genenbach - ninkerk

e. pan',
"

met tekeningen
om zelf in te kleuren
20

Bestelformulier Callenbach catalogus kinderboeken 1988/'89

Zenden aan de boekhandel of aan Uitgeversgroep Combo,
Postbus 1, 3740 AA Baarn
tel. (02154) 8 24 11
In open envelop frankeren als drukwerk, in gesloten
envelop als brief.
Hieronder duidelijk leesbaar, bij voorkeur in blokletters,
uw naam, volledig adres met postcode, desgewenst
door gebruikmaking van een stempel.

1988

Datum

Verzoeke de op dit formulier aangegeven boeken te leveren via boekhandel (invullen indien gewenst)

Wanneer een titel niet meer te leveren is
❑ wens ik een passende vervanging
❑ hoeft u mij daarvoor geen andere titel te zenden
(in één van beide hokjes een kruisje a.u.b.)

In het belang van uw bestelling:

90 266

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

4393 4
4538 4
4537 6
4550 3

1
2
3
4

0172 7
4547 3
0146 8
0047 x
4532 5
4414 0

5
6
7
8
9
10

• U wilt uw bestelling op tijd ontvangen?
Bestel dan tijdig, dat wil zeggen: zend het
formulier ten minste drie weken vóór de
door u gewenste leverdatum in.
• Overigens, hoe eerder u bestelt, hoe meer
kans dat alle door u gekozen boeken geleverd kunnen worden.
• Is een door u bestelde titel uitverkocht dan
zenden wij u, om tijdverlies te voorkomen,
een passende, gelijkwaardige vervanging.
Geeft u vooral op het bestelformulier aan
wanneer u daar geen prijs op stelt.
• 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!

ƒ 3,75 (ingenaaid)
Doortje en de orgelman
Kerstfeest bij opa en oma
Linekes tocht naar de zingende klokken
Toen Jezus geboren werd

*

4,75
De kerstnacht van Kees
Frans past op
Daantje en zijn moeders
Een vijver voor Mikkie
De opa van Jan
De grote veenbrand

Serie VOOR ONZE KLEINEN á ƒ 5,25
11
Allemaal katjes
4380 2
Anneke en de sik
4236 9
12
Annelies
4381 0
13
14
Bruun de beer
4238 5
De bengels in het bos
15
4239 3
De wilde jagers
4240 7
16
17
Fik
4241 5
Grote Bertus en kleine Bertus
18
4242 3
19
Het huisje in de sneeuw
4243 1
Het kerstfeest van twee domme
4244 x
20
kindertjes
Het klompje dat op het water dreef
4245 8
21
Het plekje dat niemand wist
4246 6
22
Het wegje in het koren
4247 4
23
24
Het zwarte poesje
4248 2
25
Kareltje
4249 0
Kleine zwerver
4250 4
26
Van Bob en Bep en Brammetje
4251 2
27
28
Van de boze koster
4252 0
Van drie domme zusjes
29
4253 9
4254 7
Voetstapjes in de sneeuw
30
Zo'n griezelig beest
4524 4
31
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90 266
0157 3
0135 2
0075 5
0038 0
0048 8
4544 9
4397 7
4482 5
0093 3

32
33
34
35
36
37
38
39
40

0167 0
0168 9
4548 1
4540 6

41
42
43
44

"

ƒ 5,50
Maud en Rik naar het feest
Maud en Rik in de stad
Maud en Rik op reis
Maud en Rik op de markt
Bram en Mieke
Mijn vriend Luuk
Van een rood ei en een Noorse pop
Janneke en Juno
Het kamertje in de kerk

ƒ 6,25
" Twee kaarsjes
* Onno en Marleen
Niet bang zijn, Jolien
Toch Kerstfeest

0074 7
4539 2
4317 9
4264 4
4441 8
0064 x

45
46
47
48
49
50

6,75
Renata, Rimke en de hond
De duiventoren
Ruby en het konijn
Blijf van dat hert af!
Anneke en rooie Kees
Kranten voor Kobus

4362 4
0082 8
0156 5
0049 6
4549 x

51
52
53
54
55

ƒ 7,25
De ponyfarm
Harm en Annelies op wintersport
Martientje
Werner wint het
Neline en haar kanarie

*

ROZEMARIJNTJE-serie á f 7,25
4309 8
56
Rozemarijntje
4310 1
57
Rozemarijntje naar school
4311 x
58
Rozemarijntje en rooie Pier
Rozemarijntje en de zwarte jongen
4312 8
59
4313 6
60
Rozemarijntje en de oude juffrouw

0169 7
4378 0
0170 0
4542 2
4322 5
4450 7
0136 0
4541 4
4546 5
0050 x
0077 1

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

7,75
* Met andere ogen
Dagboek van moeder
" Vossesporen
Slungel, de grijze hond
" Ouwe Bram
Frits en Tineke
Avonturen in Engeland
Loes en Leo
Toen vader thuiskwam
De grote brand
Schoolreisje naar Vlieland

Serie REIS DOOR DE NACHT á j 7,90
4330 6
72
De duisternis in
4331 4
73
De storm steekt op
4332 2
74
Ochtendgloren
4333 0
75
De nieuwe dag

4529 5
4344 6
4496 5

85
86
87

4341 1
4509 0

88
89

0080 1
4552 x
4516 3
4515 5
0128 x
4545 7
4510 4
0171 9
4500 7
0138 7

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0139 5
4504 x
4326 8
4475 2
4328 4
4453 1
0137 9
0081 x
4551 1

76
77
78
79
80
81
82
83
84

*

*

ƒ 10,00
De grote reis van Margje Blauw
Een lied voor de vrijheid
De brief van de Sultan
Tochtgenoten
In het land van de Navajo's
Een fijne zomer
De witte wereld
Het verhaal van Jako en Jente
De rode vlek
De club van vier

Diverse jeugdboeken
3515 x
100
De pruikenmaker en de prins, f 12,50
W. G. van de Hulst Jeugdomnibus,
0142 5
101
f 12,50
0133 6
102
Niek van de bovenmeester Omnibus,
f 17,50
3535 4
103
Rozemarijntje Omnibus, f 26,75
Jaap en Gerdientje, f 17,50
0151 4
104
105
Het boek van Jan Willem, f 19,50
3381 5
Reis door de nacht Omnibus, f 28,90
3533 8
106
Bijbelverhalen voor
107
4110 9
4106 0
108
4105 2
109
110
4108 7
4114 1
111

kinderen van 5-7 jaar á f 7,25
In het begin
God heeft ons lief
Jezus nodigt uit
Jezus vertelt
Het kerstverhaal

Voor school en gezin
112 * Met andere woorden, f 12,50
0147 6
0091 7
113
Alles wordt nieuw,
Verzamelbundel, f 22,50
0090 9
114
Alles wordt nieuw,
Grote verzamelbundel, f 39,50
2000 4
115
Alles wordt nieuw, deel 1, f 12,50
Alles wordt nieuw, deel 2, f 12,50
2001 2
116
2016 0
117
Alles wordt nieuw, deel 3, f 12,50
Alles wordt nieuw, deel 4, f 12,50
2022 5
118
119
Liedboek voor de kinderen, f 16,50
2002 0
2034 9
120
Zing er van, f 16,50
2026 8
121
Kerstliederen f 17,90
122
Lichtjes in het donker, f 25,00
0145 x
123
Om te beginnen, f 33,50
0039 9
0085 2
124
Stil eens even, f 29,50
3537 0
3538 9

ƒ 8,50
Soms gaat het toch anders
Olifanten in het oerwoud
Willem Wijcherts
Niek van de bovenmeester, 2
Peerke en z'n kameraden
De verloren foto
Maanstof vermist
Het geheim van de groene keet
Een bedje op de bank

f 9,50
Samen op weg
Gerdientje
Van Hollandse jongens in de Franse
tijd
" Jaap Holm en z'n vrinden
Panokko en de witte mensen

125 * Omnibus Voor Onze Kleinen, deel 1,
f 24,50
126 " Omnibus Voor Onze Kleinen, deel 2,
f 24,50

" betekent: nieuwe titel of herdruk
Prijswijzigingen voorbehouden

Denkt u om uw naam op de andere zijde van dit formulier?!
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Hanna Lam

Met andere woorden
Klein liedboek voor kinderen
01476-2e druk — 48 blz.,
12,50
De vraag naar nieuwe bijbelliederen voor kinderen neemt eerder toe dan af. In het
bijzonder wat betreft liederen die 'de toon' van het Woord proberen door te
geven: voor gezins- of kinderdiensten, rond thema's over vrede en recht, over
liefde, over verdriet. Al zingende leren de kinderen zien met andere ogen. Aan
deze bundel werkten mee de componisten Wim Kloppenburg, Jos van der Kooy,
Ad Versteden en Barbara Zwaal.

0,
LIEDBOE K
voo r de kinderen

Hanna Lam/Wim ter Burg

Inge Lievaart/Sander van Marion

Alles wordt nieuw ,a

Zing er va

Verzamelbundel
deel 1 t/m 4 in één band
met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding
0091 7 — 3e druk — 22,50

Liedjes voor het jonge kind bij het
oude boek
2034 9 — 3e druk — ƒ 16,50

Alles wordt nieuw
Grote verzamelbundel
deel 1 t/m 4 in één band
met begeleiding van piano of orgel en
melodie-instrumenten, met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding
0090 9 — 2e druk — ƒ 39,50

Deze bundel is een verantwoorde aanvulling op het liedrepertoire van de
kleuter en het jonge kind.
Speciaal aanbevolen voor gebruik op
kinderclub en basisschool.
Jan D. van Laar (red.)

Kerstliederen C)
2026 8 — 3e druk — ƒ 17,90

Alles wordt nieuw
Losse delen
deel 1 — 14e druk — 2000 4
deel 2 — 9e druk — 2001 2
deel 3 — 6e druk — 2016 0
deel 4 — 2e druk — 2022 5
prijs per deel ƒ 12,50

In deze bundel zijn 80 kerstliederen
verzameld, voorzien van eenvoudige
of meer uitgebreide begeleidingen.
Met deze bundel is het niet meer nodig
om, ter voorbereiding op advent en
kerst, in veel bundels of losse bladmuziek te speuren.

Dr. J. L. Klink
Tera de Marez Oyens

Liedboek voor de
kinderen i0
2002 0 — 6e druk — ƒ 16,50
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.
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uitgegeven in samenwerking met
de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging te Amsterdam

LICHTJES IN
HET P ONKER

OM T BEGI\NEM

Stil eens even

Met kleuters advent en
kerstfeest vieren

Conenixn

Hinkt: Baalde

Hinke Baukje Wever

Lichtjes in het donker

0

Met kleuters advent en kerstfeest
vieren
0145 x, 96 blz., integraal-band,
ill. van Ch. Anna-Hermine
f 25,—

Callenbach

Tinie de Vries

E. H. Edens e.a.

Om te beginnen C)

Stil eens even Cl

Lees-, praat- en doeboek over verhalen
uit de bijbel voor kleuters, hun ouders
en andere opvoeders

0085 2, 128 blz., integraal-band,
ill. van Ch. Anna-Hermine
f 29,50

0039 9, 204 blz., integraal-band,
ca. 770 ill. van A. D. Dekkers, waarvan
ruim 600 in kleur
2e druk — j 33,50

Dit boek is geschreven en samengesteld om thuis of op school jonge kinderen vertrouwd te maken met de bijbelse boodschap.

W. G. van de Hulst

Omnibus Voor Onze
Kleinen
in twee delen
Deel 1: 3e druk, 382 blz.,
ISBN 90 266 3537 0
Deel 2: 2e druk, 346 blz.,
ISBN 90 266 3538 9
Beide boeken zijn gebonden,
met stofomslag,
rijk geïllustreerd,
prijs per deel f 24,50
De serie Voor Onze Kleinen van de
meesterverteller W. G. van de Hulst is
in de loop van enkele generaties een
begrip geworden.
Tezamen eenentwintig deeltjes die een
totale oplage van bijna vier miljoen
exemplaren behaalden. En nog steeds
worden ze in grote aantallen verkocht.
In Zweden, Noorwegen, Duitsland en
Canada verschenen vertalingen.
In deel 1 zijn elf titels opgenomen, verlucht met circa honderdnegentig tekeningen; in deel 2 de overige tien deeltjes met circa honderdtachtig tekeningen, alle van W. G. van de Hulst jr; elk
verhaal begint met een prachtige kleurenprent.
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