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Woord vooraf
Uitgeverij Callenbach is sinds het voorjaar van 1998 gelocaliseerd in Kampen en maakt onderdeel uit van J.H. Kok
Uitgeversmaatschappij.
Deze ingrijpende wijziging schiep de gelegenheid om geheel
nieuwe plannen te maken, waaruit de beslissing is voortgekomen om het profiel van de uitgeverij aan te passen. Uitgeverij
Callenbach is vanaf heden uitsluitend een kinderboekenfonds,
waarin u boeken 'om de bijbel' zult aantreffen, zoals kinder- en
kleuterbijbels en zondagsschooluitgaven en daarnaast een ruim
aanbod aan jeugdfictie voor jonge lezers tot 18 jaar.
Uitgaven op het terrein van muziek, theologie, pastoraat en
aanverwant worden vanaf heden bij andere fondsen binnen
onze uitgeversmaatschappij ondergebracht. De kinderboekactiviteiten van uitgeverij Voorhoeve, waaronder de Horizonreeks, zullen in de toekomst worden voortgezet bij Callenbach.
In deze catalogus krijgt ons streven om van Callenbach een
exclusief kinderboekenfonds te maken verder gestalte. De aanbieding opent met een adembenemend prentenboek waarin
een van de beroemdste verhalen uit de kinderliteratuur op
betoverende wijze is geïllustreerd en geschikt gemaakt voor
een jong publiek.
Daarna volgen de titels voor de jeugd en jongvolwassenen
vanaf ca. 10 jaar, aangevuld met leesboeken voor jongere kinderen en een aantal geïllustreerde boeken 'om de bijbel'.
Achter in deze catalogus besteden we aandacht aan enkele bijzondere herdrukken uit het werk van W.G. van de Hulst. Tot
slot maken we u attent op diverse prijsverlagingen waarmee u
uw voordeel kunt doen.
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C.S. Lewis

Het betoverde land achter de kleerkast

PRENTENBOEK

INHOUD

Als Peter, Susan, Edmund en Lucy naar een vriendelijke professor op het platteland worden gestuurd, vermoeden ze niet dat
ze een buitengewoon avontuur zullen beleven. Het begint allemaal op een regenachtige dag in de zomer. De kinderen gaan
samen op verkenning uit in het huis waar ze logeren. In een van
de kamers staat alleen een oude kleerkast. Lucy is nieuwsgierig, opent de deur en loopt de kast in. Het volgende moment
staat ze tot haar verbazing in een bos, waar het avond is en de
sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Lucy heeft het land
Narnia ontdekt, waar ze fauns, nimfen, elfen en sprekende
dieren ontmoet. In Narnia woont ook de prachtige maar
gemene Witte Tovenares, die ervoor zorgt dat het al honderd
jaar winter is in het land...

formaat 23,5 x 29,8 cm
omvang 48 blz.

Al meer dan vijftig jaar lezen kinderen met rode oortjes de
verhalen van C.S. Lewis. Met de uitgave van dit rijk geïllustreerde prentenboek is dit verhaal voor het eerst voor jongere
kinderen toegankelijk gemaakt. De zorgvuldig bewerkte en
ingekorte tekst vormt samen met de illustraties van Christian
Birmingham een prachtig geheel.

gebonden ca. f 27,50
illustraties
Christian Birmingham
vertaling

Marc Schaeffer

isbn 90 266 0936 1
nugi 280/220
verschijnt september

AUTEUR

oorspronkelijke titel The Lion,

Lewis (1898) was als kleine jongen gefascineerd door
sprookjes, mythen en oude legenden. Maar hij begon pas kinderboeken te schrijven toen hij professor was aan de Oxford
University. Na dit eerste verhaal schreef hij er nog zes, die
samen de Kronieken van Narnia vormen.

the Witch and the Wardrobe

C.S.

(Narnia Chronicles)
vanaf 4 jaar

Michael Dorris

CA L LENBAC H

JEUCDEICTIE

Kijkt-Achter-Bomen

INHOUD

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 128 blz.
gebonden ca, f 22,50
omslagillustratie
Stephanie Bart-Horvath
vertaling Hella Wolschrijn
isbn 90 266 0935 3
nugi 222
verschijnt oktober
oorspronkelijke titel
Sees Behind Trees

vanaf 12 jaar

Het valt niet mee om bijziend te zijn als je bent geboren in een
indianenstam waar je pas voor volwassen wordt aangezien, als
je met pijl en boog een kluit mos uit de lucht kunt schieten.
Walnoot zal aan deze test nooit kunnen voldoen. Hij maakt zich
hier veel zorgen over, maar tot zijn verrassing krijgt hij de kans
om zijn vaardigheden te tonen: met een blinddoek voor 'ziet'
hij meer dan ieder ander. Zo verdient hij toch een nieuwe volwassen-naam: Kijkt-Achter-Bomen.
Deze nieuwe naam vervult hem met trots. Toch stelt hij zichzelf voortdurend de vraag wat het verschil is tussen de oude en
de nieuwe situatie. Wat is er veranderd, nu hij volwassen is? Is
hij zelf veranderd?
Nu zijn omgeving hem niet meer uitlacht, maar juist respect
toont voor zijn ongewone gezichtsvermogen, wordt hij voor een
onverwachte uitdaging gesteld. Een oude stamgenoot vraagt
hem mee te gaan op zoek naar een geheimzinnig waterland,
waar hij ooit een vreselijke avontuur beleefde. Alleen KijktAchter-Bomen zal hem kunnen helpen het land terug te vinden. Het zal een reis zijn vol onverwachte uitdagingen en gevaren...
RECENSIE

`Dit fantasierijke en prachtig geschreven verhaal over de volwassenheidsriten ademt de sfeer van een legende. Dorris laat
opnieuw zien dat hij een begaafde en diep-menselijke schrijver
is, die met zijn woorden tot leven roept wat nooit eerder is
gezien.' (Booklist)
AUTEUR

Michael Dorris schreef boeken voor volwassenen en kinderen.
Hij won de National Book Critics Circle Award' en twee van
zijn kinderboeken behoorden tot de Notable Books of the
Year' van de American Library Association.

Lurlene McDaniel

Een engel aan mijn bed

H DVaNallVD

JEUGDFICTIE

INHOUD

`Prettige feestdagen!' wenst iedereen elkaar toe in december.
Leah Lewis kan het wel vergeten. Ze is met een gebroken vinger naar de dokter gegaan, maar moet in het ziekenhuis blijven
voor onderzoek. Nu ligt ze tijdens de kerstdagen in het ziekenhuis, terwijl haar moeder op huwelijksreis is...
Leah's kamergenootje heet Rebekka. Zij komt uit een grote
Amish-familie. Leah heeft nooit eerder dit soort gelovige mensen ontmoet, maar is erg blij met gezelschap en kan goed overweg met Rebekka's knappe broer Ethan en haar oudere zus
Charity. De familie omringt Leah met liefde en aandacht als
bekend wordt dat ze erg ziek is. Ze voeren eindeloze gesprekken met elkaar. Ethan en Leah voelen iets heel bijzonders voor
elkaar, maar Leah weet dat een Amish en een Engelse nooit
samen iets kunnen hebben.
's Nachts krijgt Leah een aantal keren bezoek van Gabriëlle. Zij
is geen verpleegster en Leah kent haar niet. Haar verschijning
is mysterieus... Leah leert dat wonderen echt kunnen gebeuren,
en dat engelen soms aan mensen verschijnen op onverwachte
plaatsen en momenten.

formaat 15 x 23 cm
omvang 180 blz.
gebonden ca. f 24,90
omslagillustratie Bas Mazur
vertaling Bart van der Griendt
isbn 90 266 0942 6

AUTEUR

nugi 221/222

Lurlene McDaniel zag bij haar eigen zoon hoe een chronische
ziekte ieder aspect van het leven beïnvloedt. 'Ik wil kinderen
graag laten weten dat je soms niet kunt kiezen wat het leven je
brengt, maar je bepaalt wél zelf hoe je reageert', heeft ze eens
gezegd.
Ze schreef meer dan twintig boeken, die werden vertaald in het
Duits, Noors, Zweeds, Tsjechisch en Hebreeuws. Een engel
aan mijn bed werd een bestseller in Amerika.

verschijnt oktober
oorspronkelijke titel
Angels Watching Over Me
vanaf 12 jaar

Carol Matas

CALLENBACII
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Het is oorlog geweest

INHOUD

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 150 blz.
gebonden ca. f 24,90
omslagillustratie Vlad Guzner
vertaling Bart van der Griendt
isbn 90 266 0939 6

`Hebben de gasovens jullie dan niet allemaal uitgeroeid?' — zo
wordt Ruth Mendenberg begroet als ze thuiskomt. De Tweede
Wereldoorlog is afgelopen en ze is bevrijd uit het concentratiekamp Buchenwald. Nu staat ze met lege handen: haar huis
en haar familie zijn verdwenen. Polen is ook na de oorlog een
gevaarlijke plek voor joden. Ruth huilt niet en voelt niets. Het
zou teveel pijn doen. Ze is vijftien jaar oud en helemaal alleen.
Voor het stadhuis waar ze vergeefs naar haar familie heeft geïnformeerd, spreekt Saul haar aan. Hij is in Polen om joden naar
Palestina te brengen. Ruth koestert geen dromen over een
nieuw vaderland. Maar omdat ze toch niets anders te doen
heeft, besluit ze te gaan helpen.
Samen met een groep kinderen begint Ruth een gevaarlijk reis
door Italië, om daarna met een schip naar Palestina te gaan, via
geheime routes en met behulp van vervalste documenten — en
een ijzeren wilskracht. Gaandeweg leert Ruth dat ze toch mag
hopen, dat ze kan huilen, en dat ze misschien ooit wel weer zal
lachen.
Carol Matas beschrijft op aangrijpende wijze de moed en de
wanhoop van het joodse volk, dat ook na de oorlog in Polen het
mikpunt is van collectieve vijandschap.

nugi 222
verschijnt oktober

RECENSIE

oorspronkelijke titel

`Dit boek beschrijft een dramatisch avontuur, dat verteld moet
worden — steeds weer opnieuw'. (The Globe and Mail)
`...een fascinerend en belangrijk verhaal, vol met verschrikkingen, maar doortrokken van hoop...' (Quill & Quire)
...Sterke, geloofwaardige karakters maken dit tot een krachtig
verhaal. (The Horn Book, 1997)
Winnaar van de Jewish Book Prize.

After the War
vanaf 12 jaar
met voorpublicatie!
zie blz. 32

AUTEUR

Carol Matas schreef veel boeken voor kinderen en jongvolwassenen. Ze raakte bijzonder onder de indruk van de moed
en het doorzettingsvermogen van jonge mensen, die alles hebben verloren en dan hun leven riskeren om Palestina te bereiken.

Devorah Omer

Tranen van vuur

HDVaNaTIVD

JEUGDFICTIE

INHOUD

`Tranen van vuur' vertelt het verhaal van Zvia Lubetkin, vanaf
het moment dat zij Warschau binnensluipt. Ze is lid van een
zionistische jeugdorganisatie en wil zich bij haar vrienden in het
hermetisch gesloten getto voegen. Het leven in het getto is
zwaar. De vriendschap houdt hen op de been. Buiten het getto
worden steeds meer familieleden vermoord.
Als de situatie in het getto onhoudbaar dreigt te worden, komen
de bewoners met de moed der wanhoop in opstand. De opstand
wordt geleid door Yitzhak Zuckerman, vanuit een bunker in de
Milastraat. De kans om nog te ontsnappen is bijzonder klein...
Dit boek getuigt van dood en vernedering, maar ook van liefde,
vriendschap en heldendaden.
RECENSIE

Devorah Omer durfde in dit boeiende boek het hoofd te bieden aan een van de moeilijkste, bitterste en meest gecompliceerde onderwerpen — de Sjoa (holocaust) — en ze heeft dit
met zeer veel gevoel gedaan, met een goed geconstrueerd boek
waarin ze de personen en de tijd tot leven heeft gebracht, trouw
is gebleven aan de geschiedenis en dit alles met een grote illustratieve kracht.' (uit het Jury-rapport)

gebonden ca.

AUTEUR

nugi 222

Devorah Omer heeft veel boeken op haar naam staan, waarvan
een aantal zijn vertaald, gedramatiseerd en herschreven voor
radio en televisie. Haar literaire werk is bekroond met acht
literaire prijzen waaronder een prijs van de Pedagogische
Academie aan de Universiteit van Haifa (Israël); de Anderson
ere-onderscheiding van het internationale comité voor kinderen jeugdliteratuur I.B.B.Y. (Japan); de ere-onderscheiding van
bet Poolse Schrijverscomité en van het Janosz Korczak
Internationale Comité (Polen).

verschijnt februari

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 200 blz.

f 29,90

omslagontwerp Bas Mazur
vertaling Yossi Katevushnik en
Corrie Zeidler
isbn 90 266 0943 4

vanaf 12 jaar

Sigmund Brouwer

CALLENBAC H

JEUGDFICTIE

Verdwaald in Manhattan

INHOUD
ignaind Bnimver

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 150 blz.
gebonden ca. f 24,90

Het is niet te geloven! Maandenlang heeft Ricky samen met zijn
klas geld ingezameld om een trip naar de stad New York te
maken. Maar omdat er een tekort is van $ 400,— wil de schoolleiding het geld gaan gebruiken voor onderhoud aan de school.
De opvoering van een musical op de laatste schoolavond brengt
op verrassende wijze het laatste geld binnen, dankzij Ricky's jongere broertje Joel, die overigens wel de hele avond in de war
schopt.
Joel mag mee naar Manhattan, maar raakt daar zoek. Ricky,
twee vrienden en een vriendin proberen hem in de grote,
gevaarlijke stad weer op te sporen. Tijdens hun zoektocht
komen ze bedelaars tegen en daklozen, en raken tot hun verrassing verzeild in een ruige straatcultuur. Ricky en zijn vrienden hebben nog nooit zoiets gezien. Ze vragen zich af wat die
knappe vreemdeling die ze tegenkomen met de ontvoering
van Joel te maken heeft... Door alle onverwachte gebeurtenissen dreigt Ricky's droomreisje een angstwekkende nachtmerrie te worden.

oinslagillustratie
Kees van Scherpenzeel
vertaling Nellie Keukelaar
isbn 90 266 0941 8
nugi 221
verschijnt november
oorspronkelijke titel
Lost Beneath Manhattan
vanaf 10 jaar

De belevenissen wisselen elkaar snel af, met veel humor en
vaart in het verhaal. Dit spannende boek schenkt aandacht
aan vragen over armoede en onrechtvaardigheid waarmee kinderen worden geconfronteerd.
AUTEUR

Sigmund Brouwer werd geboren in Canada en volgde een
opleiding in de journalistiek. Hij schreef meer dan 40 spannende
boeken voor kinderen en volwassenen.

Maty Romein-Vroegindeweij

Dansend in de schemering

JEUGDFICTIE

1-1 DVaNal lVD

Veluwse sagen en legenden
INHOUD

Op donkere herfstavonden, gezeten rond het haardvuur, vertelde men elkaar vroeger geheimzinnige verhalen. De meest
wonderlijke dingen hadden plaatsgevonden in bossen, achter
heuvels en bij vennetjes, verstopt achter de dichte heide.
In het kattenbos dansten de katten en hun groene ogen schitterden in de schemering. En wat te denken van de blauwbroeken? Zij dansten in de schemering en zetten je bruusk
opzij als je ze in de weg stond. Reizigers in de postkoets waren
er nooit zeker van of ze veilig bij de volgende pleisterplaats
zouden aankomen. De dansende lantaarnlichtjes van de postkoets oefenden grote aantrekkingskracht uit op zwervende
booswichten.
Zelfs reuzen werden gesignaleerd op de Veluwe. Als ze hun
klompen uitschudden ontstond er een nieuwe zandheuvel, zo
werd gezegd.
Verhalen en legenden, griezelig, fantasierijk en ooit 'echt
gebeurd'. Maty Romein-Vroegindeweij vertelt ze al jaren, puttend uit de nalatenschap van Jac. Gazenbeek. Deze legenden
worden hierbij voor jonge lezers op schrift gesteld.

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 128 blz.
gebonden ca. f 22,50
illustraties Tineke Romein
isbn 90 266 0944 2

AUTEUR

Maty Romein werkte jarenlang in het basisonderwijs. Zij maakt
deel uit van het bestuur van de Jac. Gazenbeek Stichting en is
vertelster van sagen en legenden voor groepen volwassenen en
kinderen. Zij schrijft en publiceert columns en verhalen voor
kinderen.

nugi 221
verschijnt februari
vanaf 10 jaar
Uitgave i.s.m. de
Stichting jac. Gazenbeek

IK. Norel

Noodsein op de Noordzee

CA L LENBACH

JEUGDFICTIE

INHOUD

Noo tem
op cie
Noordzee
K Nm cl

formaat 15 x 23 cm

Het kan spoken op de Noordzee. Schepen in nood vormen
dan geen uitzondering: gestrand, de luiken ingeslagen, op het
punt van zinken. Als het noodsein wordt ontvangen trekt de
bergingsboot uit. Naar verraderlijke gronden, langs mijnenvelden, over de kokende zee.
Van dit enerverende bedrijf vertelt dit boek — vooral van de mannen die dit beroep uitoefenen. Zij komen één voor één naar
voren: de kapitein, de marconist, de stuurman. Ook de oude
stoker uit de machinekaMer en de mannen aan dek, zoals de
matrozen en de opstappers.
We lezen van het heldhaftig optreden van onze Hollandse bergers en reders, die vanuit Terschelling de schepen in nood te
hulp snellen, al staat er een gevaarlijke noordwesterstorm!
Het bergingsbedrijf is het meest keiharde bedrijf dat de zee
heeft gekend. Rauw volk, die bergers, maar diep van binnen zit
een blanke pit.

omvang ca. 192 blz.
gebonden ca. f 24,90

AUTEUR

omslagontwerp Bas Mazur

K. Norel verhaalt in gespierde taal van de ongelooflijke naijver
tussen de rederijen, die elkaar beconcurreren in de hulpverlening. Een klassieker uit de Nederlandse jeugdliteratuur.

isbn 90 266 0945 0
nulti 222
verschijnt oktober
vanaf 12 jaar
eerder gepubliceerd onder de
titel S.O.S. Wij komen!

Vrouwke Klapwijk

Koosje

HDVaN allVD

KINDERBOEKEN

INHOUD

Ken je Koosje al?
Ze heeft vuurrode krullen en ze houdt heel veel van dieren.
Vooral van kleine dieren, zoals kikkers, vogels en vissen.
Weet je van welke dieren ze het meest houdt?
Van... mieren!
Ze droomt er zelfs van.
Maar de mieren in haar droom zijn groot.
Heel groot!
Het wordt gevaarlijk voor Koosje,
want de mieren denken dat zij ook een mier is.
Een rode bosmier!
Hoe loopt dat af?

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 48 blz.
gebonden ca. f 9,90
illustraties Magda van Tilburg
isbn 90 266 0946 9
nugi 220
verschijnt oktober
vanaf 6 jaar

AUTEUR

Vrouwke Klapwijk-ter Meer schrijft kinderboeken sinds 1990.
Daarnaast vertaalt ze en schrijft ze korte verhalen. Ze werkt als
Intern Begeleider op een basisschool.

Vrouwke Klapwijk

Bas gaat op voetbal

KINDERBOEKEN

C ALLENB

INHOUD

Mam, ik wil op voetbal!
GAAT
OP VOETBAL

formaat 15 x 23 cm
omvang ca. 48 blz.

Ja, wie wil dat niet?
Bas gaat ook op een club.
Hij heeft er heel veel zin in.
Weet je wat hij daar leert?
... een doeltrap,
... een kopbal,
... hij gaat op kamp,
... en hij speelt in een wedstrijd.

Soms gebeurt er iets wat je daar niet leert.
Bas schopt een bal door de ruit, bij de buurman.
Oei!

gebonden ca. f 9,90
illustraties Irene Goede

isbn 90 266 0947 7

Toch blijft voetbal leuk.
Altijd weer!

nugi 220
verschijnt oktober
vanaf 6 jaar

Een nieuw avontuur in de populaire serie met Bas in de hoofdrol. Dit boek is een vervolg op eerdere titels waaronder Bas
haalt zijn A (1994), Bas breekt zijn been (1995), Bas wint een
prijs (1996) en Bas bij de brandweer (1997).

Rika Vliek

Als ik later groot ben

HDYSIII\l a '11VD

KINDERBOEKEN

INHOUD

Siert woont met zijn vader en moeder op een schip.
Soms ligt het schip stil.
Dit keer vaart het uit.
Ze gaan door een sluis en door een brug.
Siert helpt mee.
Hij speelt en leert.
In dit boek lees je hoe dat op een schip gaat.
Heb jij zin om ook mee te varen?
Stap dan maar aan boord.
Spannende belevenissen van Siert voor beginnende lezers.

formaat 15 x 23 cm
omvang 48 blz.
illustraties Magda van Tilburg
gebonden ca. f 9,90
isbn 90 266 0937 x
nugi 220
verschijnt oktober
vanaf 4 jaar

AUTEUR

Rika Vliek heeft meerdere kinderboeken op haar naam staan.
Van De fietsendieven verscheen een zesde druk. Zij voer zelf
bijna 10 jaar op een schip en vertelt het verhaal van Siert op
levendige wijze vanuit haar eigen ervaringen.

Sinclair B. Ferguson
OM DE BIJBEL

Het Grote Vraag & Antwoord Boek

CALLENBACH

het christelijk geloof voor onze kleine kinderen
INHOUD

Vragen! Vragen! Vragen!
Kinderen zitten vol met vragen.
Waar kom ik vandaan?
Waar kan ik God vinden?
Is er echt maar één God?
Het Grote Vraag & Antwoord Boek bevat een schat aan activiteiten en ideeën om de Bijbel beter te leren kennen. Het hele
gezin kan aan de opdrachten meedoen en zal al doende dichter naar elkaar toe groeien. Met gebeden, gespreksonderwerpen,
een tekst om uit het hoofd te leren en aansprekende illustraties.
AUTEUR

formaat 21 x 29,5 cm
omvang 96 blz.
paperback ca. f 24,90
omslagontwerp Bas Mazur
illustraties Diane Matthes
vertaling Rika Vliek
isbn 90 266 0948 5
nugi 214
verschijnt oktober
oorspronkelijke titel
The Big Book of Questions &
Answers — a Familiy Guide to
the Christian Faith
vanaf 4 jaar

Sinclair B. Ferguson is professor in de systematische theologie
aan het Westminster Seminary, Philadelphia. Hij heeft verschillende zeer geleerde boeken geschreven, maar van alle boeken heeft dit boek voor kinderen hem het meest beziggehouden.

Andy Robb

Waar zullen we voor bidden?

Opgroeiende kinderen mogen weten dat samen bidden even
natuurlijk is als ademhalen. Samen bidden op ieder moment,
waar dan ook, voor wat dan ook. Het is een gewoonte die aan
te leren is — en dit boek helpt daarbij.
Als we er voor gaan zitten en vragen: "Waar zullen we voor
bidden?" kunnen we soms opeens niets bedenken. Door over
de plaatjes in dit boek te praten — waarin veel leuke en ernstige
gebeurtenissen te zien zijn — krijgt u samen met uw kind allerlei ideeën voor een gebed.
Samen bidden, elkaar verhaaltjes vertellen, samen lezen.
Wanneer u dit boek samen met kinderen leest, leren ze ieder
onderdeel van hun leven met Jezus te verbinden.

Waar zullen we voor

formaat 25 x 29 cm
omvang 32 blz.
gebonden ca. f 19,90
illustraties Andy Robb
vertaling Elisabeth Munk
isbn 90 266 0938 8
nugi 214
verschijnt oktober
oorspronkelijke titel
AUTEUR

What shali we pray about?

Andy Robb is cartoonist en tekenaar. Hij volgde een opleiding aan het Colchester College of Arts en schrijft en illustreert christelijke kinderboeken. Hij is getrouwd en heeft twee
kinderen.

vanaf 3 jaar
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INHOUD

OM DE BIJBEL

Therry Whalin
OM DE BIJBEL

Jezus en Zijn wonderen

CALLENBACH

avontuurlijke stickerverhalen
INHOUD

40

meer dan
stickers om
steeds weer te gebruiken

Zieken beter maken. Over water lopen. De golven tot rust
brengen. De doden tot leven wekken. Jezus was geen gewone
man — Hij was de Zoon van God, en zijn Vader stuurde Hem
om de liefde van God aan de mensen te laten zien. Drie jaar lang
trok Hij rond en hielp mensen, en zijn liefde veranderde de
wereld voor altijd. Terwijl je het geweldige verhaal over Jezus
leest of hoort, plak je je stickers op het stukje van het uitvouwbare werkblad dat er bij hoort. Je ziet het oude Galilea tot
leven komen!
isbn 90 297 1593 6
oorspronkelijke titel Jesus and his Miracles

Therry Whalin

Jozua en de val van Jericho
avontuurlijke stickerverhalen
INHOUD

formaat uitklapblad
12 x 24,5 cm
formaat binnenboekje
9,5 x 15,5 cm
omvang 18 blz.
prijs ca. f 14,90
illustraties Mark Bergin
bijbelse adviezen Mark Ziese
vertaling Elisabeth fvtunk
nugi 214
met meer dan 40 stickers
(herplakbaar)
verschijnt september
vanaf 6 jaar

Maak kennis met één van de grootste helden uit de Bijbel:
Jozua, de zoon van Nun!
Jozua wist dat God zijn volk altijd lief zou hebben. Hij zou het
nooit in de steek laten. Dat wist hij al op het ogenblik dat
Mozes hem in de woestijn uitkoos als zijn opvolger. En hij
was er zeker van hij de overwinning op de ommuurde stad
Jericho. Het oude Jericho komt tot leven als met behulp van de
stickers de stad weer bevolkt wordt.
isbn 90 297 1594 4
oorspronkelijke titel Joshua and the Jericho Project

Therry Whalin

Mozes en de grote uittocht

OM DE BIJBEL
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avontuurlijke stickerverhalen
INHOUD

Het leven van Mozes was erg spannend. Nu kunnen kinderen het samen met hem opnieuw beleven! Je ziet hoe hij
gered werd door de dochter van de farao, hoe hij de Rode
Zee in tweeën splitste en hoe hij de Tien Geboden van God
kreeg. Aan de hand van het spannend beschreven verhaal
van Mozes worden de stickers op het uitvouwbare werkblad
geplakt. Het oude Egypte herleeft!
isbn 90 297 1595 2
Oorspronkelijke titel Moses and the Great Escape

Therry Whalin

Daniël en zijn vrienden in Babylon
avontuurlijke stickerverhalen
INHOUD

Daniël is één van de dapperste mannen in de Bijbel. Vanaf
het moment dat hij uit zijn huis werd weggehaald, tot aan
het moment waarop hij wist dat hij dromen van mensen kon
begrijpen, heeft Daniël nooit aan God getwijfeld. God redde
hem zelfs uit een kuil vol hongerige leeuwen! Aan de hand
van het verhaal in het mini-boekje kunnen kinderen de stickers op het uitvouwbare werkblad plakken. Het oude
Babylon komt tot leven!
isbn 90 297 1592 8
oorspronkelijke titel Daniel and the Babylon Adventure

40

stickers om
meer dan
steeds weer te gebruiken

Anne de Vries

Kleutervertelboek

reeds aangeboden

voor de bijbelse geschiedenis

CA LL ENBACH

KINDERBIJBEL

Nu volledig in kleur!

formaat 16 x 32,5 cm
omvang 256 blz.
gebonden ca. f 45,—
isbn 90 266 0940 x
nugi 214
verschijnt oktober
vanaf 4 jaar
31e herziene druk
reeds aangekondigd door
Uitgeverij Kok

Dit Kleutervertelboek van Anne de Vries werd in binnen- en
buitenland een begrip.
En terecht. De kwaliteit van deze meesterverteller is onweersproken. De unieke wijze waarop Anne de Vries de bijbelse
verhalen aan de kleuters wist over te brengen, gaf hem internationale faam.
Het Kleutervertelboek werd in bijna 50 talen gedrukt. Dit
betekent dat over de hele wereld miljoenen exemplaren in
omloop zijn.
De inhoud is volledig bijbels verantwoord, en voor deze druk
licht gemoderniseerd. Deze nieuwe uitgave wordt voor het
eerst geheel full-colour uitgevoerd. De teksten en illustraties
zijn zorgvuldig afgestemd op het bevattingsvermogen van de
kleuter.

Frans van Houwelingen
KINDERBOEKEN

H DV aNia 'IlVD

Kusje voor het slapen gaan

INHOUD

Kusje voor het slapen gaan is het derde boek over de avonturen
van Gijsbert, JanJaap en hun zusje Willemien. Net als in de
twee andere boeken Elke dag kinderdag en Nog even opblijven
beleven ze weer een heleboel. Bij de tandarts, opa is jarig,
verstoppertje, naar het politiebureau, het plafond witten en
nog veel meer.
Het boek bestaat uit een aantal afgeronde verhaaltjes en is
erg geschikt als voorleesboek bijvoorbeeld voor het slapengaan. De illustraties van Ria Groen geven de verhaaltjes nog
een extra dimensie.

formaat 15 x 23 cm
omvang 112 blz.
gebonden f 19,90
illustraties Ria Groen
isbn 90 297 1 01 7 9
nugi 240
2e druk

AUTEUR

Frans van Houwelingen is werkzaam in het basisonderwijs
en verzorgt kinderprogramma's voor een lokale omroep. Hij
heeft al een tiental boeken op zijn naam staan, waaronder
Nog even opblijven (3e druk 1997) en Het geheim van de
blauwe ster (2e druk 1997).

W.G. van de Hulst onder red. van R.M. van de Hulst

CAL LEN BACH

KINDERBOEKEN

Winterverhalen

INHOUD

Buiten is het koud. Geen sneeuw is er nog te zien, alleen
maar natte grauwigheid.
Hét moment voor verhalen als 'Het verhaal van de wind',
`Klein Anneke en de winterkoning', 'Voetstapjes in de
sneeuw' en nog vele andere verhalen.
Winterverhalen is een zorgvuldige keuze uit de beste verhalen
van vader en zoon Van de Hulst met de authentieke tekeningen van Willem van de Hulst jr.
Het is een boek, en vooral ook een voorleesboek, voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
De verhalen werden door verzamelaars van het werk van Van
de Hulst voorgedragen als 'absolute gegadigden' voor herdruk in deze unieke bloemlezing.
formaat 16,5 x 24,5 cm
omvang 288 blz.
gebonden f 29,90
illustraties W.G. van de Hulst jr.
isbn 90 266 0909 4
nugi 240/220
vanaf 3 jaar
2e druk

Winterverhalen is een 'smulboek' voor de kenners van kinderliteratuur en van het enorme oeuvre van W.G. van de
Hulst in het bijzonder. Een boek om mee weg te kruipen in
een stil hoekje of om 's avonds voor het slapen gaan uit voor
te lezen.

W.G. van de Hulst

Het gouden voorleesboek

W.G. VAN DE HULST

Het
voorleesboek

formaat 16,5 x 24,5 cm
omvang 316 blz.
gebonden f 29,90
illustraties W.G. van de Hulst jr.
isbn 90 266 0498 x
nugi 240
vanaf 3 jaar
2e druk

RECENSIE

We hebben dit prachtige boek aan de kinderen laten zien en
zij hebben er met ontzag naar gekeken, telkens als we een bladzijde omsloegen. Toen zijn we gaan voorlezen. En als de klok
niet geslagen had, dan had niemand er aan gedacht dat het
bedtijd was geworden. We zouden dit mooiste kinderboek van
de laatste tijd in vele gezinnen wensen.' (Trouw)
AUTEUR

W.G. van de Hulst (1879-1963) schreef een groot aantal kinderboeken voor de kleintjes. Zijn werk behoort tot de klassieken van de Nederlandse kinderliteratuur.

H DY ffN a ll V D

Het gouden voorleesboek van W.G. van de Hulst is een prachtig verzorgd werk dat altijd weer bewondering oogst. Kinderen
zijn er helemaal verrukt over.
Als er aan vier- tot achtjarigen uit voorgelezen wordt, kan men
een speld horen vallen en worden de wangen rood van medeleven.
De boeiende plaatjes van W.G. van de Hulst Jr. die voor het
kind dezelfde aandacht en liefde heeft als zijn vader, zijn met
de vertellingen geheel in harmonie.

KINDERBOEKEN

W.G. van de Hulst
KINDERBOEKEN

De wilde jagers

CAL LENBACE

serie VoorOnze Kleinen
Stil!... Stil!... Stap-vóór-stap!
Daar gaan ze alle drie. Op hun tenen; héél zacht; héél voorzichtig. Hun knieën buigen heel diep bij elke stap. Ze sluipen vooruit.
En ze kijken, ze kijken zo boos.
Pas maar op!
Het zijn wilde jagers... En als ze schieten...!

isbn 90 266 4240 7
18e druk

formaat 17 x 24 cm
omvang 52 blz.
illustraties W.G. van de Hulst jr.
gebonden ca. f 9,90
nugi 240
verschijnt november
vanaf 3 jaar

Nu uitgegeven in een nieuw groter formaat, met de frisse,
vernieuwde uitstraling van een eigentijds kijk- en voorleesboek. Het geheel eigen karakter van de illustraties van W.G.
van de Hulst jr. is behouden gebleven.
De boekjes in deze serie behoren al sinds enkele generaties
tot de voorleesverhalen bij uitstek. Nog steeds genieten
kleine kinderen ervan. Ze behoren tot de stille bestsellers.

De bengels in het bos

H DVaNal lVD

KINDERBOEKEN

Nu is het weer morgen geworden.
Carla en Rie spelen... in het bos. Ze zijn het poortje doorgegaan in de oude muur achteraan in de moestuin. Dat mocht van
grootmoe.
`Nou, vooruit dan maar!' zei grootmoe... 'In het bos zijn geen
auto's en bromfietsen. Maar — voorzichtig zijn hoor! En niet vèr
gaan. Anders verdwaal je.'

isbn 90 266 4239 3
11e druk

Het wegje in het koren
Het is heel stil; — het is heel mooi.
En als de wind komt, wiegen de gouden aren zacht heen en
weer. 't Is net of ze roepen: 'Kom maar! Kom maar!'
Er zijn vuurrode klaprozen in het koren. Dat zijn de rode visjes van de gouden zee... zo mooi, zo mooi! 't Is net of ze roepen: 'Vang ons maar! Vang ons maar!'

NET
WEG' r2.1

isbn 90 266 4247 4
22e druk

Tim Dowley
OM DE B JI3EL

Zo ontdek je de Bijbel

CALLENBACH

in prijs verlaagd
INHOUD

Waarom bestaat de Bijbel uit twee Testamenten? Hoe leefden de mensen in Jezus' tijd? Wat zijn de Dode-Zeerollen?
Hoe zag de Tempel eruit?
Deze en vele andere vragen worden beantwoord in deze
overzichtelijke en kleurrijke inleiding in de wereld van de
Bijbel.

formaat 19,5 x 25,5 cm
omvang 46 blz.
gebonden
illustraties Richard Scott
isbn 90 297 0847 6
nugi 632

f 9,90

Ideaal voor gebruik in het gezin, maar ook voor jeugdvereniging en school.
Bevat onder meer:
— tijdtabellen
—kaarten en diagrammen
—geografische en historische achtergronden
—alfabetisch overzicht van personen uit de Bijbel
— vele tientallen foto's en tekeningen, geheel in kleur

Sibe van Aangium

De smokkelaars van de Schans

JEUGDFICTIE
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in prijs verlaagd
INHOUD

Dit verhaal speelt zich af in het begin van de vorige eeuw, in
het meest noordelijke stukje van Friesland. De Fransen hebben Nederland bezet, overal zie je Franse soldaten. Ook in
Anjum, het dorp van Lieuwe Botes en zijn vrienden. Zij
smokkelen Engelse goederen Nederland binnen. Iets wat
Napoleon ten strengste verboden heeft!
Lieuwe Botes en zijn vrienden worden dan ook voortdurend
door de Fransen op de hielen gezeten, en alsof dat niet
genoeg is, zijn er ook altijd nog landgenoten die hen voor
geld willen verraden. Toch weten ze door wonderlijke listen
steeds weer uit handen van hun belagers te blijven.

formaat 15 x 22,5 cm
omvang 572 blz.
gebonden
omslagillustratie Reint de Jonge
illustraties B.J. Brienen
isbn 90 297 1037 3
nugi 221
vanaf 10 jaar

ƒ 19,90

Sibe van Aangium
JEUGDFICTIE

De zwarte mus - trilogie

CALLENBACH

in prijs verlaagd
In deze trilogie zijn gebundeld De zwarte mus, Jelles Piebes de
verrader en Drie mannen en een hond.
INHOUD

Drie spannende boeken van Sibe van Aangium over de Franse
tijd in één band. De verhalen spelen zich af in het plaatsje
Anjum en naaste omgeving, het meest noordelijke deel van
Friesland, en gaan over smokkelaars en oranjeklanten die
Fransen en Fransgezinden te vlug af zijn.
Drie boeken vol avonturen en gevaren, graag en veel gelezen
door jong en oud!
RECENSIE

formaat 14 x 21,5 cm
omvang 515 blz.
gebonden
omslagillustratie Reint de jonge
isbn 90 297 1187 6
nugi 221
vanaf 10 jaar

ƒ 19,90

`We kunnen blij zijn met deze herdruk. Er is een grote behoefte
aan goede lectuur voor de jeugd.' (Nederlands Dagblad)
`Hartelijk aanbevolen.' (Onze Herv. Zondagsschool)
`Op boeiende wijze weet de schrijver over deze tijd te vertellen
en de jongeren, maar zeker ook veel ouderen zullen deze drie
delen graag lezen.' (Nieuwsblad van het Noorden)

Sibe van Aangium

Hotse Hiddes - trilogie

JEUGDFICTIE

H D VaN aa aVC

in prijs verlaagd
Deze uitgave bevat de complete Hotse Hiddes-trilogie die
bestaat uit Hotse Hiddes, De vrijbuiter en De watergeus.

formaat 14 x 21,5 cm
omvang 508 blz.
gebonden
omslagillustratie Reint de Jonge
isbn 90 297 1123 x
nugi 221
vanaf 10 jaar

„f
INHOUD

De spannende verhalen van verzetsheld Hotse Hiddes spelen
zich af in de Tachtigjarige Oorlog.
Hotse Hiddes krijgt kaperbrieven van Prins Willem van Oranje
en beleeft, in zijn pogingen afbreuk te doen aan de Spanjaarden,
spannende avonturen.
Een prachtig boek waarin duidelijk naar voren komt dat men
veel heeft moeten lijden omwille van het geloof. Toch hield
het hen op de been zelfs in de moeilijkste ogenblikken.

19,90

Sybe van der Galiën
JEUGDFICTIE

Eenzame Wolf - Omnibus 1 & 2

in prijs verlaagd

c-,80,2AVnefi

formaat 14 x 21,5 cm
omvang 508 blz.
gebonden

Deze omnibus bevat de volgende delen: Eenzame Wolf De
jacht op het rode paard en Eenzame Wolf en de sprekende boom.
INHOUD
Deze prachtige Indianenboeken behoren ongetwijfeld tot de
beste in hun genre. Meeslepend en realistisch schildert Sybe van
der Galiën de vaak uitzichtloze strijd die de Noord-Amerikaanse
Indianen kort na de Burgeroorlog moesten voeren ter verdediging of herovering van hun jachtgebieden.
Eenzame Wolf, zoon van het opperhoofd Takehoma en aanvankelijk een der meest gevreesde krijgers, zet zich na verloop
van tijd met hart en ziel in voor een duurzame vrede tussen blanken en Indianen.
Sybe van der Galiën weet de spanning op een realistische
manier hoog op te voeren. Géén sterke verhalen dus, maar
verhalen waarin de historische achtergrond duidelijk meespreekt en de sfeertekening voortreffelijk is. Mede hierom is dit
boek ook geschikt voor oudere lezers.

omslagillustratie Will Berg
illustraties Kees van Lent
isbn 90 297 1266 x
nugi 221
vanaf 10 jaar

ƒ 14 90

formaat 14 x 21,5 cm
omvang 520 blz.
gebonden
omslagillustratie Will Berg
illustraties Kees van Lent
isbn 90 297 1279 1
nugi 221
vanaf 1 0 jaar

ƒ 14,90

Deze omnibus bevat de volgende delen: Het fluisterende
dal, Het teken van de lobo en
Vliegende schijven over de
prairie.

Jannie Docter

Een broertje uit Suriname

JEUGDFICTIE

Op een gezellige zaterdagmorgen vertellen vader en moeder
een geheim aan Margriet en Michiel. Ze krijgen een nieuw
broertje! Hij heet Matti en komt uit Suriname. Vader gaat
hem ophalen met het vliegtuig. Margriet en Michiel willen
allebei hun beste beentje voor zetten om het Matti naar de zin
te maken. Maar Margriet is ook wel een beetje zenuwachtig. Zal
Matti het wel leuk vinden bij hen?

formaat 14 x 21

cm

omvang 46 blz.
gebonden f 9,90
illustraties
Irene Goede
isbn 90 297 1539 1
nugi 220
vanaf 4 jaar

Een prachtig boekje om kinderen voor te bereiden op of bekend
te maken met adoptie.

Gerbrand Fenijn

De nacht van het stijgende water
horizon-reeks

Len en Winno zijn kameraden. Ze wonen op een eiland waar
een wrede heerser de baas is. Hij heet generaal Frammer en
eist absolute gehoorzaamheid. Len en zijn familie zijn trouw
gebleven aan de koning die vroeger over het eiland regeerde. Dat
vinden de verklikkers van Frammer niet leuk. Telkens sturen ze
waarschuwingen naar de familie.
Len en Winno zwerven graag door de stad en langs de havens.
Op een dag doen ze een belangrijke ontdekking: onder de stad
loopt een aantal geheimzinnige gangen. Niet zo'n veilige situatie voor een stad op een eiland...

formaat 14,5 x 21 cm
omvang 224 blz
gebonden ca. f 24,90
illustraties Irene Goede
isbn 90 297 1575 8
nugi 221
vanaf 10 jaar

Jelle Tjalsma

Willem en de pruikenbollen
Willem, Hendrik en Karel zijn drie vrienden die in de pruikentijd leven. Ze zien het levensgrote verschil tussen arm en rijk.
Bij haast alle mensen moet elke duit een paar keer omgekeerd
worden, voor hij uitgegeven wordt. Maar de regenten — de
regeerders in die tijd — smijten met geld.
Het volk heeft intussen genoeg van die grote verschillen tussen
de armen en de rijken. De mensen komen in opstand. Tijdens
een kerkdienst komt het tot een uitbarsting. Ze besluiten 'Het
hooge huys' te vernielen. Willem heeft daar een baantje. Wie
moet hij trouw zijn?

WILLL/4
11:1211

horizon-reeks
14 x 21 cm
omvang 160 blz.
gebonden f 19,90
illustraties Irene Goede
isbn 90 297 1574 x
nugi 221
vanaf 10 jaar
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recent verschenen

CAL LENBAC H

PROMOTIEMATERIAAL

KINDERBOEKENFOLDER

Ook dit najaar verschijnt er een overzicht van onze kinderboeken uit de fondsen Voorhoeve, De Groot Goudriaan en
Callenbach. Deze folder is uitgevoerd in _lid" colour en verschijnt in september. U kunt intekenen. De folder leent zich bij
uitstek voor mailing aan de scholen en zondagsscholen in uw
omgeving.
6003 9 / pakket van 10 exemplaren / 16 bladzijden
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VOORPUBLICATIE

Eveneens in september zal er een voorpublicatie verschijnen van
Carol Matas, Het is oorlog geweest. Dit fraai vormgegeven boek
bevat een indrukwekkend verhaal dat het verdient om in de
schijnwerpers te worden geplaatst. Ook hierop kunt u intekenen zodat u ruim voor verschijnen uw klanten een indruk
kunt geven van dit ontroerend mooie boek.
6004 0 / pakket van 10 exemplaren / 16 bladzijden

Uitgeverij Callenbach—

Gildestraat 5
8260 AH Kampen

Telefoon 038-3392555
Telefax 038-33 28912
Email: jhkok@wxs.n1

