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Baarn, september 1991
Geachte boekverkoper,
Bijgaand vindt u de catalogus kinderboeken 1991-1992 van
uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk. Wanneer u gewoonlijk ook
een aantal van deze catalogus ontvangt, kunt u dit één dezer
dagen tegemoet zien.
Na alle positieve reacties van vorig jaar hebben wij gemeend dit
jaar, naast alle kinder- en jeugdboeken, ook de muziekuitgaven
en de boeken voor school en gezin onder uw aandacht te brengen.
Alle in deze catalogus opgenomen boeken kunt u bij ons
bestellen. Daarbij geldt de volgende kortingsstaffel,
zowel voor (her)bevoorrading als voor doorlevering:
1-5 ex. gesorteerd 25%
vanaf 6 ex. 30%
vanar
24 ex. en meer 40%
Wij verzoeken u bij bestelling gebruik te maken van het
bestelformulier dat achterin de catalogus is opgenomen.
Bij telefonische bestelling hoeft u alleen het volgnummer te
noemen.
Een aantal titels (te weten nr.: 1, 2, 3, 7, 9 t/m 29, 33, 34,
51 t/m 55, 60, 62, 67 t/m 73, 79, 80, 83, 85, 86, 87 en 90) is
ook te bestellen via het CB en Scholtens Boek.
Om de boekhandel in staat te stellen het assortiment
kinderboeken van uitgeverij Callenbach een aantal maanden in
voorraad te nemen, verlenen wij, indien gewenst, een beperkt
recht van retour. Dit recht van retour geldt tot 31 december
1991. Ter vergoeding van kosten en risico wordt de eventuele
retourzending gecrediteerd met 46%.
13, 14 en 16 september zijn wij weer aanwezig op de CLK-beurs in
de Veluwehal in Barneveld. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet en hoogachting,

M.N. de KoningV
Combo, afdeling verkoop
(02154-82403)

Ambo / Arbor / Bekadidact / Bosch & Keuning I Callenbach / Cantecleer / Dijkstra Zeist / De Fontein / Hadewijch
Ten Have / Hollandia/De Boer Maritiem / HouteKiet / In den Toren / Intro / De Prom I Van Walraven

W.G. van de Hulst

Het gat in de heg C)
4216 4
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz., 6 ill. van
W.G. van de Hulst Jr., 16e druk
Vijf schoolkinderen die, om de kortste
weg te nemen, altijd door een gat in de
heg kruipen, beloven een arm, kreupel
meisje trouw te begeleiden. Maar door
hun onoplettendheid gaat het helemaal mis. Dat je een belofte moet houden wordt hier door een treffend voorbeeld duidelijk gemaakt.

Anne de Vries

Bertus en Bruno
4369 1
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van G.D. Hoogendoorn, 12e druk
Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer gelijktijdig geboren en groeien samen op. Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw door zijn baasje op te
sporen als hij verdwaald is en ook door
hem voor verdrinken te behoeden. Een
ontroerend boekje over trouw en
vriendschap.

W.G. van de Hulst

Jantje van de
Scholtenhoeve 0
4213 x
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz., rijk
12e druk

jantje
von de

,s4e
hoeve
Schoen

Vo" een den

\ei e
r. e. een d
ote tIon

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.
M.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en
een grote hond C)
4220 2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz., geïll., 7e druk

P
2

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.

W.P. Balkenende

Nita Veeren

Doortje en de orgelman

Daantje en zijn moeders

4393 4
M. 6-8 jaar, 32 blz.,
ill. van Reintje Venema, 2e druk

0146 8 — AVI-6
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
met ill. van de schrijfster

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.

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.

0

A. Simon van Dorp

De kerstnacht van Kees

®

0172 7 - Avi-7
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,
geïllustreerd
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.

Vrouwke Klapwijk

Bas haalt zijn A

0
0279 0
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Het behalen van je eerste zwemdiploma is voor elk kind een grote belevenis.
Bij Bas maken we dat allemaal mee;
zijn inspanning wordt beloond.

eDnAAN
zijn /loeders

Nita veem

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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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 60 blz., - Avi-5

Allemaal katjes

Het huisje in de sneeuw C)

0

4380 2
20e druk

4243 1
23e druk

Anneke en de sik C)

Het klompje dat op het
water dreef C)

4236 9
17e druk

Annelies

4245 8
12e druk

e

4381 0
12e druk

Het plekje dat niemand
wist C)

Bruun de beer C)

4246 6
16e druk

4238 5
21e druk

Het wegje in het koren

De bengels in het bos

0

4239 3
10e druk

De wilde jagers

e

4240 7
17e druk

Fik

4247 4
20e druk

Het zwarte poesje z,
4248 2
15e druk

e

4241 5
23e druk

Grote Bertus en kleine
Bertus ()
4242 3
14e druk

00* O*11*

140

zwom.

C321~
HET
HUISJE
IN DE
SNEEUW

0

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 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.

Kareltje C)

W. G. van de Hulst

4249 0
15e druk

Omnibus Voor Onze
Kleinen

Kleine zwerver

in twee delen
prijs per deel f 24,50

0

4250 4
9e druk

Zie nummer 0en 0, pag. 19.

Van Bob en Bep en
Brammetje 0

B0bei)
er)

4251 2
22e druk

Van de boze koster

0

4252 0
22e druk

Van drie domme zusjes C)
4253 9
18e druk

Voetstapjes in de sneeuw C)
4254 7
11e druk

Zo'n griezelig beest C)
4524 4
13e dru

5

Maud en Rik
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 hetfeest®
0157 3 — AVI-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Coby Bos

Maud en Rik, Bles en Stip
0264 2 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

29

De wandeling van Maud en Rik met de
poes Stip en hun ontmoeting met het
paard Bles zorgen voor de nodige
avonturen.
Wat moeten ze doen als blijkt dat Stip
is weggelopen?
Coby Bos

Maud en Rik en de pet C)
0230 8 — Avi-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Op weg haar school zien Maud en Rik
een pet, die door de wind wordt weggeblazen. Ze gaan er achteraan, waarbij Rik in het water valt. Dat brengt dan
weer nieuwe belevenissen van dit
tweetal met zich mee.
Coby Bos

Maud en Rik, wat nu weer
0194 8 — AVI-2
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Maud en Rik gaan met de moeder van
Rik naar de stad om boodschappen te
doen. Rik koopt er een zonnebril.
Die zet hij ook op bij slecht weer en dat
is vreemd. De gevolgen blijven dan
ook niet uit.

6

Maud en Rik hebben op school van klei
allerlei dingen mogen maken. Rik wil
de poes die hij gemaakt heeft, beschilderen. Als hij daarmee klaar is ziet
Maud dat Rik zichzelf beschilderd
heeft. Maar vinden hun moeders dat
wel leuk?

Hans Werkman

Rinette en Jan aan zee

A. Winters-Wiersema
01

Mijn lief, stout engeltje (D

0277 4
J. en M. 6-8 jaar, 60 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

0200 6 — Avi-5
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van P.R. Haring

Het is heerlijk aan het strand van Katwijk. Rinette en Jan gaan samen schatgraven. Ze laten een brief omhoogklimmen langs hun vliegertouw en komen in contact met een garnalenvisser.
Ze beklimmen de vuurtoren, maar als
ze boven zijn laat Rinette iets naar beneden vallen.
Hoe loopt dat af?

De dag voor kerst is moeder erg druk
en Heleen moet zich alleen vermaken.
Gelukkig komt buurjongen Tom en dan
kunnen ze samen de kerstboom gaan
versieren. Vooral het pas gekochte engelenhaar vinden ze prachtig.
Heleen krijgt van Tom ook 'engelenhaar', maar of moeder daar nu zo gelukkig mee is?

Hans Werkman

Jan, waar is je prikpen

0

0280 4
J. en M. 6-8 jaar, 60 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Jan zit met zijn prikpen dieren uit karton te prikken. Zijn moeder zal van de
uitgeprikte figuren een Sint-Maartenlichtje maken.
Opeens is de prikpen verdwenen. Jan
zegt dat hij hem per ongeluk heeft ingeslikt. Maar de dokter gelooft het niet.
Overal zoeken ze naar de prikpen.
Heeft Jan hem echt ingeslikt?

Hans Werkman

Jan krijgt een witte arm Cl
0235 9 — Avi-6
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Jan valt op school uit een klimrek. Zou
hij zijn arm gebroken hebben? Met zijn
vader gaat hij naar het ziekenhuis. Op
de rOntgen-afdeling zit ook een hond
met een gebroken poot te wachten.
Jan blijkt een gebroken pols te hebben.
Zijn arm moet in het gips, maar hij
mag wel mee op vakantie.

Hans Werkman

Rinette en Jan hebben
pech 0
0234 0 — Avi-6
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Op weg naar hun vakantie-adres, een
pension aan zee, krijgt de auto een
lekke band. Dat zou snel kunnen worden verholpen, maar... vader heeft de
krik in de garage laten staan. De wegenwacht brengt uitkomst.
Op het vakantie-adres blijkt ineens, dat
de tas waar Jan op moest passen, verdwenen is. Zou die gestolen zijn?

7

W. P. Balkenende

Piet Meinema

Bram en Mieke C)

Onno en Marleen gaan
verhuizen

0048 8 — Avi-8
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Een fijn verhaal over de belevenissen
van twee kinderen die, ondanks de
nare dingen, weten dat de Here hen zal
bewaren.

W. P. Balkenende

Twee kaarsjes Cl
0167 0 — Avi-9
J. en M. ca. 10 jaar, 48 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
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.

Corry Blei-Strijbos

Ruby en het konijn

W P, Eialkenende
Brain en Mieke

RIWS/

8

C/tiET KONIJN

0
4317 9 — Avi-5
J. en M. 7-9 jaar. 53 blz.,
16 ill. van Tiny van Asselt, 3e druk.

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.

e

0238 3 — Avi-7
J. en M. 8-10 jaar, 60 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Door een ongeluk moeten Onno en
Marleen een poosje van huis. Ze logeren bij een vriendje en een vriendinnetje. Maar dan worden hun fietsen gestolen. Gelukkig helpen een heleboel
kinderen uit de klas bij het zoeken. Ze
moeten het zelfs opnemen tegen grote
mensen, maar de kinderen geven het
niet zo maar op.

Ina de Vries-van der Lichte

Het kamertje in de kerk

0

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...

'De vier jaargetijden'
Nita Veeren

Een stroper in het
herfstbos C)
0203 0 — AVI-8
J. en M. 8-10 jaar, 40 blz.,
met tekeningen van de schrijfster.
Marnix komt vanuit de stad in het dorp
wonen. Met zijn nieuwe vriend Evert
maakt hij kennis met de boswachter en
de jachtopziener en van hem horen de
jongens veel over het bos en zijn bewoners.
Op een middag vinden ze een strik in
het bos...
Nita Veeren

Een koude winter

44

0210 3 — Avi-8
J. en M. 8-10 jaar, 40 blz.,
met tekeningen van de schrijfster.
Alhoewel dit een op zichzelf staand
verhaal is, komen er dezelfde hoofdpersonen in voor als in 'Een stroper in
het herfstbos'.
Ditmaal redden ze een eend en betrappen — samen met de boswachter — een
kerstbomen-dief.
Nita Veeren

De beesten van boer
Gratema C)
0224 3 — AVI-7
J. en M. 8-10 jaar, 40 blz.,
met tekeningen van de schrijfster
Marnix en Evert komen graag op de
boerderij van hun klasgenoot Gerard.
Vooral in het voorjaar is het er erg leuk
met al dat pas geboren vee, de kuikens
en... de jonge hondjes. Voor één van
hen moet een baasje gevonden worden, maar dat valt niet mee!
Nita Veeren

De kluizenaar e
0236 7 — Avi-8
J. en M. 8-10 jaar, 40 blz.,
met tekeningen van de schrijfster
In de zomer is er weer van alles te beleven in het bos. Marnix en Evert trekken
er weer op uit en vinden, diep in het
bos, een oude hut. Het lijkt wel of die
bewoond is! Van de boswachter, aan
wie ze hun vondst melden, horen ze
dat daar een zonderlinge man woont,
een soort kluizenaar, die met niemand
dan alleen met hem contact wil hebben. Kunnen de jongens hun nieuwsgierigheid bedwingen?
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Corry Blei-Strijbos

De beer is zoek

e

0233 2 — AVI-7
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Het is wonderlijk gesteld met al die beren: voor een tentoonstelling mag
iedereen zijn of haar beer een plaatsje
geven ergens in een kasteel. Slapend
in bed, zittend aan een gedekte tafel,
hangend aan een prachtige lamp...
Bezoekers mogen komen kijken; het
entreegeld is voor een goed doel. Maar
dan wordt er een beer vermist...!

Anneke Groot

Het verhaal van Jako en
Jente 48
0171 9 — Avi-8
J. en M. 10 jaar e.o., 52 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
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.

Lenie van Riessen

Martientje 0
0156 5 — Avi-8
M. 8-10 jaar, 52 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.

Rik Valkenburg

Neline en haar kanarie°
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.

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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W. G. van de Hulst ROZEMARIJNTJE-SERIE
Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot 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)

Rozemarijntje omnibus C)

4310 1
24e druk

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

Rozemarijntje en rooie
Pier C)

3535 4, 5e druk
384 blz., ill. van W. G. van de Hulst Jr.
gebonden, ± f 29,50

4311 x
17e druk

Zie ook pag. 19

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

Rozemarijntje en de oude
juffrouw 0
4313 6
13e druk
AVI-7
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C. M. van den Berg-Akkerman

Corry Blei-Strijbos

Met andere ogen ®

Kinderen aan de
Waterweg 0

0169 7 — Avi-8
M. 10 jaar e.o., 72 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
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

Vrijheid in december ®
0240 5 — Avi-8
J. en M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Betty Spanjaard

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.

Joke Bruggeman

Broosmolen krijgt bezoek C)
0261 8
J. en M. 12 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

In het najaar van 1989 komt het Roemeense volk in opstand tegen de dictatuur van Ceausescu. In dit verhaal beleven we de bevrijding van dat juk, gezien door de ogen van Stefan, de oudere broer van Alexandra.
Een hoogst actueel gegeven, beschreven door iemand die enkele malen
Roemenië bezocht. De auteur is er bijzonder goed in geslaagd de tegenstrijdige gevoelens van wanhoop en toekomstverwachting te omschrijven.

De ouders van de hoofdpersonen uit
dit boek willen proberen iets van het
leed te verzachten dat de jeugd in
Noord-Ierland moet ondergaan. Zij besluiten twee jongens uit te nodigen
voor een zomervakantie in Nederland.
Samen met de Nederlandse kinderen
wordt het een heerlijke tijd, maar de
strijd tussen protestanten en roomskatholieken in Noord-Ierland dreigt
zich soms in de vakantie-belevenissen
voort te zetten.
Het wederzijdse wanbegrip zit heel
diep en er moet eerst een ongeluk gebeuren om daarin verandering te brengen.

Corry Blei-Strijbos

Joke Bruggeman

Vossesporen

0

0170 0 — Avi-7
J. en M. 10 jaar e.o., 50 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
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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4201 6
M. 7-9 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt, 3e druk

Geen snelweg door
Broosmolen
0223 5 — Avt>9
J. en M. 10-12 jaar, 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Als bekend wordt, dat er plannen zijn
voor het aanleggen van een snelweg
dwars door het bos, komen de bewoners van Broosmolen in actie.
De kinderen van de boswachter en hun
neefjes spelen bij dit protest een belangrijke rol.
Onverwachte gebeurtenissen zorgen
voor een spannende afloop. De aanleg
van tunnels, waardoor het grote wild
toch van de ene kant van de weg naar
de andere kant kan komen (een zogenaamd cerviduct) brengt een voor alle
partijen bruikbare oplossing.

W. G. van de Hulst

Ouwe 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.
Piet Meinema

Piet Meinema

Toen vader thuiskwam

0

4546 5 — Avi-5
J. en M. 9-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
De vader van Loes en Leo is zeeman en
hij is al heel lang weggeweest. Dan
schrijft hij dat hij nog voor Sinterklaas
thuiskomt en ook het Kerstfeest thuis
kan vieren. Er is veel storm en de thuiskomst van vader wordt met spanning
tegemoet gezien. Hoe zal alles aflopen?
Piet wirerna

Avonturen in
Engeland

De grote brand

0
0050 x — AVI-6
J. en M. 8-10 jaar, 64 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
Op een van de eerste avonden van de
kerstvakantie ontdekken Loes en Leo
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

Avonturen in Engeland C)
0136 0 — AVI-8
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Tiny van Asselt
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 leren, maar dat
viel niet mee. Eenmaal ter plaatse lukt
het hen toch zich aardig verstaanbaar
te maken. Ze bezoeken Londen en de
badplaats Brighton en hebben een geweldige tijd.

Hesba Stretton

Jessica's eerste gebed C)
4428 0
M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van J.H. lsings, 28e druk

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

Dit beroemde verhaal over het weesmeisje Jessica speelt zich af in Londen
aan het eind van de vorige eeuw. Jessica komt in aanraking met een koffieen 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 'heb uw naaste lief'
wordt door hem in praktijk gebracht
als hij Jessica bij zich in huis neemt.
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REIS

DOOR DE NACi
ANNE D E

de nieuwe
dag

Anne de Vries

REIS DOOR
DE NACHT
REIS DOOR DE NACHT
OMNIBUS

e

Deze geweldige boeken zijn ook leverbaar 'als omnibus, vier delen in één
band; zie ook pag. 19
3533 8
474 blz., royaal geïllustreerd door Jan
Kruis, met een prachtige vierkleurenstofomslag.
Van deze editie verscheen inmiddels
de 23e druk!
gebonden, ƒ 28,90
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De lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het verzet.
Vier spannende boeken, die een ere
plaats 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.

AVI-9

De duisternis in C)
4330 6
21e druk

De storm steekt op C)
4331 4
18e druk

Ochtendgloren C)
4332 2
17e druk

De nieuwe dag (D
4333 0
13e druk

Lenie van Riessen

W. G. van de Hulst

Willem Wijcherts

0

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

Als Samantha je
vriendin is ®
0237 5 — Avi-8
M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Bij Cindy komt een nieuw meisje in de
klas: Samantha. Meteen vanaf de eerste dag 'klikt het' tussen hen. Maar dan
haalt Cindy een gemene streek uit
waar Samantha op wordt aangekeken.
Cindy weet niet wat ze hier mee aan
moet. Gelukkig volgt zij de raad van
haar oom op.

W. G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden®

Lenie van Riessen

4328 4 — Avi-9
J. en M. 10 jaar en ouder, 144 blz.,
21 ill. van W. G. van de Hulst Jr.,
21e druk

Maanstof vermist ®

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.

Jan Hulsegge

De ontvoering Cl
0278 2
J. en M. 10 jaar e.o., 90 blz.,
ill. van Betty Spanjaard

0137 9 — Avi-8
J. en M. 10-12 jaar, 80 blz.,
ill. van H. J. M. van Lunenburg
Op een tentoonstelling is, in een ogenschijnlijk goed bewaakte vitrine, een
glazen buisje te zien met 'maanstof',
dat door astronauten werd meegebracht. 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.

Een bende heeft het voorzien op de
formule van de geheime Z.E.-energie
van professor Zlawskiansky. Dat zorgt
voor de nodige verwikkelingen op het
kasteel in Nergenshuizen!
De professor wordt ontvoerd, maar gelukkig kan hij op zijn oplettende
vrienden rekenen, waardoor erger
wordt voorkomen.

Jan Hulsegge

Het geheimzinnige
kasteel ®
0208 1 — Avi-9
J. en M. 12 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Betty Spanjaard
Tijdens de vakantie logeert Piet Spijker
bij zijn grootouders. Samen met zijn
nieuwe vriend Jan, de tweelingzusjes
Joyce en Judith en met Kees, de rolstoelpatiënt, trekken ze er op uit om de
omgeving te verkennen. Daarbij komen ze in contact met een professor
die op een kasteel woont en die zich
merkwaardig gedraagt...
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W. G. van de Hulst

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

A. Simon van Dorp

Jaap en Klaas en het
koperen plaatje ®
0239 1 — Avi-8
J. en M. 12 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Reint de Jonge

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.

A. C. de Keyzer
Jaap en Klaas, twee vrienden uit de
Flevopolder, zien op de plaats, waar in
de oorlog een vliegtuig is neergetort,
iemand zoeken.
Later belt die man — een Engelsman —
met autopech bij hun boerderij aan. Hij
vertelt dat hij een koperen plaatje
zoekt, dat de verongelukte vlieger bij
zich droeg. Het is van grote waarde
voor de nabestaanden. Dat is het begin
van een spannend avontuur.

Harm en Annelies op
wintersport

e

0082 8 — Avi-9
J. en M. 8-10 jaar, 80 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven

Jaap en Klaas op avontuur
in Flevoland 0

Het gezin Konings gaat in de krokusvakantie 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.

0207 3 — Avi-7
J. en M. 12 jaar e.o., 100 blz.,
ill. van Tiny van Asselt

Lenie van Riessen

A. Simon van Dorp

Jaap en Klaas verhuizen met hun ouders naar de Flevopolder. Dankzij hun
oplettendheid komen ze tijdens hun
zwerftochten door het nieuwe land op
het spoor van twee palingstropers. Ze
denken dat ze zelf wel voor de ontmaskering kunnen zorgen, maar dat pakt
anders uit!

W. G. van de Hulst

Bello
0199 9 — Avi-5
J. en M. 10 jaar e.o., 80 blz.,
rijk geïllustreerd door
W. G. van de Hulst Jr.
Dit is het verhaal van Bello, de kleine
hond, die door zijn domheid terecht
komt in een vreemde stad, opgenomen wordt in een deftig huis waar hij
helemaal niets mag en die steeds meer
verlangt naar zijn baasje Jan.
Eindelijk vinden ze elkaar terug. Maar
dan...
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De avonturen van Ron en
John @
0209 x — Avi->9
J. en M. 12 jaar e.o., 100 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Beide jongens zijn aanwezig bij een
bankoverval. De daders ontkomen. Als
er tijdens hun vakantie wordt ingebroken en als Ron ontdekt dat een zogenaamde kennis een onjuiste naam
heeft opgegeven en bovendien een
pruik draagt, dan wordt het tijd de politie op de hoogte te stellen.
ar, ,koP
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Tineke Dooge

W. G. van de Hulst

Een onvergetelijke reis C)

Jaap Holm en z'n vrinden

0281 2
J. en M. 12 jaar e.o., 80 blz.,
ill. van Walter Donker

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

Eelco en Marian maken met hun ouders met een camper een grote reis
door Amerika.
Zij komen in prachtige natuurgebieden
zoals de Grand-Canyon en het Yellowstone Park. Ze beleven veel avonturen
en komen in contact met allerlei mensen en dieren.

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

A.D. Hildebrand

Postduiven voor
de prins ®
0221 9 — AVI-> 9
J. en M. 12 jaar e.o., 160 blz.,
ill. van Reint de Jonge
Andries van Veen is in 1574 de enige
jongen die postduiven in het door de
Spanjaarden bedreigde Leiden bezit.
De duiven kunnen van belang zijn als
er een beleg wordt geslagen, maar dan
moeten de duiven naar Gouda gebracht worden. Andries en Arie nemen
deze taak op zich en sluipen de stad in.
Na veel spannende momenten komen
de vrijbuiters terug.

W. G. van de Hulst

De rode vlek

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

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.

W. G. van de Hulst

Gerdientje
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.

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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C. Th. Jongejan-de Groot

Lenie van Riessen

Greetje-Margriet 88

Een wedstrijd met een
staartje ()

4479 5
M. 12 jaar e.o., 208 blz., 7e druk
Iedereen mag weten hoe het gesteld is
met het hart van Greetje-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.

Greetje-Margriet wordt
Margriet C)
4487 6
M. 12 jaar e.o., 192 blz., 4e druk
Tijdens het verblijf van haar ouders op
Nieuw-Guinea woont Greetje-Margriet
bij het gezellige gezin van tandarts
Stenfert. Wanneer haar ouders tijdelijk
terugkomen betekent dit voor haar een
hele verandering. Samen met een
vriendin en haar ouders maakt ze een
grote reis. Daarna vragen ernstiger zaken weer de aandacht. En door welke
toevallige gebeurtenis de naamsverandering plaatsvindt, is voor vele lezers
een plezierige ontknoping.

Greetie_4+
walwMargne
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0260 x
J. en M. 10 jaar e.o., 100 blz.,
ill. van Geeske van Tienhoven
Na het deelnemen aan een radio-quiz
komen enkele leerlingen van havo-4 in
contact met een kunstschilder. In zijn
atelier ontdekken ze een 'Van Gogh'.
Als de kunstschilder door een ongeval
in het ziekenhuis komt, worden zij bij
zijn zaken betrokken. Dat geeft de nodige problemen, want er is iets
vreemds aan de hand, maar dankzij de
inzet van de jongelui keert het tij.

L! "OF

Een wedstrijd
met een
Yr staartje

Rozemarijntje omnibus ()
De vijf delen van de Rozemarijntje-serie zijn ook als omnibus verkrijgbaar!
3535 4, 5e druk
384 blz., ill. van W. G. van de Hulst Jr.
gebonden, ± ƒ 29,50

Anne de Vries

Omnibus Reis door de
nacht

e

W. G. van de Hulst

Omnibus Voor Onze
Kleinen
in twee delen
prijs per deel f 24,50
Deel 1: 3e druk, 382 blz.,
91
ISBN 90 266 3537 0
Deel 2: 2e druk, 346 blz.,
ISBN 90 266 3538 9
Beide boeken zijn gebonden,
met stofomslag, rijk geïllustreerd,

3533 8
474 blz., royaal geïlustreerd door Jan
Kruis, met een prachtige vierkleurenstofomslag. Van deze editie verscheen
inmiddels de 23e druk!
Gebonden, f 28,90
Deze omnibus bevat de boeken 'De
duisternis in, 'De storm steekt op,
'Ochtendgloren' en 'De nieuwe dag',
waarin de lotgevallen van een gewoon
Nederlands gezin in het verzet wordt
beschreven.
Ook verkrijgbaar als losse delen (zie
nummer 67 t/m 70, blz. 14).

De serie Voor Onze Kleinen van de
meesterverteller W. G. van de Hulst is
in de loop van enkele generaties een
begrip geworden.
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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met tekeningen
om zelf in te kleuren
De auteurs vertellen in eenvoudige gedichtjes een aantal bijbelverhalen: de wezenlijke boodschap kan door kinderen goed
worden verstaan. De tekeningen
sluiten nauwkeurig bij de tekst aan
en kunnen door de kinderen worden ingekleurd.
Prijs per deel:

f

7,90

Bij afname van 10-29 ex. per titel:
5% kortin g
Bij afname van 30 en meer ex. per titel:
10% kortin g

Hanna Lam/Walter Jacobsen

In het begin C)
Het scheppingsverhaal
4110 9, 3e druk

Hanna Lam/Walter Jacobsen

God heeft ons lief C)
Jona
Het verloren schaap
4106 0, 3e druk

Hanna Lam/Walter Jacobsen

Jezus nodigt uit 0
De rijke jongeman
Zachetis
4105 2, 3e druk

Hanna Lam/Walter Jacobsen

Jezus vertelt ()
De verloren zoon
De barmhartige Samaritaan
4108 7, 3 druk

Hanna Lam/Aline van der Heide

Het kerstverhaal ss
4114 1, 4e druk
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Mar van der Velden/Gysanne Alkema

Twee feesten
De gelijkenis van de vijf dwaze en de
vijf wijze meisjes
De gelijkenis van het feestmaal
0242 1

Mar van der Velden/Gysanne Alkema

Een ark en een toren
Noach
De toren van Babel
0243 x

Mar van der Velden/Gysanne Alkema

Jezus deelt
De man die werd gedragen
Vijf broden en twee vissen
0272 3

Mar van der Velden/Gysanne Alkema

God maakt vrij
Een kistje op het water
De zee ging aan de kant
0273 1

Tinie de Vries

Om te beginnen
Aly Hilberts-Stolte

Kiki en Wanjo
Vertelboek voor jonge kinderen
over leeftijdgenootjes in de Derde Wereld
0225 1, 68 blz., integraal-band,
ill. van Gert Lok
f 29,50
Kinderen hebben vaak heel vreemde
ideeën over het wel en wee van hun
leeftijdgenootjes in de Derde Wereld.
In haar omgang met kleuters is de
schrijfster
eenvoudige
verhaaltjes
gaan vertellen met algemene informatie, maar vooral met gewone, leuke,
ondeugende en spannende gebeurtenissen uit het leven van twee bruine
kinderen: Kiki en Wanjo.

Lees-, praat- en doeboek over verhalen
uit de bijbel voor kleuters, hun ouders
en andere opvoeders
0039 9, 204 blz., integraal-band,
ca. 770 ill. van A. D. Dekkers, waarvan
ruim 600 in kleur
3e druk — ƒ 34,50
Een geboren vertelster neemt u mee
op weg om de wezenlijke en menselijke waarde van de bijbelverhalen aan
jonge kinderen door te geven. Door
een vereenvoudigd taalgebruik heeft
zij de vertelling begrijpelijk gemaakt,
zelfs voor de allerkleinsten. De verhalen zullen als mooi en vooral als levensecht worden ervaren.

Tinie de Vries

Om door te vertellen
E. H. Edens e.a.

Stil eens even
0085 2, 128 blz., integraal-band,
ill. van Ch. Anna-Hermine
j' 29,50
Geschreven en samengesteld om kinderen thuis of op school vertrouwd te
maken met de bijbelse boodschap.
Aan de hand van gebeurtenissen uit
het dagelijks leven worden diverse
weekthema's ingevuld. Dit boek laat
zich ook uitstekend gebruiken bij de
voorbereiding van kerkdiensten voor
verstandelijk gehandicapten of bij bijbelvertellingen in gezinsvervangende
tehuizen.
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Lees-, praat- en doeboek over verhalen
uit de bijbel voor kinderen van 7 tot 10
jaar.
0247 2, 194 blz., integraal-band,
ill. van Dea de Vries
f 34,50
Dit boek mag gezien worden als een
vervolg op 'Om te beginnen', leespraat-doeboek over verhalen uit de bijbel voor kleuters.
'Om door te vertellen' is echter bedoeld voor 7- tot ongeveer 10-jarigen
en gaat dus een stapje verder.
Is de opzet van de beide boeken in
principe gelijk, er worden hier méér
verhalen verteld en deze verhalen zijn
ingedeeld in series, die met de toelichting en de verwerking één blok vormen.

Tinie de Vries

Spelen in Gods tuin 108
Een handleiding voor kindercatechese
0166 2, 108 blz., integraal-band,
ill. van Loes van der Mark — f 29,50
De vraag naar God, naar het bidden,
naar leven en dood, zijn vragen die
binnen de gelovige opvoeding steeds
opnieuw aan de orde komen. Er is hier
een handvat gegeven om met het kind
over deze onderwerpen te praten. Het
is echter niet meer dan een handvat.
De inhoud van het gesprek zal verder
door de vragen en opmerkingen van
het kind bepaald worden.

Hinke Baukje Wever

Lichtjes in het donker
Met kleuters advent en kerstfeest
vieren
0145 x, 96 blz., integraal-band,
ill. van Ch. Anna-Hermine
j 29,50
In dit boek worden vormen aangereikt
voor het vieren van het kerstfeest met
kleuters thuis en op de basisschool.
Het is genoemd 'Lichtjes in het donker'
want lichtjes horen helemaal bij het
kerstfeest. Het gaat in op de invloed
van 'licht' en 'donker' in ons leven.
De verwoording van de verhalen in dit
boek, die gebaseerd zijn op het Evangelie naar Lucas, sluit hierbij aan. Want
de woorden 'licht' en 'donker' spelen
ook in de bijbel een belangrijke rol.

Hinke Bauk Wever

Goede morgen
Verhalen voor de Veertig dagen en
Pasen
0266 9, 96 blz., integraal-band
ill. van Dea de Vries
j 25,00
Dit is een boek om met kinderen te lezen en te bekijken. Er zijn drie bijbelverhalen in verwerkt die ontleend zijn
aan het lijdensverhaal uit het Evangelie naar Matteiis.
Om de betekenis van die bijbelverhalen wat dichter bij de kinderen te brengen, zijn ze met elkaar verbonden door
een vertelling over een meisje, Ester.
Ester en haar familie wonen in Galilea
waar Jezus' reis door Israël begon.
Haar familie bestaat uit mensen die le-ven in de joodse traditie waarin Jezus
is opgevoed. Ze kennen het verhaal
van Jezus' leven.

Selma Lagerld e.a.

Kerstvertellingen
0256 1, 166 blz., gebonden
24,50
Zij die het kerstfeest als het feest van
vrede en nieuw begin willen beleven,
zijn vaak op zoek naar een kerstverhaal
dat na het bekende gedeelte uit Lucas
2 kan worden voorgelezen.
In deze bundel is voor dit doel een aantal verhalen bijeengebracht. Als auteurs kunnen we noemen Rie van Rossum, Dr. A.J. Onstenk, M.A.M. RenesBoldingh, Jo Kalmijn-Spierenburg,
Tessa Spiessens-van Es, Selma Lagerlbf, Roel Houwink en ds. K.A.
Straatsma.
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W. G. van de Hulst

Tom Loran

Het vertellen

Heer, ik wil graag eens
met U praten

0202 2, 96 blz., f 14,90
Zevende druk, geheel herzien door
drs. I. A. Kole, adj. dir. 'De Driestar',
Gouda
De manier van vertellen van bijvoorbeeld de bijbelse verhalen wordt weer
als belangrijk onderkend; ook bij de
opleiding aan de Pabo wordt hier in
toenemende mate aandacht aan besteed. Er is weer vraag naar 'Het vertellen', maar het boek diende wel te worden
bewerkt,
hetgeen
op
verantwoorde wijze is gebeurd.

Gebeden voor kinderen
0188 3, 60 blz., ill. van Tiny van Asselt,
f 14,90
Deze gebeden zijn ontstaan uit gesprekken met groepjes deelnemers
aan kinderdiensten en zijn bedoeld als
voorbeelden. Elk kind immers heeft
zijn eigen leven en ervaringen en zal
zijn eigen woorden gebruiken. Daardoor kunnen ze meedoen met de grote
kring mensen, over de hele wereld, die
bidt, maar ook in de kleine kring van
het eigen gezin.

Joanne L. Klink

De kleine mens en het
grote boek
Is de bijbel een boek voor kinderen?
0805 5, 4e druk, 107 blz., f 19,50
De bijbel is geen kinderboek, zegt de
auteur nadrukkelijk. 'Maar — zegt zij —
geen mensenkind is te klein voor de
centrale boodschap van de bijbel.' Wat
zij beoogt in haar werk is 'Jezus met
die centrale boodschap uit de bijbel te
laten uittreden'. Elke kindercatechese
zal hierop moeten aansluiten om duidelijk te kunnen maken wat er met de
verhalen bedoeld wordt.

Joanne L. Klink

Tien woorden om de weg
te wijzen
Over de Tien Geboden
0177 8, 56 blz., f 14,90
Liederen en vertellingen rond de Tien
Geboden vormen de kern van dit boek
dat is bedoeld voor hen die bijbelverhalen vertellen aan kinderen, op scholen, clubs, in kindernevendiensten of
thuis.
De liederen in dit boek vormen samen
één vervolglied, dat wil zeggen: bij elk
nieuw verhaal worden nieuwe verzen
gezongen, maar een steeds terugkerend refrein geeft het kader, de grote
lijnen aan, waarbinnen het verhaal
staat.

De doop
Een gesprek met doopouders
0089 5, 7e druk, 69 blz., j 14,90
De doop neemt in de christelijke kerken een zeer centrale plaats in; maar
ouders stellen wel vragen.
Vanuit haar pastorale ervaring en vanuit haar werk aan een heroriëntatie op
de problemen van de godsdienstige
opvoeding heeft de auteur dit boekje
geschreven, dat, zoals de ondertitel terecht aangeeft, een gesprek wil aangaan met doopouders.
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Mar van der Velden

Twaalf dromers en
drammers
Over de 12 kleine profeten
0178 6, 56 blz., f 14,90
In dit boekje zien we de twaalf kleine
profeten aan ons voorbij trekken. Ze
dromen, hebben visioenen van wat
God met zijn volk voorheeft en daarom
drammen ze tegen de koning, het volk
of wie dan ook, over trouw aan Gods
inzettingen, de Thora.
Evenals 'Tien woorden om de weg te
wijzen'speciaal voor hen die bijbelverhalen aan kinderen vertellen.

na Lam en Wan ter Burg

Hanna Lam/Wim ter Burg

Alles wordt nieuw
Losse delen
deel 1 — 15e 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 12,90

Alles wordt nieuw
Verzamelbundel
deel 1 tlm 4 in één band
met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding
0091 7 — 6e druk — j 24,90

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 42,50

Alles wordt nieuw
Verzamelbundel
Editie met grote letter
0245 6, f 34,50
Een complete editie met grote letter,
gebaseerd op de uitgave met melodie
en gitaargrepen.
'Goede bijbelliederen zijn er nooit genoeg. Het lijkt wel alsof na Hanna Lam
vele mensen de schroom hebben overwonnen om een bijbelverhaal als vers
of lied weer te geven,' aldus de recensent van het Friesch Dagblad. De liederen uit Alles wordt nieuw krijgen in
toenemende mate een plaats in de protestantse eredienst. Ouders en kinderen herkennen tekst en melodie. In veel
kerkelijke gemeenten hebben de liederen hun entree gemaakt.

Hanna Lam e.a.

Met andere woorden
Klein liedboek voor kinderen
0147 6 — 2e druk — 48 blz., ƒ 14,50
'Bij de voortreffelijke teksten staan
over het algemeen goed zingbare melodieën genoteerd, vloeiende melodieen, maar ook met grote intervallen,
echter wel goed in het gehoor liggend.
De toonomvang is voor een gemiddelde groep goed te halen, meestal
binnen het oktaaf. Deze goed verzorgde bundel is zeer goed bruikbaar
voor kinderen van 9-12 jaar bij de katechese in school en in kindervieringen.'
School en godsdienst
'Een ontroerend boekje: laten we hopen dat er veel uit gezongen zal worden en dat kleine en grote zangers en
zangeressen, al zingende, woorden horen, die hen leren zien met andere
ogen.' Trouw
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Jan van der Bijl
Wilma van der Zwaard

Op goede grond
Bijbelliederen voor kinderen
0185 9 — 42 blz. — f 15,90
Door de eenvoudige, op kinderen afgestemde teksten en de muzikale en gemakkelijk te zingen melodieën is dit
een bundel geworden die zeker zijn
weg zal vinden. Er werden 33 nieuwe
bijbelliederen opgenomen, met enkelvoudige muzieknotatie.

Dr. J.L. Klink
Tera de Marez Oyens

Liedboek voor de
kinderen
2002 0 — 7e druk —1 18,90
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.

Jan D. van Laar (red.)

Kerstliederen
2026 8 — 3e druk — f 9,90
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.

LL 71 c
DERS0A

Biibelliederet
t
l'oor jol j ot
, oud
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Mar van der Velden

Alles andersom
Bijbelliederen voor jong en oud
0244 8, ƒ 14,50
De liederen van Mar van der Velden
hebben kwaliteit: zijn theologische
kennis én taalgevoeligheid staan daar
borg voor.
Deze bundel, met begeleiding en gitaargrepen, zal ongetwijfeld zijn weg
vinden naar onderwijs, kerk en gezin.

Hanna Lam/Mar van der Velden/
Gerard van Amstel

Vertellend zingen
Bijbelverhalen voor de jeugd in vers en
melodie
0265 0, 48 blz., genaaid in omslag,
ill. van Tiny van Asselt, ± f 17,50
Niets is zo makkelijk te onthouden als
een wijsje met wat tekst. Vooral kinderen zijn erg gevoelig voor deze combinatie. Wanneer ze het ergens naar hun
zin hebben horen we ze vaak spontaan
een liedje zingen.
Daarom is het des te verheugender dat
Gerard van Amstel de teksten voor de
serie Bijbelverhalen voor kinderen (zie
p. 20/21) op muziek heeft gezet. De tekeningen van Tiny van Asselt maken
het geheel ook visueel aantrekkelijk.
Vertellend zingen, Bijbelverhalen voor
de jeugd in vers en melodie maakt kinderen spelenderwijs bekend met de
verhalen uit de bijbel. Het boek zal zijn
weg naar gezin en school zeker vinden.

Job Heeger, Elisabeth van den Brun en
Gerard van Hulst

Zing alle dagen
Liedboek voor kinderen
deel 1: Liederen voor de feesten
2038 1, 48 blz., f 14,90
Dit liedboek is bedoeld voor gebruik in
school en gezin, in de zondagsschool,
kinderkerk, kindernevendienst of bijbelvertelclub. De liederen zijn te gebruiken voor verschillende leeftijden,
te rekenen vanaf ongeveer vijf à zes
jaar.
Zing alle dagen zal in vier deeltjes verschijnen:
deel 1: Liederen voor de feesten;
deel 2: Bijbelliederen bij het Oude
Testament,
najaar 1991,
ISBN 90 266 2039 x
deel 3: Bijbelliederen bij het Nieuwe
Testament,
najaar 1991,
ISBN 90 266 0268 5
deel 4: Liederen voor bijzondere momenten; najaar 1992

eyggefenwijsjes

De samenstellers zijn via hun werk
voor de NZV nauw betrokken bij de
godsdienstige opvoeding van kinderen. Dit project is dan ook een gezamenlijke uitgave van Callenbach en de
Nederlandse Zondagsschool Vereeniging.

Piet Zuidema

Engelenwijsjes
Melodieën op teksten van Bram Grandia, Huub Oosterhuis, Niek Schuman,
Piet Zuidema e.a.
0267 7, 64 blz., ± f 22,50
Piet Zuidema is als organist van de Keizersgrachtkerk te Amsterdam nauw
betrokken bij de ontwikkelingen in de
kerkmuziek in onze tijd. Alhoewel hij
de waarde erkent van door elke kerkganger mee te zingen teksten uit het
'Liedboek voor de Kerken', zou hij er de
voorkeur aan geven dat veel meer
(cantor-)organisten de moed opbrachten nieuwe of oude teksten te voorzien
van eigentijdse melodieën en zo de gemeente te activeren en te betrekken bij
de liturgie.
Deze selectie is gemaakt uit het vele
materiaal dat hij maakte in overleg met
ds. Bram Grandia, predikant van de
Keizersgrachtkerkgemeente.
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Jos van der Kooy

De Johannes Passion van
Bach
0187 5, 55 blz., f 17,50
De auteur beschrijft in het inleidende
gedeelte van deze uitgave het ontstaan
van de Johannes Passion in 1723 en
gaat in op de typische muzikale en religieuze aspecten van dit koorwerk.
Daardoor ontstaat een beeld van deze
passiemuziek dat de lezer in staat stelt
er met grotere intensiteit naar te luisteren. Op de rechterpagina's staan
steeds naast elkaar de tekst van de Johannes-Passion en de Nederlandse
vertaling. De linkerpagina's geven
korte toelichtingen op de muziek,
waarbij notenvoorbeelden zijn opgenomen.

0. de Moor

Dr. Bernard Smilde

De Matthkis Passion van
Bach

Het Weihnachts
Oratorium van Bach

2020 9, 15e druk, 71 blz., j 17,50

0206 5, 80 blz., f 17,50

Naast een korte biografie van Bach en
een toelichting op het ontstaan van de
Matthus-Passion wordt ook een overzicht gegeven van de opbouw van dit
werk.
Het hoofdbestanddeel van deze uitgave komt echter daarna: op de achtereenvolgende linkerbladzijden wordt
nadere informatie gegeven over hetgeen men hoort; op de rechterpagina's
zijn de teksten afgedrukt van het gezongen en 'gesproken' woord in het
Duits én in het Nederlands.

In de inleiding vertelt de auteur iets
over Bach en over het kerkelijk muziekleven in Leipzig. In het tweede
hoofdstuk komt het gehele werk aan
de orde: op de rechterpagina's de
Duitse en Nederlandse tekst in twee
kolommen naast elkaar en op de linkerpagina's korte commentaren en notenvoorbeelden.
Op deze wijze is getracht de luisteraar
meer vertrouwd te maken met dit magistrale werk.

Diny Eekma

Zo gaat m'n hoedje
33 vrolijke kinderliedjes
0158 1, 48 blz., f 17,50
'Kinderen zullen zich goed thuisvoelen
bij de liedjes in dit boekje. Dit heeft iets
om fijn mee te werken in het onderwijs.' Ned. Bibliotheekdienst

Diny Eekma

Inge Lievaart/Sander van Marion

Ik hoor de bel

Wip Wap Faldera

33 nieuwe kinderliedjes
0216 2, 48 blz., f 17,50

80 liedjes voor de basisschool
0215 4, 118 blz., j 14,90

Evenals in 'Zo gaat mijn hoedje' heeft
de auteur ook nu weer materiaal bijeengebracht waarmee in de onderbouw van de basisschool zingend en
spelend kan worden geleerd.

Deze bundel is samengesteld uit 'Wip
Wap Wolletje' (4e druk) en 'Fifafaldera'
(3e druk), indertijd geschreven voor
respectievelijk kleuterschool en lagere
school.
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Bestelformulier Callenbach catalogus kinderboeken 1991/'92

Zenden aan de boekhandel of aan Uitgeversgroep Combo,
Postbus 1, 3740 AA Baarn
telefoon: (02154) 8 24 11 fax: (02154) 1 14 31
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.

1991

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:
• 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.
• 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!

" betekent: nieuwe titel of herdruk
Prijswijzigingen voorbehouden

90 266
ƒ 3,95
" Het gat in de heg
* Bertus en Bruno

1

4216 4
4369 1

2

4213 x
4220 2

3
4

4393 4
0172 7
0279 0
0146 8

5
6
7
8

ƒ 4,95
" Jantje van de Scholtenhoeve
* Van een kleine jongen en een grote
hond

*

5,50
Doortje en de orgelman
De kerstnacht van Kees
Bas haalt zijn A
Daantje en zijn moeders

Serie VOOR
4380 2
4236 9
4381 0
4238 5
4239 3
4240 7
4241 5
4242 3
4243 1
4245 8
4246 6
4247 4
4248 2
4249 0
4250 4
4251 2
4252 0
4253 9
4254 7
4524 4

ONZE KLEINEN à ƒ 5,95
9
Allemaal katjes
10
Anneke en de sik
11
Annelies
12
Bruun de beer
13
De bengels in het bos
14
De wilde jagers
Fik
15
16
Grote Bertus en kleine Bertus
17
Het huisje in de sneeuw
Het klompje dat op het water dreef
18
Het plekje dat niemand wist
19
Het wegje in het koren
20
21
Het zwarte poesje
22
Kareltje
23
Kleine zwerver
Van Bob en Bep en Brammetje
24
25
Van de boze koster
Van drie domme zusjes
26
27
Voetstapjes in de sneeuw
28
Zo'n griezelig beest

Serie MAUD
0264 2
0230 8
0194 8
0157 3

EN RIK
29 *
30
31
32

à j 6,75
Maud en
Maud en
Maud en
Maud en

Rik, Bles en Stip
Rik en de pet
Rik, wat nu weer
Rik naar het feest

29

ƒ 6,75
* Rinette en Jan aan zee
* Jan waar is je prikpen
Jan krijgt een witte arm
Rinette en Jan hebben pech
Mijn lief, stout engeltje

0277 4
0280 4
0235 9
0234 0
0200 6

33
34
35
36
37

0048 8
0167 0
4317 9
0238 3
0093 3

38
39
40
41
42

ƒ 7,25
Bram en Mieke
Twee kaarsjes
Ruby en het konijn
Onno en Marleen gaan verhuizen
Het kamertje in de kerk

0203 0
0210 3
0224 3
0236 7

43
44
45
46

f 7,95
Een stroper in het herfstbos
Een koude winter
De beesten van boer Gratema
De kluizenaar

47
48
49
50

f 8,50
De beer is zoek
Het verhaal van Jako en Jente
Martientje
Neline en haar kanarie

0233 2
0171 9
0156 5
4549 x

ROZEMARIJNTJE-serie à ƒ 8,50
51
Rozemarijntje
4309 8
4310 1
52
Rozemarijntje
53
Rozemarijntje
4311 x
Rozemarijntje
4312 8
54
Rozemarijntje
4313 6
55

naar school
en rooie Pier
en de zwarte jongen
en de oude juffrouw

f 8,90
0169 7
0240 5
0170 0
4201 6
0261 8
0223 5
4322 5
4546 5
0050 x
0136 0
4428 0
Serie REIS
4330 6
4331 4
4332 2
4333 0

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

DOOR DE NACHT à f 9,50
De duisternis in
67
68 * De storm steekt op
69
Ochtendgloren
70
De nieuwe dag

4326 8
4328 4
0278 2
0208 1
0237 5
0137 9

71
72
73
74
75
76

0239 1
0207 3

77
78

0199 9
4496 5

79
80

0082 8
0209 x

81
82

0281 2
0221 9
4500 7
4344 6
4341 1
4479 5
4487 6
0260 x

83
84
85
86
87
88
89
90

30

Met andere ogen
Vrijheid in december
Vossesporen
Kinderen aan de Waterweg
" Broosmolen krijgt bezoek
Geen snelweg door Broosmolen
Ouwe Bram
Toen vader thuiskwam
De grote brand
Avonturen in Engeland
Jessica's eerste gebed

10,00
Willem Wijcherts
Peerke en z'n kameraden
* De ontvoering
Het geheimzinnige kasteel
Als Samantha je vriendin is
Maanstof vermist
f 11,25
Jaap en Klaas en het koperen plaatje
Jaap en Klaas op avontuur in
Flevoland
Bello
Van Hollandse jongens in de
Franse tijd
Harm en Annelies op wintersport
De avonturen van Ron en John
12,50
" Een onvergetelijke reis
Postduiven voor de prins
De rode vlek
Gerdientje
Jaap Holm en z'n vrinden
Greetje-Margriet
Greetje-Margriet wordt Margriet
* Een wedstrijd met een staartje

Omnibus-uitgaven
3537 0
91
3538 9

92

3535 4
3533 8

93
94

Omnibus Voor Onze Kleinen, deel 1,
f 24,50
Omnibus Voor Onze Kleinen, deel 2,
f 24,50
* Rozemarijntje Omnibus, ± f 29,50
Omnibus Reis door de nacht, f 28,90

Bijbelverhalen voor
4110 9
95
4106 0
96
4105 2
97
4108 7
98
4114 1
99
0242 1
100
0243 x
101
102 *
0272 3
0273 1
103 *

kinderen van 5-7 jaar, à ƒ 7,90
In het begin
God heeft ons lief
Jezus nodigt uit
Jezus vertelt
Het kerstverhaal
Twee feesten
Een ark en een toren
Jezus deelt
God maakt vrij

Voor school en gezin
104
Kiki en Wanjo, f 29,50
0225 1
0085 2
105
Stil eens even, f 29,50
0039 9
106
Om te beginnen, f 34,50
0247 2
107
Om door te vertellen, f 34,50
0166 2
108
Spelen in Gods tuin, f 29,50
Lichtjes in het donker, f 29,50
0145 x
109
0266 9
110 * Goede morgen, f 25,00
Kerstvertellingen f 24,50
0256 1
111
0202 2
112
Het vertellen f 14,90
113
De kleine mens en het grote boek,
0812 8
f 19,50
0089 5
114
De doop, f 14,90
115
Heer, ik wil graag eens met u praten,
0188 3
f 14,90
0177 8
116
Tien woorden om de weg te wijzen,
114,90
0178 6
117
Twaalf dromers en drammers, f 14,90
Muziekuitgaven voor school en gezin
Alles wordt nieuw, deel 1, 112,90
2000 4
118
2001 2
119
Alles wordt nieuw, deel 2, f 12,90
2016 0
120
Alles wordt nieuw, deel 3, f 12,90
2022 5
121
Alles wordt nieuw, deel 4, f 12,90
122
Alles wordt nieuw,
0091 7
Verzamelbundel, f 24,90
123
Alles wordt nieuw,
0090 9
Grote verzamelbundel, f 42,50
0245 6
124
Alles wordt nieuw,
Verzamelbundel met grote letter,
f 34,50
125
Met andere woorden, ƒ 14,50
0147 6
126
Op goede grond, f 15,90
0185 9
2002 0
127
Liedboek voor de kinderen, f 18,90
128
Kerstliederen, f 9,90
2026 8
0244 8
129
Alles andersom, 114,50
0265 0
130 * Vertellend zingen, f 17,50
2038 1
131 * Zing alle dagen deel 1, 114,90
2039 x
132 * Zing alle dagen deel 2, f 14,90
133 " Zing alle dagen deel 3, f 14,90
0268 5
134 * Engelenwijsjes, f 22,50
0267 7
0187 5
135
De Johannes Passion van Bach,
17,50
136
De Matthus Passion van Bach, ƒ 17,50
2020 9
Het Weihnachts Oratorium van Bach,
0206 5
137
f 17,50
0216 2
138
Ik hoor de bel, f 17,50
0158 1
139
Zo gaat m'n hoedje, 117,50
140
Wip Wap Faldera, f 14,90
0215 4
Diverse jeugdboeken
141
Sinterklaas, f 14,90
3383 1
3381 5
142
Het boek van Jan Willem, f 19,90
0151 4
143
Jaap en Gerdientje, f 19,90
Inde Soete Suikerbol, stripalbum,
3543 5
144
f 19,50
145 * Het Nieuwe Voorleesboek, ± f 29,50
0282 0
146
Het Grote Voorleesboek, f 29,50
0254 5

W.G. van de Hulst

Inde Soete Suikerbol
3543 5, 48 blz., gebonden.,
ill. van W.G. van de Hulst Jr., 4e druk
f 19,50
W.G. van de Hulst

Sinterklaas
3383 1, 5e druk, 48 blz.,
f 14,90
Dit is het beroemde verhaal van Sinterklaas die zijn mijter verloren had maar
hem toch, vlak vóór zijn rijtoer door de
stad, terugkreeg dankzij de oplettendheid van een kleine jongen.

Dit album is het eerste deel van de bekende serie 'Inde Soete Suikerbol'. De
erbij behorende tekeningen zijn, voorzien van nummers, op enkele grote
vellen gedrukt. In de tekst zijn witte
plekken vrijgelaten waarin nummers
zijn geplaatst die corresponderen met
die van de plaatjes. Zo kan de jeugdige
lezer zelf zijn album compleet maken.

Anne de Vries

Het boek van Jan Willem
3381 5
J. en M. 6-8 jaar, 176 blz.,
ill. Tiny van Asselt, 4e druk,
f 19,90
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.

Anne de Vries

Jaap en Gerdientje
0151 4
J. en M. 7-9 jaar, 192 blz.,
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema,
f 19,90
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.
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W.G. van de Hulst

Het Nieuwe Voorleesboek
0282 0, 5e druk, gebonden,
met stofomslag, 320 blz.,
formaat 17 x 24,5 cm
tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
verschijnt september/oktober 1991
± ƒ 29,50
Het was te verwachten dat na het succes van de herdruk van 'HET GROTE
VOORLEESBOEK' ook dit beroemde
Van de Hulst-boek opnieuw zou worden uitgegeven. De tekeningen van
W.G. van de Hulst Jr., die een zo wezenlijk onderdeel uitmaken van het geheel, zijn natuurlijk óók weer opgenomen.

W.G. van de Hulst

Het Grote Voorleesboek
0254 5, 11e druk, gebonden met stofomslag, 320 blz., formaat 17,5x26 cm
tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
j 29,50
Het is met zeer veel genoegen dat wij
deze nieuwe druk van Het Grote Voorleesboek kunnen aankondigen. Reeds
vóór het verschijnen van deze herdruk
bleek de grote belangstelling.
Ondanks alle veranderingen in onze
samenleving zijn kinderen kinderen
gebleven, kleine mensen in hun eigen
belevingswereld, met hun eigen gevoeligheden, dingen die na dertig jaar
nooit zijn verdwenen. Daarom zullen
de kleuters van vandaag op dezelfde
wijze reageren op een tulpeblaadje in
de wind, op een natgeregend poesje
en op een wiekend vlindertje, als die
van vele jaren geleden.
En dat is het geheim van de schrijver
en de illustrator: zij weten het kind —
maar ook de voorlezende ouders — nog
altijd te boeien met hun vertellingen
over kleine, alledaagse gebeurtenissen.

‘TAN 1W HULST

TEKENINGEN W.G. VAN DE HULST` IR.
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