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Kleurwedstrijd

ze
prijs!

Heb je de kleurplaat al gevonden? Als het
goed is zit die bij deze folder. Kleur hem in en stuur

Het besteladres voor
de Vlaamse boekhandel:

hem voor 1 december op! Je kunt er een prijs mee
winnen. En weet je wat het mooie is? Je mag zelf je

Veen, Bosch & Keuning Uitgevers

prijs uitkiezen!* Dus... maak er wat moois van. En ga

Ternesselei 326

daarna lekker in deze folder zoeken. En laat ons

2160 Wommelgem

weten welk boek je zou willen winnen. Succes!

tel. 03.3552830/fax 033552840
info@vbku.be

Ontwerp & opmaak:
Hendriks-grafische vormgeving & webdesign

*Callenbach looft voor 3 leeftijdsgroepen prijzen uit: 4-6 jaar, 7-9
jaar en to+. De prijs moet uit deze folder gekozen worden.
De kleurplaat moet voor 1 december 2004 ingestuurd worden.
Winnaars ontvangen vanzelf bericht.

Hallo jongens
en meisjes,
H

oud je van een leuk of spannend boek om thuis te lezen, op school of als je op

vakantie bent? Bekijk dan maar eens gauw deze folder. De folder staat weer hele-

maal vol met boeken. Er staan ook hele mooie nieuwe boeken in.
Wist je dat het voor uitgeverij Callenbach een bijzonder jaar is? Dit jaar bestaat de uitgeverij 150 jaar. Lang al, hè? Sommige schrijvers zijn al overleden, maar toch verschijnen er
nog steeds boeken van hen. Misschien ken je er wel een paar zoals W.G. van de Hulst,
Anne de Vries en K. Norel.
Maar... als je 150 jaar bestaat, mag je dat ook best vieren

Natuurlijk mag je deze catalogus ook

en dat doen we natuurlijk. Je leest er meer over in deze

aan je vader, je moeder, opa, oma,

folder. Je vindt in deze folder ook een mooie kleurplaat.

meester, juf of anderen laten zien.

Als je de kleurplaat instuurt, kun je een prijs winnen. Dus

Iedereen die van kinderboeken houdt

maak er maar iets moois van.

en deze graag leest, veel leesplezier

Om je een beetje te helpen bij het zoeken naar leesboe-

toegewenst.

ken, vind je telkens bovenaan de pagina's voor welke
leeftijd de boeken bedoeld zijn. Naast leesboeken zijn er

Grietje Zuidema , Callenbach

ook boeken over de bijbel, prentenboeken, kerstboeken,
informatieve boeken en cd's met verhalen en liedjes.

En vergeet niet de kleurplaat op te sturen!

Promotiemateriaal
Naast het overzicht van alle beschikbare titels in deze catalo-

Anne de Vries, K. Norel en Jaap ter Haar (blz. 4-7).

gus stelt Callenbach in verband met het jubileum een poster
beschikbaar. Daarop staan alle actieboeken van de maanden
september, oktober, november en december afgebeeld.

Bestellen?
Het midden van deze folder heeft een uitneembaar
bestelformulier.

Speciale projecten
Callenbach brengt een aantal historische titels opnieuw

We hopen dat deze catalogus een handige gids zal zijn

uit. Het zijn uitgaven van de auteurs W.G. van de Hulst,

voor iedere kinderboekenliefhebber.

et jubileum van 150 jaar Callenbach vieren we door elke maand twee auteurs in het
zonnetje te zetten: een auteur met beroemde titels uit het verleden en een auteur met
titels van dit moment! Verder zijn er speciale jubileumprijzen.

►Jubileumacties in september: W.G. van de Hulst en Vrouwke Klapwijk
3 boeken van

VROUWKE KLAPWIJK

W.G. VAN DE HULST

Iedereen is anders

In de Soete Suikerbol

Karsten uit groep 3 speelt

Het eerste deel van In de Soete

vaak de baas. Daarom willen

Suikerbol wordt opnieuw uitgege-

de andere kinderen niet met
hem spelen. Karsten kan wel

ven. Een mooie uitgave waar de
plaatjes op een apart vel worden

4

511IKERBOL

goed tekenen. Hij mag op
tekenles. Daar leert hij

bijgeleverd. Deze plaatjes kun je er
zelf inplakken. Zo krijg je een

Diedel kennen. Diedel is

prachtig boek over de avonturen

altijd vrolijk. Met haar speelt

van de dikke bakker en zijn overijverige vrouw.

hij wel. Op tekenles is het

ISBN 90 266 1247 80 blz. geb. ca. € 15,00

leuk, op school niet. De juf
op school wil die ruzies niet

Peerke en z'n kameraden

meer. Ze bedenkt iets heel

`Zeg,' riep Dieuwe... 'zeg, kom er 's
uit! Kom, ga een eindje mee varen.
Mee varen? Maar ik... ik kan... 'We
zullen goed op je passen en we
brengen je ook weer terug, hoor.
Durf je niet?' De jongens worden
ongeduldig. Toen snikte het jongetje het uit: 'Ik... heb geen benen

leuks...

meer!'

Herdruk> 6+ > avi 5
ISBN 90 266 1044 0 64 blz. geb. ca. € 6,50

VROUWKE KLAPWIJK

Zelfleesbijbel
W.GHULST,ande

PEERKE

Een bijbelverhaal voor elke
dag
Een bijbel die bij uitstek

Peerkes benen zijn door het geweld

geschikt is voor jonge kin-

in de oorlog verbrijzeld. Zijn enige vriend is zijn grootvader,

deren. 365 eenvoudig

een vioolbouwer. Maar dan op een dag komen Dieuwe,

geschreven vertellingen:

Karel, Frans en Joost langs met een bootje. Zij worden zijn

voor elke dag een mooi

vrienden. Een klassiek boek dat ontroert en een diepe

afgerond, aansprekend ver-

111441
ZELFLEES

BIJBEL

indruk achterlaat. w›-

haal.

ISBN 90 266 4328 4 134 blz geb. ca € 9,50

• illustraties Anna Leplar

Drie vertellingen

► avi

Voor onze kleinen
Van Bob, Bep en Brammetje, Fik
en Allemaal katjes.

ISBN 90 266 1152 8 384 blz. geb. € 19,50 1€ 24,50

• Fullcolour geïllustreerd

Drie vertellingen is eerder
verschenen in 1922. •ISBN 90 266 1244 3 134 blz. geb. ca. € 9,50
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► Jubileumacties in oktober: Anne de Vries en Lijda Hammenga
3 boeken van
ANNE DE VRIES

LIJDA HAMMENGA

Reis door de nacht

Hallo, met Mijntje!

Op de straatweg stonden drie boeren
met elkaar te praten: één had voortdurend het woord; die stak een heel
verhaal af, wees naar de lucht, zwaaide met zijn armen en sloeg met de
vuist in zijn hand.

trappen. Olie woont daar

Oorlog! De Tweede Wereldoorlog behoort voor de jeugd en

ook en ze worden vriendjes.

In dit eerste deel van de
serie over Mijntje verhuist
Mijntje naar een andere
stad. Naar een groot huis
met allemaal kasten en

vele ouders tot de geschiedenis. Volgend jaar herdenken

Mijntje en 011e hebben

we 6o jaar bevrijding. Dit boek wordt warm aanbevolen

samen veel plezier en bele-

om de geschiedenis door te geven.

ven elke dag iets nieuws.

Met een prachtig omslag uit 1952 i•

Een prachtig boek met aan-

Herdruk verschijnt in oktober 2004

stekelijke voorleesverhalen.

ISBN 90 266 3533 8 474 blz geb. ca. € 19,90

Met illustraties van Magda van Tilburg

Genomineerd voor Het Hoogste Woord 2004

Ratje, een jongen van de straat
De vrouw keert zich om. Ze kijkt verbaasd en boos. Wat moet je?... Hè?'

ISBN 90 266 1175 7 70 blz. geb. € 7,25

Ratje heeft honger en trek in een oliebol. Zal hij er eentje krijgen? Ratje

LIMA HAMMENGA

zwerft vaak op straat. Hij is klein en

Ga je mee
naar Betlehem?

mager. Hoe komt hij toch aan die koolrapen en een mooie plant voor de meester als deze jarig is?

Lijda Hammenga ver-

De meester is zijn grote vriend en die kan hij niet vergeten,

staat de kunst om zó te

ook niet als hij naar een andere school moet.> 8-12 jaar

vertellen, dat jonge kin-

Herdruk ISBN

90 266 0955 8 126 blz. geb. ca. € 9,50

Ga ie mee naar
Betlehem?

deren de kerstvertelling
goed kunnen begrijpen,

Jaap en Gerdientje

en geboeid zullen luis-

Zullen wij samen vriendjes zijn?'
vroeg Gerdientje. Jaap lachte. 'Dat kan
toch niet,' zei hij. 'Een jongen en een
meisje.' Maar Gerdientje zei heel
zeker: 'Jawel hoor, dat kan best!
Waarom niet?'
'Nou, goed dan,' zei Jaap.

teren. Dit eerbiedige

Jaap woont op een boerderij vlak bij
het bos. Gerdientje komt een poosje bij haar opa en oma
wonen. Jaap en Gerdientje beleven allerlei avonturen met
Puk, de hond, met Duimelot, het geitje. En ze krijgen ook
een nieuwe vriend, Polleke. >
ISBN 90 266 1133 1 178 blz. geb. € 7,501€ 11,95
*JUBILEUMPRIJS IN

verhaal over de geboorte van Jezus is dicht bij de
Bijbeltekst gebleven.
• Fullcolour geïllustreerd door Willeke Brouwer
• Klein prentenboek
11> 4+

ISBN 90 266 1222 2 32 blz. geb. FC gal
'JUBILEUMPRIJS IN

ca. € 5,95if 725

Jubileumacties in november: K. Norel en Corien Oranje
K.

NOREL

Scheepsmaat Woeltje
omnibus

5 spannende boeken in de Top Secret serie van
CORIEN ORANJE

Je bent een woelwater, Aart

De misdaadmonsters Top Secret

Wessels,' had de meester gezegd,

ISBN 90 266 1168 4 98

toen Aart nog maar pas op school

111:114 ,iti,;:d.15.1álAtOVEMBER EN DECEMBER

blz

geb € 5,95*/ € 8,50

was. 'Nooit zit je recht, nooit zit je
stil. Woelwater noem ik jou.'

Operatie ondergronds To p Secret 2

Maar Aart was de kleinste van de

ISBN 90 266 1197 8 99 blz. geb. € 5,95"/ € 8,50

hele school en zo noemde iedereen

'JUBILEUMPRIJS IN

hem al gauw Woeltje. Op school was er met Woeltje niets
te beginnen. Ten einde raad vraagt zijn vader: Wat wou je

De frikadellenbende Top Secret 3

dan?' Varen,' zei Woeltje. Zo begint voor Woeltje de grote

De misdaadmonsters beleven weer een

reis op zee. Hij ontwikkelt zich van een kordate stuurman

nieuw avontuur. Nathan en zijn vrienden

Aart tot schipper Wessels, die met admiraal Piet Hein vecht

gaan logeren bij Nathans oom Bob. Maar

tegen de Spaanse oppermacht..-

als ze bij zijn huis aankomen, is hij nergens

Verschijnt in november 2004

te bekennen. Hij is toch niet...?

ISBN 90 266 1260 5 ca. 540 blz geb. ca. € 19,50

De helden gaan direct op onderzoek uit.
ISBN 90 266 1227 3 96 blz. geb. € 5,95"/ € 8,90

K.

NOREL

*JUBILEUMPRIJS IN

De Qrikedellenbesdo

Houen jongens!
Deze spannende geschiedenis uit

Dierenhotel De Blije Buldog

1953 gaat over Aart en Peter, die

Top Secret 4

samen met de mannen uit

Nathan en zijn vrienden gaan deze keer op

Colijnsdorp helpen om de vloedplan-

vakantie met de strenge opa van Arco. Hij

ken te steunen, die moeten voorko-

is oud-militair. Wat een gezellige tijd op

men dat de zee het dorp in

een natuurcamping had moeten worden,

stroomt... Ze houden het water

lijkt dan meer op een drilkamp voor jonge

tegen, maar hoe zal het gaan met

rekruten. Maar de vakantie krijgt een

de familie van Aart, die buiten het dorp woont? fr

onverwachte wending, als Nathans hond

ISBN 90 266 1172 2 72 blz. geb. € 5,00*/ € 7,25

Jaro nergens meer te vinden is.
ISBN 90 266 1239 7 120 blz geb. € 8,90

'JtJWLEUMPRIJS IN

Kale Carlos keert terug Top Secret 5
De misdaadmonsters hebben vakantie.

NIEUW'

Dierentol-el
:1403
De V;je 151.

Kale carlQs
keert tety3

Maar Nathan en Arco hebben niet echt vrij.
Zij moeten een tentoonstelling over amfibieën in het kasteel bezoeken. Dan worden
er kostbare schilderijen gestolen uit het
kasteel en de misdaadmonsters moeten
opnieuw in actie komen. Al snel ontdekken ze dat hun
tegenstander niet nieuw is. Kale Carlos duikt weer op.
Verschijnt in het najaar van 2004

ISBN 90 266 1262 1

ca. 120

blz. geb. ca . € 8,90

1
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Jubileumacties in november / december: Jaap ter Haar en Elly Zuiderveld
JAAP TER HAAR

De wereld van 4
Beer Ligthart
Jaap ter Haar

De wereld van Beer Ligthart
Beer kan het bijna niet geloven: door een akelig ongeluk is
hij van het ene op het andere ogenblik blind. Niets kan hij
meer zien en dat maakt de wereld opeens helemaal anders.
Het lijkt wel of Beer alles opnieuw moet leren. Het lijkt
hem vreselijk om de rest van zijn leven afhankelijk te moeten zijn van mensen. Maar hij leert mensen op een andere
manier kennen en daar heeft hij de rest van zijn nieuwe
leven iets aan.
Verschijnt in november 2004
Bekroond met de Gouden Griffel. Al meer dan 22 drukken.
ISBN 90 266 1266 4 ca. 160 blz. geb. ca. € 8,90

JAAP TER HAAR

Koning Arthur
Koning Arthur, pas tot koning gekroond, ziet de onrechtvaardigheid, het bijgeloof en de angst van zijn onderdanen. Hij wil recht en barmhartigheid laten gelden in zijn
rijk en hij komt op voor het arme volk. Daarin wordt hij bijgestaan door de wijze ziener Merlijn, de Ridders van de
Ronde Tafel en de kleine hofnar Guy. Koning Arthur gaat
zijn ridders voor in de strijd. Aan het hof stuit hij op tegenstand. Ridder Modred smeedt in het geheim een plan om
de Ridders van de Ronde Tafel tegen elkaar op te zetten en
koning Arthur ten val te brengen.
ISBN 90 266 1071 8 167 blz geb. € 9,90*/ € 12,50
NOVEMBER EN DECEMBER

ELLY ZUIDERVELD

Maarten en het witte paard
Maarten is een jongen met veel vragen. Zo zou hij heel
graag willen weten, waar het licht vandaan komt. Op een
avond hoort Maarten een raar geluid. Voor Maarten begint
dan het avontuur van zijn leven: hij reist met een Wit Paard
door het land van Plutonius. Ze ontmoeten geheimzinnige
wezens en trotseren grote gevaren. Beetje bij beetje
komen ze meer te weten over het licht. Een spannende
"»<
nats

Dr. BorR

ontdekkingstocht!
ISBN 90 266 1107 2 42 bie gen € 7,90 / f 12,90
NOVEMBER EN DECEMBER

Voorleesboeken

af

NETTIE DEES

W.G. VAN DE HULST

Max krijgt een vriendje
Max fietst graag rondjes om het plein,
maar liever zou hij nog een vriendje
hebben. Gelukkig komt Wouter ook op
het pleintje wonen! Maar Wouter heeft
een ongeluk gehad, dus zijn been zit in
het gips.
ISBN 90 266 1198 6 ca. 48 blz. geb. € 6,90

Een cadeau
voor opa Suus
‘,1 kei

Een cadeau
voor opa Suus
Max heeft een vriendje,

Serie
Voor Onze
Kleinen
De boekjes in de serie Voor Onze Kleinen.
Nu uitgegeven in een groter formaat,
met de uitstraling van een eigentijds kijken voorleesboek.

Wouter. Maar Wouter heeft
een gipsbeen. Hij mag weer
lopen met krukken en die

48 blz. geb. groot formaat

heeft hij nodig ook, want Max

met illustraties van W.G. van de Hulst jr.

en Wouter gaan geld inzameWIEUvit

len. Geld om opa Suus, die in
het ziekenhuis ligt, een prach-

Het plekje dat niemand wist

tig cadeau te geven!

Tom en Jaap kennen een plekje, dat niemand

ISBN 90 266 1235 4 56 blz geb.€ 7,95

anders weet. Of toch wel?
ISBN 90 266 4246 6 48 blz geb. € 5,75

Mijntje
en Olk
bellen blazen

LIJ DA HAMMENGA

Mijntje en 011e bellen blazen

Het klompje dat op het water

Weer een aantal prachtige voorleesver-

Wim heeft de klompjes van zijn zusje zoekge-

halen over Mijntje en haar vriendje

maakt. Zal hij ze terugkrijgen?

011e. Mijntje krijgt een logé op vier

ISBN 90 266 4245 8 48 blz. geb. € 5,75

poten. Ze krijgt een buik vol stippeltjes
en dat is be — smet — te — luk want 011e

Grote Bertus en kleine Bertus

krijgt ook waterpoppen.

Bertus gaat met Elly een klein eendje vangen,

ISBN 90 266 1256 7 ca 64 blz geb. € 7,90

maar het ontsnapt weer!
ISBN 90 266 4242 3 48 blz. geb. € 5,75

FRANS VAN HOUWELINGEN

Elke dag Kinderdag

Van de boze koster

Janjaap, Gijsbert en Willemien beleven

Drie jongetjes doen het hek niet dicht. Een bigge-

allerlei avonturen — ze gaan schoenen

tje loopt weg. En waar het dan komt...

kopen, ijs met slagroom eten en mama

ISBN 90 266 4252 0 48 blz geb € 5,75

verrassen met moederdag. Een heerlijk

8

voorleesboek voor kleuters waar ze van

Voetstapjes in de sneeuw

zullen genieten!

Miep mag oliebollen naar opa en oma brengen.

• Illustraties van Magda van Tilburg
ISBN 90 266 1064 5 386 blz geb. € 18,50

Maar ze gaat door de weilanden. Domme Miep!
ISBN 90266 4254 7 48 blz geb. € 5,75

Voorleesboeken van

plekje dat
niemand
'vist

g tot 6 jaar 4

Grote
Berri, en
kleine

Het wegje in het koren

Van drie domme zusjes

Toos en Tineke willen bloemen plukken voor vader. Maar de

Als drie zusjes aardbeien gaan plukken, vergeten ze hun

boer komt achter hen aan!

kleine broertje.

ISBN 90 266 4247 4 48 blz. geb. € 5,75

ISBN 90 266 4253 9 48 blz. geb. € 5,75

Kleine zwerver

Allemaal katjes

Een klein hondje loopt buiten in de kou. Zou het ergens

Twee jonge katjes gaan de wereld verkennen. Maar waar

naar binnen mogen gaan?

was hun mandje?

ISBN 90 266 4250 4 48 blz. geb. € 5,75

ISBN 90 266 4380 2 48 blz. geb. € 5,75

De bengels in het bos

Annelies

Carla en Rie logeren bij opa en oma, vlak bij het grote en

Annelies en Peter gaan samen stiekem varen met het boot-

gevaarlijke bos.

je van Bolle Berend. Dat gaat niet goed, Annelies valt in het

ISBN 90 266 4239 3 48 blz. geb. € 5,75

water!
ISBN 90 266 4381 0 48 blz. geb. € 5,95

Fik
Fik wil zijn baasje altijd helpen. Maar als zijn baasje erg

Het kerstfeest van twee domme kindertjes

ziek is, kan Fik niets doen.

In het bos komen het prinsesje uit het kasteel en het arme

ISBN 90 266 4241 5 48 blz. geb. € 5,75

jongetje dat in een hutje woont elkaar tegen. Allebei verdwaald! Ze gaan samen kerstfeest vieren op het kasteel.

De wilde jagers

ISBN 90 266 4244 X 48 blz. geb. € 5,95

De jagers zijn nergens bang voor. Maar waarom rennen ze
toch weg?
ISBN 90 266 4240 7 48 blz geb. € 5,75

9

Voorleesboeken van* tot

6

jaar

► VERHALENBUNDELS
W.G. VAN DE HULST

W.G. VAN DE HULST

Verhalen van toen

Rozemarijntje

Omnibus deel 1 en 2
De verhaaltjes uit de serie Voor

'Ik ben Rozemarijntje — laten we nou fijn spelen gaan.' De

Onze Kleinen. Deel .] bevat elf ver-

meisjes lachten alweer. Wat een gekke naam is dat!' zei er

halen, en deel

tien. Een prachtige

één. Rozemarijntjes gezicht werd donker. Ze trok een rim-

verzameling.

pel boven haar neus, en zei: 'Een gekke naam? Helemaal

* illustraties van W.G. van de Hulstjr.

geen gekke naam, hoor. 't Is juist de mooiste naam van de

2

hele wereld.'

erhalen
van toen
au de Hel,

Deel 1 ISBN 90 266 3537 0 382 blz. geb. € 19,95
Deel 2 ISBN 90 266 3538 9 346 blz. geb. € 19,95

Winterverhalen
De beste verhalen van W.G. van
de Hulst, met de originele tekeningen van zijn zoon.
ISBN 90 266 0909 4 288 blz. geb. € 15,95

Het gouden
voorleesboek
Het gouden voorleesboek van
W.G. van de Hulst (1879-1963)
behoort tot de 'klassieken' van de
Nederlandse kinderliteratuur.
• illustraties W.G. van de Hulstjr.
ISBN 90 266 0498 X 320 blz. geb. € 16,50

Rozemarijntje, een schitterend boek van W.G. van de Hulst.
Rozemarijntje heeft een aanstekelijke levenslust en een
zonnige onbevangen blijheid, die ze steeds op haar omgeving weet over te dragen. Een klassieker, uitgegeven met
een nieuwe omslag.>
ISBN 90 266 4309 8 86 blz. geb. € 8,95

10

GUURTJE LEGUIJT

U bent altijd bij mij
Prentenboek n.a.v. Psalm 139
Een prentenboek met korte versjes op rijm n.a.v. Psalm 139. De prachtige
platen — in waterverf met collage — en eenvoudige teksten vertellen hoe
God een kind altijd kent en overal wil beschermen en bewaren.
ISBN 90 266 1183 8 40 blz. geb. € 11,50

H ESBA STRETTON
Jessica's eerste gebed
Meer dan honderd jaar geleden maakte de kleine Jessica als zwerfkind in

A5
EERSTE
GEBED

Londen kennis met de man van het koffiestalletje, die ook koster van de
kerk is. Jessica volgt hem en hoort van de dominee wie God is.
• Illustraties in kleur, Rino Visser
► 6+
ISBN 90 266 1125 0 48 blz. geb. FC gerli € 13,50

ELLY ZUIDERVELD

De Sleutel van Andermansland
Wouter en Wiesje vinden in het bos een oeroude sleutel die toegang
geeft tot het verborgen land Andermansland. Spannend verhaal vol fantasierijke gebeurtenissen en ontmoetingen.
• Illustraties Loek Koopmans
► 7+
ISBN 90 266 1112 9 56 blz. geb. € 6,95

ELLY ZUIDERVELD

Bozy en de kraanvogel
Bozy woont met zijn moeder, zijn broertje en zusje in een klein dorpje in

›\,
Boni en de kraai-tva:gel

Afrika. Ze hebben het niet makkelijk, maar toch verzint Bozy altijd vrolijke liedjes. Op een dag vindt Bozy een kraanvogel met een gebroken
poot. Bozy helpt hem, maar er dreigt gevaar: er is een luipaard in het
dorp!
• Tekeningen Harmen van Straaten
► 7+
ISBN 90 266 1191 9 64 blz. geb. € 7,75

11

van 4 tot ca. 7 jaar
LIESBETH VAN BINSBERGEN

Waar zit dat beest?
Er zit een mol in de tuin! Niek vindt het wel spannend, maar zijn vader wil de mol vangen, in een
klem. Dat is zielig! Niek verstopt de klem... Hoe komen ze van de mol af?
► avi 1
ISBN 90 266 1195 1 32 blz. geb. € 6,90

MARGRIET DE GRAAF
4 boeken in de Stef serie
Stef viert feest
Stef viert zijn zevende verjaardag! Opa en oma komen op bezoek, en
natuurlijk geeft hij ook een feestje, en krijgt hij veel cadeaus.
• Illustraties door Marijke ten Cate
►avi

5

ISBN 90 266 1174 9 56 blz. geb. € 6,90

De bus van opa
De opa van Stef heeft een bus in de tuin. Er groeien druiven en tomaten
in. Als de bus uit de tuin weg moet, bedenkt Stef een plan!
• Illustraties door Marijke ten Cate
► avi 5
ISBN 90 266 1105 6 56 blz. geb. € 5,90

Margriet de
Graaf Stef in
het ziekenhuis

Stef in het ziekenhuis
Stef heeft erge buikpijn. Mama gaat met Stef naar de dokter, en dan moet
hij naar het ziekenhuis voor zijn blindedarm. Stef wordt geopereerd en
voelt zich daarna een stuk beter!
• Illustraties door Marijke ten Cate
► avi 5

Margriet de
Graaf Stef
gaat logeren

ISBN 90 266 1130 7 56 blz. geb. € 6,25

Stef gaat logeren
Stef mag logeren bij opa en oma, en dat is heel gezellig! Hij gaat skaten,
verdwaalt en wordt weer thuisgebracht en gaat met opa en oma naar een
meertje om te zwemmen en te picknicken.
ISBN 90 266 1214 1 50 blz. geb. € 5.95"/ € 6,90

ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2t 1.

12

van 4 tot ca. 7 jaar

MARGRIET DE GRAAF

De boomredders
Tes en Tom hebben een geheim plekje: een prachtige treurwilg aan
het water. Maar op een dag horen ze dat de gemeente de boom wil
kappen! Samen met hun klasgenootjes organiseren ze een actie om
de boom te redden. Ze gaan zelfs naar de burgemeester toe, met
spandoek en al!
• Illustraties door Willeke Brouwer
ISBN 90 266 1237 0 71 blz. geb. € 7,95

A

Help!
Tes en Tom gaan op vakantie. Naar het strand. Ze hebben het erg
naar hun zin. Maar dan gaan ze in hun bootje te ver de zee op. Ze
roeien en roeien, maar het strand komt niet dichterbij! Help!
• Illustraties door Willeke Brouwer
Verschijnt in september 2004
ISBN 90 266 1259 1 ca. 56 blz. geb. ca. € 6,90

van 4 tot ca. 7 jaar
VROUWKE KLAPWIJK
8 boeken in de serie over Bas

Bas gaat op schoolreis
Op een dag krijgt Bas een brief mee naar huis. De klas
gaat op schoolreis! Ze gaan met zijn allen naar de dierentuin. In de dierentuin raakt een van de kinderen
zoek! ►
ISBN 90 266 1106 4 56 blz. geb. € 6,50

Bas gaat op voetbal
Bas gaat op een voetbalclub, maar op straat schopt hij
de bal door de ruit van de buurman.►
ISBN 90 266 0947 7 48 blz. geb. € 6,50

Bas in de ArenA
Bas is dolblij. Met zijn voetbalclub gaat hij naar de
ArenA in Amsterdam. In de ArenA krijgt de club een

Bas

rondleiding van Jens. Er is daar zoveel te doen en te
zien. Totdat Bas verdwaalt. Waar moet hij heen?►
ISBN 90 266 1029 7 52 blz geb. € 6,50

Bas is blij, het sneeuwt. Wanneer het lang

Bas en het Zwem-ABC

school. Samen met Aniek oefent hij elke

koud blijft, komt er een schaatswedstrijd op
Bas gaat op zwemles. Hij leert springen, duiken, water-

dag. Bas wil graag winnen, maar hij moet

trappen, door het duikscherm zwemmen en rugslag.

tegen een heel stoere jongen. Zal het luk-

De juf is best streng, maar Bas doet goed zijn best!

ken?
• Illustraties Irene Goede

ISBN 90 266 1045 9 48 blz. geb. € 6,50
ISBN 90 266 1242 7 48 blz. geb. € 6,95

Bas gaat naar zee
bouwt zandkastelen en maakt een onweer mee! ► avi 2

Ook van Vrouwke Klapwijk:
jop gaat op reis

ISBN 90 266 1137 4 48 blz. geb. € 6,50

► avi 1

Bas gaat op vakantie naar een camping in Zeeland. Hij

ISBN 90 266 1015 7 32 blz. geb. € 4,95*/ € 5,95

Bas vindt de schat

ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

Bas doet samen met zijn vriend Ron mee aan een
speurtocht om een schat te vinden.>

een hut voor lot

ISBN 90 266 1114 5 48 blz. geb. € 6,50
ISBN 90 266 1037 8 48 blz. geb. € 5,95

Bas bij de brandweer

de muis van jop

Bas heeft vuurwerk, dat niet is afgegaan, bij de brand-

► avi 1

weer ingeleverd. Daarom mag hij nu een dag mee, met
de brandweer. Dat is spannend! ►

ISBN 90 266 1082 3 32 blz. geb. € 5,95

ISBN 90 266 1068 8 48 blz geb € 6,50

► avi 1

met lot naar gym
ISBN 90 266 1138 2 32 blz. geb. € 5,95
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van 7 tot ca. 9 jaar
NETTIE DEES

GUURTJE LEGUIJT

De heen-en-weer boot

Driedubbel eigenwijs

Lieke is ziek. Ze loopt stiekem toch

Anna, Elle en Otto zijn een drieling. Ze

naar de heen-en-weer boot om naar

willen laten zien dat ze alle drie heel

school te gaan, maar mama vindt haar

verschillend zijn. Helaas mislukken hun

gelukkig onderweg.

plannen iedere keer.
• Illustraties Els Vermeltfoort

ISBN 90 266 1153 6 56 blz. geb. € 5,50
ISBN 90 266 1027 0 64 blz. geb. € 7,95

JEANNETTE DONKERSTEEG

MARIEKE ROGGEVEEN

Bob & Berend naar Engeland

Ik loop weg op de fiets

Bob en Berend, zes en zeven jaar oud,

Als Jasper zich verveelt, krijgt hij een

gaan op vakantie naar Engeland en

goed idee: hij gaat weglopen. Hij fietst

daar valt veel te beleven.

ver weg, maar hij wordt steeds zo moe.

• Illustraties Julius Ros
ob& Berend
›avi
6
naar Engeland
JEANNETTE ISBN 90 266 1093 9 56 blz. geb. € 6,90

Misschien kan hij beter teruggaan.
ISBN 90 266 1155 2 48 blz. geb. € 4,95"/€ 6,95

DONKERSTEEG
'A TI PRI

A

.0

B

004

JEANNETTE DONKERSTEEG

RIKA VLIEK

Bob & Berend komen thuis

Soep met slierten

Bob en Berend komen terug van

Siert is een schipperskind. Hij mag op

vakantie, en dan komt Anne-Jetje

proef logeren in het internaat, om er te

onverwacht logeren!
• Illustraties Julius Ros

wennen. Spannend!
• Illustraties door Magda van Tilburg

›avi 6
ISBN 90 266 1140 4 56 blz. geb. € 5,95"/

ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER

L gda1ialinnsi, o

ISBN 90 266 1030 0 40 blz. geb. € 6,25

6,90

2004

LIJDA HAMMENGA

De prikpoes

Rika Vliek Daar ben
ik nu te groot voor

RIKA VLIEK

Daar ben ik nu te groot voor

Maaike en Koen horen een raar geluid

Siert woont door de week in een schip-

in het schuurtje van de buurvrouw van

persinternaat waar hij allerlei katten-

tante Suus. Er zit een dier in, misschien

kwaad uithaalt.

een poes! Ze willen het beestje uit de

• Illustraties door Magda van Tilburg

schuur bevrijden, en halen iedereen

► avi 5

erbij om te helpen!

ISBN 90 266 1132 3 42 blz. geb. € 4,95"/ € 6,25

• Illustraties door Julius Ros
► avi 5
ISBN 90 266 1131 5 52 blz. geb. € 6,50

ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2 •

van 7 tot ca. 9 jaar
VROUWKE KLAPWIJK
Vijf boeken in de Koosje serie

Kousje en 'Iet
pad mei
ode
pil
ke
kdaE

6.

Koosje en het pad met
de rode paaltjes
Koosje gaat op zoek naar haar
vriendje Vincent die in het bos
een hut heeft. Omdat ze niet

Koosje

mee mag doen wil ze boos weg-

Koosje heeft vuurrode krullen en

gaan, maar dan hoort ze hulpge-

houdt erg van... mieren. Ze

roep... Nu moet Koosje bedenken

droomt zelfs van mieren!

of ze wel wil helpen!

• Illustraties Magda van Tilburg

► avi

► avi 5

ISBN 90 266 1190 0 56 blz. geb. € 6,50

5

ISBN 90 266 0946 9 48 blz. geb € 6,50

•

oosje
Koosje — Op de fiets met
oma Booma

en de verdwenen viool

Koosje gaat in de vakantie een

Leonie komt een paar maanden bij oma Booma wonen.

fietstocht maken met oma

Iedereen vindt haar aardig. Maar Koosje voelt zich in de

Booma. Wel vier dagen lang!

steek gelaten. Een paar dagen voor een grote muziek-

► avi 5

wedstrijd op school is de viool van Leonie opeens ver-

ISBN 90 266 0997 3 48 blz. geb. € 6,50

dwenen. Wie weet hier meer van?
ISBN 90 266 1261 3 56 blz. geb ca € 6,95

Vrouwke Kt

Koosje bouwt een vlot
k
vlot \- 1 (
i lapwíj lt

Koosje bouwt een vlot om samen
met haar vriendje Vincent te
gaan varen. Maar dat is best
gevaarlijk.
► avi 5
ISBN 90 266 1095 5 56 blz. geb. € 6,50
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Bestelformulier
Dit bestelformulier kunt u inleveren bij uw boekhandelaar of bij Uitgeverij Callenbach (zie achterzijde
voor adresgegevens). Alle uitgaven van Callenbach zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.
Boeken met speciale actieprijzen staan bij elkaar op de laatste pagina van dit formulier.

Auteur

Titel

ISBN

Pag.

Prijs

Aangium, van

De watergeus

90 266 1188 9

24

€ 9,50

Aangium, van

Hotse Hiddes

90 266 1116 1

24

€ 9,50

Basman

Schaken voor jonge denkers

90 266 11021

31

€13,95

Batchelor

Kinderbijbel

90 266 1051 3

27

ca. € 19,95

Berg, van den

Verdronken schelp

90 266 1257 5

18

ca. € 8,90

Berg, van den

Wolken, wind en water

90 266 1189 7

31

€ 13,90

Berge, ten

Gaaf

90 6140 783 4

30

€ 12,50

Berge, ten

Houvast

90 6140 496 7

3o

€ 12,90

Berge, ten

Volg je Mij?

90 266 1180 3

3o

€ 9,95

Binsbergen, van

Waar zit dat beest?

90 266 11951

12

€ 6,90

Box

Oliviers vrolijke kerstboek, stickerboek

90 266 0929 9

26

€ 5,50

Dees

Bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament

90 266 1166 8

27

€ 8,25

Dees

Bijbelverhalen uit het Oude Testament

90 266 1164 1

27

€ 8,25

Dees

De heen-en-weer boot

90 266 1153 6

15

€ 5,50

Dees

Een cadeau voor opa suus

90 266 1235 4

8

€ 7,95

Dees

Max krijgt een vriendje

90 266 1198 6

8

€ 6,90

Donkersteeg

Bob & Berend naar Engeland

90 266 1093 9

15

€ 6,90

Dool, van den

De man in het zwart

90 266 1115 3

18

€ 7,95

Dool, van den

Geldtransport in de nacht

90 266 1065 3

i8

€ 8,90

Dool, van den

Nachtrijders

90 266 1184 6

i8

€ 7,95

Eilander

Dagboek

90 266 1225 7

30

€ 14,90

Elmer

Broer of vijand

90 266 1229 x

24

€11,90

Elmer

In gevaar

90 266 1199 4

24

€ 12,50

Elmer

Opgejaagd

90 266 1170 6

24

€ 9,50

Elmer

Op weg naar Jeruzalem

90 266 1171 4

24

€ 9,50

Etshout

Dansen in het bos

90 266 1169 2

25

€ 9,50

Aantal

Bestelformulier
Auteur

Titel

ISBN

Pag.

Prijs

Etshout

De Wedstrijd

90 266 1258 3

19

ca. € 8,90

Fenijn

Boodschap uit de mist

90 266 1154 4

26

€ 7,90

Fenijn

Het eiland zonder verleden

90 266 1181 1

19

€ 8,25

Fenijn

Misja het mandenverkopertje

90 266 1228 1

19

€ 7,95

Fluiter / Pelt

Om te beginnen

90 266 0907 8

27

€ 23,95

Gils

Het spoor van Omar

90 266 1176 5

25

€ 8,25

Graaf, de

Bijbel voor kinderen

90 266 0874 8

27

€ 19,95

Graaf de

Boomredders

90 266 1237 0

13

€ 7,95

Graaf, de

De bus van opa

90 266 1105 6

12

€ 5,90

Graaf, de

Help!

90 266 1259 1

13

E 6,90

Graaf de

Stef in het ziekenhuis

90 266 1130 7

12

€ 6,25

Graaf, de

Stef viert feest

90 266 1174 9

12

ca. € 13,50

Graves

Wat is de bijbel?

90 266 1230 3

27

ca. €13,50

Grindley

Schuilen in de stal

90 266 1248 6

26

ca. € 13,90

Haar, ter

De wereld van Beer Ligthart

90 266 1266 4

7

ca. € 8,90

Haar, ter

Parcival

90 266 0969 8

25

€12,50

Hammenga

De prikpoes

90 266 1131 5

15

€ 6,50

Hammenga

Fluiten op het strand

90 266 1238 9

17

€ 2,95/5,95

Hammenga

Hallo, met Mijntje!

90 266 1175 7

5

€ 7,25

Hammenga

Mijntje en 011e bellen blazen

90 266 1256 7

8

ca. € 7,90

Houwelingen, van

Elke dag kinderdag

90 266 1064 5

8

€18,50

Houwelingen, van

Opa, vertel eens

90 266 1156 0

30

€12,50

Hulst, van de

Allemaal katjes

90 266 4380 2

9

€ 5,75

Hulst, van de

Anneke en de sik

90 266 4236 9

9

€ 5,75

Hulst, van de

Annelies

90 266 4381 0

9

€ 5,95

Hulst, van de

Bruun de Beer

90 266 4238 5

9

€ 5,75

Hulst, van de

De bengels in het bos

90 266 4239 3

9

€ 5,75

Hulst, van de

De wilde jagers

90 266 4240 7

9

€ 5,75

Hulst, van de

Drie vertellingen

90 266 1244 3

9

ca. € 9,50

Hulst, van de

Fik

90 266 4241 5

9

€ 5,75

Aantal

Bestelformulier

Auteur

Titel

ISBN

Hulst, van de

Grote Bertus en kleine Bertus

90 266 4242 3

9

€ 5,75

Hulst, van de

Het gouden voorleesboek

90 266 0498 x

to

€ 16,50

Hulst, van de

Het kerstfeest van twee domme kindertjes

90 266 4244 x

g

€ 5,95

Hulst, van de

Het klompje dat op het water dreef

90 266 4245 8

8

€ 5,75

Hulst, van de

Het plekje dat niemand wist

90 266 4246 6

8

€ 5,75

Hulst, van de

Het wegje in het koren

90 266 4247 4

9

€ 5,75

Hulst, van de

In de Soete Suikerbol

90 266 1247 8

4

€ CA 15,00

Hulst, van de

Kleine zwerver

90 266 4250 4

9

€ 5,75

Hulst, van de

Peerke en z'n kameraden

90 266 4328 4

4

ca. € 9,50

Hulst, van de

Rozemarijntje

90 266 4309 8

to

€ 8,95

Hulst, van de

Van de boze koster

90 266 4252 0

8

€ 5,75

Hulst, van de

Van drie domme zusjes

90 266 4253 9

9

€ 5,75

Hulst, van de

Verhalen van toen, Omnibus - Deel 1

90 266 3537 0

to

€ 19,95

Hulst, van de

Verhalen van toen, Omnibus - Deel z

90 266 3538 9

10

€19,95

Hulst, van de

Voetstapjes in de sneeuw

90 266 4254 7

8

€ 5,75

Hulst, van de

Willem Wijcherts

90 266 4326 8

25

€ 8,50

Hulst, van de

Winterverhalen

90 266 0909 4

10

€ 15,95

!Imker

Mijn vriend Samuel

90 266 1110 2

19

€ 9,50

Jeffs

Kinderbijbel voor de me eeuw

90 266 0996 5

28

€19,95

Klapwijk

Bas bij de brandweer

90 266 1068 8

14

€ 6,50

Klapwijk

Bas en het Zwem-ABC

90 266 1045 9

14

€ 6,50

Klapwijk

Bas gaat naar zee

90 266 1137 4

14

€ 6,50

Klapwijk

Bas gaat op schoolreis

90 266 1106 4

14

e 6,50

Klapwijk

Bas gaat op voetbal

90 266 0947 7

14

€ 6,50

Klapwijk

Bas in de ArenA

90 266 1029 7

14

€ 6,50

Klapwijk

Bas op het ijs

90266 1242 7

14

€ 6,95

Klapwijk

Bas vindt de schat

90 266 1114 5

14

€ 6,50

Klapwijk

Brandmerk

90 266 1046 7

17

€ 7,25

Klapwijk

Dag lieve oma

90 266 1234 6

31

ca. €14,50

Klapwijk

De muis van Jop

90 266 1082 3

14

€ 5,95

Pag.

Prijs

Aantal

Bestelformulier

Auteur

Titel

ISBN

Pag.

Prijs

Aantal

Klapwijk

Een hut voor Lot

90 266 1037 8

14

€ 5,95

Klapwijk

Iedereen is anders

90 266 1044 0

4

ca. € 6,50

Klapwijk

Koosje

90 266 0946 9

16

€ 6,50

Klapwijk

Koosje — Op de fiets met oma Booma

90 266 0997 3

16

€ 6,50

Klapwijk

Koosje bouwt een vlot

90 266 1095 5

16

€ 6,50

Klapwijk

Koosje en de verdwenen viool

90 266 1261 3

16

ca. € 6,95

Klapwijk

Koosje en het pad met de rode paaltjes

90 266 1190 0

16

€ 6,50

Klapwijk

Met Lot naar gym

90 266 1138 2

14

€ 5,95

Klapwijk

Verhalen uit de Bijbel om voor te lezen

90 266 1165 x

27

€11,90

Kuijvenhoven

Dammen voor jonge denkers

90 266 1264 8

31

ca. €13,90

Leguijt

Driedubbel eigenwijs

90 266 1027 0

15

€ 7,95

Leguijt

Heibel in m'n hoofd

90 266 1021 1

22

€ 9,50

Leguijt

Speurwerk

90 266 1034 3

22

€ 8,50

Leguijt

U bent altijd bij mij

90 266 1183 8

Ti

€ 11,50

Leguijt

Vechten tegen pesten

90 266 1099 8

22

€ 9,50

Leguijt

Winnen!

90 266 1070 x

23

€ 9,50

De Kronieken van Narnia, 7 delen
Lewis, C.S.

Het neefje van de tovenaar, deel 1

90 266 1056 4

20

€13,50

Lewis, C.S.

Het betoverde land achter de kleerkast, dl 2

90 266 1057 2

20

€13,50

Lewis, C.S.

Het paard en de jongen, deel 3

90 266 1058 0

20

€13,50

Lewis, C.S.

Prins Caspian, deel 4

90 266 1059 9

21

€13,50

Lewis, C.S.

De reis van het drakenschip, deel 5

90 266 1060 2

21

€13,50

Lewis, C.S.

De zilveren stoel, deel 6

90 266 1061 0

21

€13,50

Lewis, C.S.

Het laatste gevecht, deel 7

90 266 1062 9

21

€13,50

Lewis, C.S.

het betoverde land achter de kleerkast

90 266 1241 9

21

ca. €13,50

Lewis, C.S.

Het betoverde land achter de kleerkast

90 266 1185 4

21

€15,95

Lewis, C.S.

Het neefje van de tovenaar

90 266 1186 2

21

€15,95

•

Bestelformulier
Auteur

Titel

ISBN

Pag.

Prijs

Liddle

Pip op het randje van de hemel

90 266 1233 8

28

€ 6,95

Lievaart

Nieuwe kindergebeden

90 266 1160 9

28

€ 6,90

Monsuur

De dochter van de poppenspeler

90 266 1157 9

25

€ 9,95

Mijnders e.a.

In de greep van de bende

90 266 1217 6

26

ca. € 7,95

Mijnders

Kleur bekennen

90 266 1178 1

25

€ 9,95

Miller

lol Verhalen uit de bijbe1

90 266 1462 x

28

€ 8,50

Norel

Onderzeeboot 016

90 266 0407 6

22

7,25

Norel

Scheepsmaat Woeltje omnibus

90 266 1260 5

6

ca. € 19,50

Oranje

Dierenhotel De Blije Buldog

90 266 1239 7

6

€ 9,50

Oranje

Kale Carlos keert terug

90 266 1262 1

6

ca. € 8,90

Poel

Ernst en het geheim

90 61 40 895 4

22

ca. € 8,90

Propp

Toen de soldaten weg waren

90 266 1162 5

22

e 7,95

Reenen

Ook voor mij

90 6140 868 7

3o

€ 15,90

Rijswijk, van

Op reis

90 6140 859 8

3o

€ 17,50

Rock

Bijbel voor de allerkleinsten (o-4)

90 266 1223 0

28

ca. € 17,95

Rock

Mijn Bijbelverhalenboekje

90 266 1158 7

28

€ 9,95

Saillens

De wonderlijke kerst van Papa Panov

90 266 10041

26

€ 8,25

Sipkes

Ik ben blij dat ik u ken

90 266 1038 6

29

€ 7,90

Sipkes

Mijn eerste gebeden

90 266 1187 0

29

€15,95

Slingenberg

Alleen!

90 266 1218 4

23

€ 9,25

Slingenberg

Dan gaan we samen

90 266 1143 9

23

€ 9,95

Slingenberg

Een e-mail van Lumie

90 266 1080 7

23

€ 9,95

Slingenberg

Soms wens je alles anders

90 266 1121 8

23

e 9,25

Stretton

Jessica's eerste gebed

90 266 1125 0

Ti

€13,50

Taylor

Bijbel voor peuters

90 266 1077 7

28

€15,95

Velema

Het geheim bij de oude watermolen

90 266 1128 5

25

€ 9,25

Velema

Het geheim op de hooizolder

90 266 1066 1

23

€ 7,25

Visser

Het is feest vandaag

90 435 1048 3

29

ca. € 13,90

Vliek

Protest!

90 266 1192 7

23

€ 7,95

Vliek

Soep met slierten

90 266 1030 0

15

€ 6,25

Aantal

Bestelformulier

Auteur

Titel

ISBN

Pag.

Prijs

Vries, de

Groot vertelboek voor de

90 266 1220 6

29

€ 13,95

90 266 1219 2

29

€ 13,95

bijbelse geschiedenis OT

Vries, de

Groot vertelboek voor de
bijbelse geschiedenis NT

Vries, de

Kleutervertelboek - Schaeffer

90 266 1086 6

29

€ 16,95

Vries, de

Ratje een jongen van de straat

90 266 0955 8

5

ca. € 9,50

Vries, de

Reis door de nacht

90 266 3533 8

5

ca. € 19,90

Vries, de

Kleutervertelboek voor

90 266 12451

29

ca. € 22,50

de Bijbelse Geschiedenis

Weate

Filosofie voor jonge denkers

90 266 1018 1

31

€15,50

Westen

Christa en de verdwenen kandelaar

90 266 1226 5

23

€ 8,95

Zuiderveld-Nieman

Bozy en de kraanvogel

90 266 1191 9

11

€ 7,75

Zuiderveld-Nieman

De sleutel van Andermansland

90 266 1112 9

11

€ 6,95

Zuiderveld-Nieman

Door het brilletje van Elly

90 266 1265 6

23

ca. € 9,90

Zuiderveld-Nieman

Watje

90 266 1113 7

17

€ 6,95

Jubileumprijzen september en oktober

Hammenga

Ga je mee naar Betlehem

90 266 1222 2

5

€ 5,95/7,25

Klapwijk

Zelfleesbijbel

90 266 1152 8

4

€ 19,95/24,50

Vries, de

Jaap en Gerdientje

90 266 1133 1

5

€ 7,50/11,95

Jubileumprijzen november en december

Haar, ter

Koning Arthur

90 266 1071 8

7

€ 9,90/12,50

Norel

Houen jongens!

90 266 1172 2

6

€ 5,00/7,25

Oranje

De misdaadmonsters

90 266 1168 4

6

€ 5,95/8,50

Oranje

Operatie ondergronds

90 266 1197 8

6

€ 5,95/8,50

Oranje

De frikadellenbende

90 266 1227 3

6

€ 5,95/8,90

Zuiderveld-Nieman

Maarten en het witte paard

90 266 1107 2

7

€ 7,90/12,90

Aantal

Bestelformulier
Auteur

Titel

ISBN

Pag.

Prijs

Speciale actieprijzen geldig van i oktober t/m 3o november 2004
Aangium, van

De Smokkelaars van de schans

90 266 1127 7

24

€ 5,95

Aangium, van

De Vrijbuiter

90 266 1141 2

24

€ 5,95

Dahlberg

Speel maar voor mij

90 266 1092 0

18

€ 4,95

Donkersteeg

Bob & Berend komen thuis!

90 266 1140 4

15

€ 5,95

Graaf, de

Stef gaat logeren

90 266 1214 1

12

€ 5,95

Horinga

De meester met het masker

90 266 1150 1

19

€ 5,95

Klapwijk / Luiting

Victoria het varken (cd-rom)

90 266 1085 8

17

€ 8,90

Klapwijk

Jop gaat op reis

90 266 1015 7

Kuijper

Het wonder van Entebbe

90 266 1177 3

25

€ 5,95

Leguijt

De stinkende stuiterballenrage

90 266 1081 5

22

€ 5,95

Lewis, B.

De blauwgeruite rugzak

90 266 1108 0

20

€ 5,95

Lewis, B.

De nacht van de vuurvliegjes

90 266 1135 8

20

€ 5,95

Lewis, 8.

Een schuilplaats voor Lissa

90 266 1109 9

20

€ 5,95

Lewis, B.

Als er een ster valt

90 266 1136 6

20

€ 5,95

Norel

Anneke en rooie Kees

90 6140 835 0

17

€ 4,95

Reenen, van

Verboden letters op de muur

90 266 1126 9

22

€ 5,95

Roggeveen

Ik loop weg op de fiets

90 266 1155 2

15

€ 4,95

Vliek

Daar ben ik nu te groot voor

90 266 1132 3

15

€ 4,95

Williams/Thomas

Jeugdbijbel

90 266 1122 6

29

€ 8,95

€ 4,95

Aantal

Adresgeg
, , evens
Uw adresgegevens

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Handtekening:

Dit formulier kunt u inleveren bij uw boekhandel of sturen naar: Uitgeverij Callenbach, Postbus 5019, 826o GA KAMPEN

...

van 7 tot ca. 9 jaar
VROUWKE KLAPWIJK

Actieboek

Brandmerk

LIJ DA HAMMEI

Linde en Tiemon spelen samen

Fluiten op het strand

in een leegstaand huis. Omdat
het koud is, stoken ze een vuurtje. Maar het vuur gaat verder

tritt ken"
op het
strand .
4WaSammm,
?,A

Floortje is op vakantie en ze ontmoet aardige mensen. Mevrouw
Viola, die viool speelt en vertelt
wie de wereld heeft gemaakt en

dan ze dachten!
• Illustraties Magda van Tilburg

dus ook de muziek. En Flierefluit

► avi 5

die altijd vrolijk is. Zijn vader
heeft een winkeltje en daar staat

ISBN 90 266 1046 7 56 blz. geb. € 7,25

een muziekdoosje. Floortje wil
het dolgraag hebben. Ze bedenkt
een plan met Flierefluit om geld te verdienen.
Illustraties Willeke Brouwer
VROUWKE

>4-8 jaar

KLAPWIJK
CHARLOT LUITING

ISBN 90 266 1238 9 80 blz geb. actieprijs 2,95 daarna € 5,95

Victoria
het varken

K. NOREL

Leren met Piep de Muis,

Anneke en rooie Kees

deel 1

Anneke is verhuisd naar de stad.

Op deze cd-rom over het

In het begin is ze erg alleen, maar

leven op de boerderij

gelukkig leert ze Kees kennen.

volgen na een introdu-

Hoewel ze Kees uitscheldt, helpt

cerend liedje een kort verhaal, een oefening om de woor-

hij haar als ze een ongeluk gekre-

denschat te testen en uit te breiden en een aantal spelle-

gen heeft...

tjes waarbij het tellen, het onderscheiden van kleuren en

• Volledig herziene uitgave

het bij elkaar zoeken van dezelfde plaatjes centraal staan.

• Uitgeverij De Groot Goudriaan

Minimale systeemeisen: Windows 95, Pentium 166 MHz

• Illustraties Trish Flannery

processor (of vergelijkbaar), r6 Mb werkgeheugen, 4 speed

10> avi

cd-romspeler.
ISBN 90 266 1085 8 cd-rom € 8.90*/€ 11,90

ISBN 90 6140 835 0 56 blz. geb. € 4,95./ € 6,50
ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

ELLY ZUIDERVELD

Watje
Watje, een sneeuwvlokje, ziet
hoe een arm Braziliaans jongetje
geld krijgt voor een operatie. Een
club Nederlandse kinderen helpt
de jongen! En wat kan Watje
doen?
ISBN 90 266 1113 7 56 blz. geb. € 6,95

van 10 tot ca. 14 jaar

ANS VAN DEN BERG

Verdronken schelp
Eindelijk vakantie. Anna gaat op vakantie naar Frankrijk. Zal ze haar klasgenoten
missen? Ze ontmoet Joris. Samen gaan ze op beeksurvival omdat ze een schelp
gevonden hebben. Een schelp in een rivier? Hoe kan dat? Tijdens hun tocht ontdekken ze een boodschappentas met allerlei bijzondere spullen. Van wie zou die zijn?
ISBN 90 266 1257 5 ca. 100 blz. geb. ca. € 8,90

JAN VAN DEN DOOL

De man in het zwart

JAN VAN DEN DOOL

Geldtransport in de nacht

Edwin en zijn vriend Patrick ont-

Geldtransport

maskeren de dader van sabotage

in de

storm en wordt opgepikt door

aan een spoorlijn.
► avi

Ruben verdwaalt in een sneeuwtwee mannen die niet veel goeds
in de zin hebben...

8

ISBN 90 266 1115 3 96 blz. geb. € 7,95

► avi 8
ISBN 90 266 1065 3 96 blz. geb. € 8,90

JAN VAN DEN DOOL

MAURINE F. DAHLBERG

Nachtrijders

Speel maar voor mij

Als Bert en zijn zus Anouk op een

Greta woont met haar moeder in

dag een verdachte vrachtwagen

Wenen. Ze wil pianiste worden en

inkruipen om te kijken, rijdt deze

krijgt daarom les van meneer

plotseling weg! Ze komen in

Hummel. Als ze mag optreden,

Duitsland terecht, waar Bert wordt

vallen de Duitsers Oostenrijk bin-

vastgebonden, maar weet te ont-

nen. Meneer Hummel slaat op de

snappen. Anouk wordt echter ont-

vlucht, maar waarom? Een prach-

voerd, en Bert en zijn vriend zetten

tig verhaal dat speelt tijdens de

alles op alles om haar te vinden!
• Illustraties Dick van de Pol
► avi

9

ISBN 90 266 1184 6 96 blz. geb. € 7,95

18

Tweede Wereldoorlog.
► avi 9
ISBN 90 266 1092 0 140 blz. geb. € 4.95*/ € 6,90
ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

van io tot ca. 14 jaar
GERBRAND FENIJN

Misja, het mandenverkopertje
'Verkoop je manden?' vraagt de
vrouw.
'Ja, en sterk dat ze zijn! Ze gaan
jaren mee.'
'Geloof ik best,' antwoordt de vrouw,
'maar we hebben nu geen tijd voor
manden. De profeet is er!'
'De profeet? De profeet uit Nazareth?' vraagt Misja blij verrast.
Misja heeft het niet makkelijk. Zijn moeder is ziek, en hij
moet voor het gezin geld verdienen door de verkoop van
manden. Hij ontmoet de blinde BartimeBs en later ook de
Man die Bartimelis geneest... Een prachtig verhaal uit de
tijd van Jezus.> avi 8
ISBN 90 266 1228 1 80 blz. € 7,95

ANJA ELSHOUT

De Wedstrijd
Sarah, Chris, Luuk en Marleen doen mee aan een wedstrijd.

Mijn vriend
Samuel
IANNETIMKER

JANNE IJMKER

Mijn vriend Samuel
Riekie heeft geen vriendinnen, want
ze moet vaak thuisblijven om haar
moeder te helpen. Op een dag ont-

Ze moeten een werkstuk maken over hun dorp. Ze gaan op

moet Riekie Samuel, een joodse man

zoek naar een onderwerp. Als ze een dood konijn en een

uit een werkkamp. Elke vrijdagmid-

prachtige bloementuin ontdekken, weten ze waar het over

dag krijgt hij een potje eten van

moet gaan. Sarah merkt dat Chris ook veel aardiger is dan

Riekies moeder. Als Riekie met

ze gedacht had en dat ze zichzelf toch overwint.

Samuel praat, lijkt het leven minder
somber. Hij vertelt haar mooie joodse verhalen. Riekie

ISBN 90 266 1258 3 ca. 80 blz. paperback € 8,90

krijgt ook een vriendin, maar Samuel verdwijnt even plotseling uit haar leven als hij is gekomen... k.
ISBN 90 266 1110 2 112 blz. geb. € 9,50

liet eiland
randel

tpoi

GERBRAND FENIJN

EELKE HORINGA

Het eiland zonder verleden
!om en Wann vinden het vreemd dat

De meester met het
masker

de geschiedenis van het eiland waar-

Gert en Henk-Wim schrikken als de

op ze wonen, geheim moet blijven.

nieuwe meester een masker draagt

Niemand mag over het verleden pra-

over zijn gezicht! Ze willen uitzoe-

ten. Ze gaan op onderzoek uit, maar

ken waarom hij dat doet.

moeten dat bijna met de dood beko-

• Illustraties Dick van de Pol

pen... ► avi 8

P> avi 8

• Illustraties Roelof Wijtsma
ISBN 90 266 1181 1 96 blz. geb. € 8,25

ISBN 90 266 1150 1 96 blz. geb. € 5,95"/ € 8,95
ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2

19

van io tot ca. 14 jaar
ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

BEVERLY LEWIS

Geheimen achter de zomerheuvels
Deel 1 - 4
De Amish vormen een traditionele geloofsgemeenschap. Ze
gebruiken geen moderne apparaten en hebben ook geen
telefoon. Merry Hanson heeft een Amish vriendin, en na een
tijdje krijgt ze een Amish vriend! Hoe zal dat aflopen?

Een schuilplaats voor Lissa
deel

7

e onieken
van Narnia
7 beroemde verhalen

Merry Hanson en haar broer Skip worden op een nacht opgeschrikt, omdat
Een schullplants
voor Lissa fle,erl,

Lissa voor de deur staat. Ze zoekt

Het neefje van de tovenaar

onderdak, want haar vader slaat haar...

deel

ISBN 90 266 1109 9 116 blz. geb. € 5,95"/ € 8,95

en Polly plotseling verdwijnen naar

Meeslepend avontuur waarin Digory
het Woud tussen de Werelden.

De blauw-geruite rugzak
ISBN 90 266 1056 4 160 blz. geb. geïll. € 13,50"

deel 2
Merry en Rachel besluiten samen op
onderzoek uit te gaan als bij Rachel
thuis de ramen worden ingegooid, en

ACTIEPRIJS

1,50 KORTING IN

de kippen gestolen.
► avi 9
ISBN 90 266 1108 0 110 blz geb. € 5,95"/ € 8,95

Het betoverde land achter
de kleerkast

Als er een ster valt

deel 2

deel 3

Vier kinderen, Peter, Susan, Edmund en

Merry vraagt zich af of ze met Levi

Lucy gaan uit logeren in het geheim-

Zook moet gaan, terwijl ze eigenlijk

zinnige, grote huis van een oude pro-

altijd een beetje verliefd was op haar

fessor. Als ze samen het huis verken-

schoolvriend Jon Klein.

nen, verstopt Lucy zich in een oude
kleerkast, die de doorgang blijkt te zijn

ISBN 90 266 1136 6 112 blz. geb. € 5,95"/ € 8,95

naar het land Narnia! In het land Narnia is een gevecht aan
de gang, waar de vier kinderen bij worden betrokken. Samen
met Aslan vechten ze tegen de Witte Tovenares...

De nacht van de vuurvliegjes

ISBN 90 266 1057 2 160 blz geb. geïll. € 13,50*

deel 4
Levi Zook wil graag verder met Merry,
en terwijl Merry daarover aan het dubben is krijgt Susie, het zusje van Levi,
een vreselijk ongeluk!
ISBN 90 266 1135 8 96 blz. geb. € 5.95"/ € 8,95

Walt Disney maakt een film over het
eerste deel in de Narniaserie.
De film zal met kerst 2005 uitkomen.

van io tot ca. 14 jaar
Het paard en de jongen
4 HET BETOVERDE LAND

deel 3

Ael ITER DE KLEERKAST

Prachtige belevenissen van een vissersjongen die op een sprekend paard naar
het land Narnia vlucht. ►
ISBN 90 266 1058 0 176 blz. geb. gal. f 13,50'
"ACTIEPRIJS € 1,50 KORTING IN NOVEMBER EN DECE,

Prins Caspian
deel 4

Het dappere verzet van vier kinderen
die de dieren willen bevrijden van de
slechte koning Miras.
ISBN 90 266 1059 9 190 blz. geb. geïll. € 13,50*

Drie prachtige, full-colour
ge►'llustreerde cadeau-uitgaven van
de Kronieken van Narnia

1,50 KORTING IN NOVEMBER EN DEC

De reis van het drakenschip
deel 5

Edmund en Lucy en hun neef Eustaas
moeten koning Caspian gaan helpen
zeven vrienden van zijn vader te vinden.
ISBN 90 266 1060 2 206 blz. geb. € 13,50"
*ACTIEPRIJS € 1,50

wouw

De pentekeningen van Pauline Baynes zijn wereldwijd karakteristiek voor vele edities van de Kronieken van Narnia. In
deze nieuwe editie heeft ze haar illustraties, meer dan vijftig
jaar oud, van kleur voorzien. Toen C.S. Lewis een illustrator
zocht voor zijn kinderboek Het betoverde land achter de kleerkast, koos hij Pauline Baynes. Zij had immers het laatste
sprookje van zijn vriend Tolkien perfect gállustreerd. De tekeningen die Baynes voor Lewis maakte, horen inmiddels net
zozeer bij de Narniaverhalen als de tekeningen van E.H.
Shepard bij Winnie-de-Poeh.

De zilveren stoel

Het neefje van de tovenaar

deel 6

• Fullcolour geïllustreerd

De leeuw Aslan geeft Jill en Eustaas de
taak Rilian, de geliefde zoon van koning
Caspian, te vinden. Het lijkt een onmogelijke opgave om de prins te vinden...

ISBN 90 266 1186 2 112 blz. geb. FC geïll. € 15,95

• Fullcolour geïllustreerd

ISBN 90 266 1061 0 201 blz geb. € 13,50*

ISBN 90 266 1185 4 112 blz. geb. FC geïll. € 15,95

Het betoverde land achter de kleerkast

ACTIEPRIJS € 1,50 KORTING IN NOVEMBER EN DECEMBER

Nieuw!

Het betoverde land achter de kleerkast
Het laatste gevecht
deel 7

In het grote, laatste gevecht wordt de
toekomst van Narnia eens en voor altijd
bepaald.
ISBN 90 266 1062 9 166 blz. geb. € 13,50*
'ACTIEPRI

De kronieken van Narnia, wie kent ze niet? Het klassieke eerste
deel in deze serie, nu opnieuw uitgegeven in een prachtig geïllustreerde editie voor jongere kinderen. Het verhaal is herverteld door Hiawyn Oram, een kinderboekenschrijfster die al
enkele belangrijke prijzen won met haar eigen boeken.
• Illustraties van Tudor Humphries. Prentenboek
►6+
ISBN 90 266 1241 9 40 blz. geb. FC geill. ca. € 13,50

21

5 boeken van Guurtje Leguijt

Vechten tegen pesten

K. NOREL

Laura is verhuisd. Gelukkig wordt ze op
haar nieuwe school niet meer gepest, maar
Laura merkt wel dat Jos gepest wordt. Wat
moet ze nu doen? Jos helpen of niks zeggen? ► avi 9
ISBN 90 266 1099 8 96 blz. geb. € 9,50

Onderzeeboot 0.16

De stinkende stuiterballenrage

J.F. VAN DE POEL

Iedereen op school verzamelt stinkende stuiterballen. Er blijkt een stinkdief te zijn, die
stuiterballen van anderen steelt. Mariska en
Bart hebben een geweldig idee om de dief
te ontmaskeren..." avi 9
ISBN 90 266 1081 5 80 blz. geb € 5,95*/C 8,50

Ernst en het geheim

'ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

Winnen!
Friso verveelt zich op school. Hij is hoogbegaafd. Vaak gaat hij skaten. Jasper is
jaloers op hem, en pest hem. Friso wil
hem een lesje leren tijdens een skatewedstrijd... >
• Illustraties Dirk van der Maat
ISBN 90 266 1070 X 88 blz. geb. € 9,50

FiCibei
m'n hoofd

Joost gaat varen bij de marine, maar de
boot wordt getorpedeerd door de
Japanners als WO II uitbreekt!
• Illustraties Bas Mazur > avi 9
ISBN 90 266 0407 6 52 blz. geb. € 7,25

Heibel in m'n hoofd
Het lijkt net of Maarten heel snel boos is en
zich veel zorgen maakt. Hij is een gewone
jongen en toch een beetje anders. Daarom
gaat hij naar de Riagg.>
• Illustraties Dick van de Pol
ISBN 90 266 1021 1 118 blz. geb. € 9,50

De opa van Ernst vertelt Ernst een geheim.
Ernst is onder de indruk. Hij mag het ook aan
zijn vriend Arjan vertellen. Arjans vader is
boswachter en komt regelmatig op het kasteel van baron Van Habenstein. Op het kasteel verdwijnt van alles, zonder dat er sporen van inbraak zijn.
Ernst en Arjan ontdekken in het bos een geheime schuilplaats.
Ze raken daardoor betrokken bij een vervelende zaak die voor
Ernst grote gevolgen heeft. De Groot Goudriaan ►
ISBN 90 6140 895 4 128 blz. geb. ca. € 8,90
VERA PROPP
Toen de
soldaten
weg waren

Toen de soldaten weg waren

VERBODEN
LETTERS OP
DE MUUR •

Verboden letters op de muur

Henk heeft bijna de hele oorlog ondergedoken gezeten bij een plattelandsgezin. Hij wist
niet beter of het was zijn eigen familie. Dan
is de oorlog afgelopen, en komen een vreemde man en vrouw hem ophalen. Het zijn
joodse mensen, en ze noemen hem
Benjamin. Hij heeft het eerst heel moeilijk, en mist zijn pleegfamilie, maar langzaam begint hij te wennen aan zijn nieuwe
bestaan. Het is niet meer vreemd om Benjamin te zijn...►
ISBN 90 266 1162 5 96 blz. geb. € 7,95

Speurwerk
Roos en haar nieuwe buurmeisje Fleur
gaan na een paar inbraken in de buurt op
zoek naar de daders. Hoewel Fleur slechthorend is, is het de vraag of de diefstallen
zonder Fleur en haar vindingrijkheid
opgelost hadden kunnen worden... ►
• Illustraties Dirk van der Maat
ISBN 90 266 1034 3 118 blz. geb. € 9,50

JAN VAN REENEN

Reaz is dertien jaar oud en woont in Pakistan. Zijn broer Ajoeb raakt bevriend met
een christelijk meisje en komt in de gevangenis... Zijn leven loopt gevaar.►
• Illustraties Charlotte Dematons
ISBN 90 266 1126 9 96 blz. geb. € 5,95*/ € 9.25

ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

van io tot ca. 14 jaar

4

GERRY VELEMA

BOEKEN VAN

Het geheim op de hooizolder
Lydia de Ruyter verhuist met haar ouders

Ben Slingenberg

en broers naar een boerderij in Drenthe.
Op een dag vindt Lydia een jonge asiel-

Dan gaan we samen

zoeker in de schuur, die hulp nodig heeft.

Lotte krijgt een pleegbroer, Kasper. Zijn moeder drinkt en kan
• Illustraties Kees van Scherpenzeel

niet voor hem zorgen. Lotte wil graag dat Kasper zich thuisvoelt, maar Kasper is soms bang, en is soms uren zoek... toch

ISBN 90 266 1066 1 64 blz. geb. € 7,25

went hij aan zijn nieuwe zus en haar vrienden!
RIKA VLIEK

ISBN 90 266 1143 9 140 blz. geb. € 9,95

Protest!
Soms wens je alles anders

Op Marijes school worden strenge regels

De opa van Puck woont al sinds 1938 in hetzelfde huis. Hij

gesteld voor de kleren die je mag dragen.

is vaak stil en verdrietig. Welk geheim draagt opa bij zich?

Daarom bedenkt Marije met haar vrien-

Coen en Puck klimmen stiekem de zolder op, om het ant-

den een leuke actie om te protesteren.
Maar niet iedereen vindt de actie even

woord te vinden...
ISBN 90 266 1121 8 112 blz. geb. € 9,25

geslaagd. En Marije weet niet wat ze met Koen aan moet.
Soms vindt ze hem aardig, soms helemaal niet...›

Een e-mail van Lumie

ISBN 90 266 1192 7 64 blz. geb. € 7,95

In groep acht van basisschool De Punt wordt veel gelachen.
Maar er gebeurt iets ernstigs: Lumie wordt heel ziek. De

Christa en
de verdwenen
kandelaar

ANNEMARIE

VAN

WESTEN

Lumie wordt steeds zieker...

Christa en de verdwenen kandelaar

ISBN 90 266 1080 7 128 blz. geb € 9,95

Christa's vriendin Tirza is joods. Daardoor

hele klas leeft mee. Ze mailen en Lumie mailt terug. Maar

maakt Christa allemaal spannende feesten

Alleen!
Jens verhuist samen met zijn moeder naar een andere stad.
Op zijn nieuwe school weet tenminste niemand wat zijn

mee die ze niet kent. Bij het Chanoekafeest
hoort een kandelaar met negen armen, en
Tirza weet dat haar moeders kandelaar in de oorlog is kwijtgeop

vader gedaan heeft. Maar dat betekent ook dat hij zich

raakt. Samen met Christa bedenkt ze een

alleen voelt en bang is dat het uitkomt. Gelukkig krijgt hij

zoek naar de kandelaar in het oude huis waar Tirza's over-

nieuwe vrienden, die hem helemaal willen leren kennen!

grootmoeder woonde. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk te

Genomineerd voor Het Hoogste Woord 2004

zijn... Uiteindelijk krijgen ze een geweldig idee. Ze gaan op

ISBN 90 266 1218 4 136 blz. geb. € 9,25

plan: ze gaan

bezoek bij de vorige bewoner van het huis. En die heeft inderdaad iets gevonden — maar het is geen kandelaar...•• .

Dan gaan we
samen Ben
Slingenberg

ISBN 90 266 1226 5 64 blz. geb. € 8,95

ELLY ZUIDERVELD
Doo e
Door
het brilletje van Elly
brilletje van
In deze bundel zijn een aantal columns
Elly
opgenomen uit het jongerenblad Zeggus.
Het zijn verhalen over de gewone dingen van elke dag, die je aan het denken
zetten.
ISBN 90 266 1265 6 geb. ca. € 9,90

naf

12

jaar

Hotse Hiddes

De watergeus

Hotse Hiddes, deel 1

Hotse Hiddes, deel 3

Hotse Hiddes vecht uit wraak tegen de

Hotse Hiddes is kapitein van het geuzenschip

Spanjaarden, maar komt tot bezinning en

De Prinsenhof en hij vecht tegen de Span-

meldt zich aan bij het leger van Willem

jaarden. Bij een overval op een klooster raakt

van Oranje. De tekst van deze boeiende

hij echter gewond, maar zijn leven neemt een

klassieker is licht geredigeerd.

andere wending als hij liefdevol verzorgd

ISBN 90 266 1116 1 180 blz. geb. € 9.50

wordt door Anne, de dochter van zijn vriend...
ISBN 90 266 1188 9 160 blz. geb. € 9,50

De Vrijbuiter
Hotse Hiddes, deel 2

De Smokkelaars van de schans

Na de mislukte overval op Dokkum in

deel 1

1568 gaat Hotse Hiddes Willem van

Lieuw en zijn vrienden worden betrapt bij

Oranje helpen om het land van de

het smokkelen en moeten vluchten voor de

Spanjaarden te bevrijden.

Franse soldaten.

• Illustraties Dirk van der Maat

• Illustraties Dirk van der Maat

ISBN 90 266 1141 2 176 blz. geb. € 5,95"/ € 9,50

ISBN 90 266 1127 7 202 blz. geb. € 5,95*/ € 11,50
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Spanning en Avontuur
In de serie De Sionskronieken ontmoeten Dov, een joodse

In gevaar

jongen en Emily, de dochter van een Britse majoor elkaar in

deel 3

Israel. Dov reist naar Israël op een schip, dat door de vader

Dov Zalinski is na de Tweede

van Emily wordt tegengehouden. Hij ontsnapt en neemt

Wereldoorlog op zoek naar zijn moe-

Emily, die ook in zee terecht is gekomen, met zich mee...

der. Hij verdwaalt in het Arabische
kwartier van de stad. Hij krijgt een

Opgejaagd

baantje bij een tot het christendom

deel

bekeerde moslim. Deze winkelier

Dov Zalinski is zijn moeder kwijtgeraakt in

wordt bedreigd en ook Dov komt in

de oorlog. Na de oorlog reist hij vanuit Polen

de problemen. Dov wordt door de

alleen naar het gevaarlijke Palestina. Bij

Britten opgepakt. Emily Pa rkinson, de enige persoon die Dov

aankomst willen de Engelsen hem tegen-

verder kent in Jeruzalem, helpt hem ontsnappen. Samen zoe-

houden... Dov slaagt erin land te bereiken!

ken ze naar Dovs vriend, de winkelier. Ze zijn net op tijd...

ISBN 90 266 1170 6 152 blz. geb. € 9,50

ISBN 90 266 1199 4 147 blz. geb. € 12,50

Op weg naar Jeruzalem

Broer of vijand

deel 2

deel 4

Dov Zalinski ontsnapt aan de Engelsen en

Dov Zalinski is, enkele jaren na de

wordt naar een kibboets gebracht, samen

Tweede Wereldoorlog, nog steeds

met de eigenwijze Emily. Emily wordt

op zoek naar zijn familie in

door de Hagana ontvoerd. Dov verlaat de

Jeruzalem. Nu de Britten weggaan,

kibboets op zoek naar familie in

wordt het steeds gevaarlijker. En

Jeruzalem, en weet onderweg Emily te

Dov vindt eindelijk zijn broer, maar

bevrijden. Vele gevaren wachten hun in Jeruzalem.

die blijkt een terrorist...

ISBN 90 266 1171 4 136 blz. geb. € 9,50

ISBN 90 266 1229 x 148 blz geb. € 11,90

ANJA ELSHOUT

P.S. KUIJPER

Dansen in het bos

Het wonder van Entebbe

Julia is met haar vader en twee broertjes

Als op een kwade dag terroristen een Air-

net verhuisd. Haar moeder zit al maan-

France vliegtuig kapen en de passagiers gij-

den in een rusthuis, na de plotselinge

zelen, breekt voorJafet een spannende tijd

dood van Julia's tante. Julia voelt zich

aan. Hij is lid van een speciale Iraëlische anti-

alleen gelaten, maar gelukkig krijgt ze

terreureenheid, en moet in actie komen...
ISBN 90 266 1177 3 128 blz. geb. € 5,95*/ € 9,50

snel een goede vriendin — met een wel
heel aardige broer... En als Julia haar moeders oude ballet-

ACTIEPRIJS VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER 2004

lerares ontmoet, leert ze haar moeder beter begrijpen!
HANS MIJNDERS

ISBN 90 266 1169 2 188 blz. paperback € 9,50

Kleur bekennen
Gis

HEF SPOOR
VAN OMAR

Xander krijgt een vriend, Richard, die

AD VAN GILS

Het spoor van Omar

graffiti spuit en spuitbussen steelt.

Wilfried houdt van vliegeren. Zijn vader

Xander laat zich meeslepen, maar wil niet

bouwt vliegers en maakt luchtfoto's met

stelen. Zal het hem zijn vriendschap met

een camera die aan de vlieger hangt. Zo

Richard kosten? Hij trekt graag op met
Lianne, maar die heeft verkering met

komt Wilfried erachter dat zich iets verdachts afspeelt bij een oude steenfabriek.

Lorenzo, een jongen die hele nare plannen voor de laatste

Met zijn zus en een paar vrienden gaat

schooldag verzint... Spannend en eigentijds jeugdboek.

hij op onderzoek uit!

ISBN 90 266 1178 1 136 blz. geb. € 9,95

ISBN 90 266 1176 5 128 blz. geb. € 8,25
JAN MONSUUR

De dochter van de poppenspeler

JAAP TER HAAR

Parcival

Koene heeft de herberg van zijn oma

In het Engeland van de zesde eeuw voert

geërfd, een herberg vol geheimen. Daar

koning Arthur strijd met vijandelijke troe-

verdwijnt tijdens een brand het kind van

pen. Volgens de ziener Merlijn kan er

Mirjam, een poppenspeelster die in de

vrede en geluk komen als de Heilige Graal

herberg logeert. Het kind wordt niet

wordt gevonden. En Merlijn weet ook dat

teruggevonden, maar wel een pop van

alleen Parcival, de jonge held, zal kunnen
slagen waar de beroemdste helden faalden.
ISBN 90 266 0969 8 128 blz. geb. € 12,50

Mirjam, Jonas, die ook verdwenen was. En wie is die
Duitser, die achter Mirjam aan zit? Langzaam beginnen de
herbergbewoners de geheimen te begrijpen, en weten ze
ook waar Mirjams kind zou kunnen zijn...

`ALG. VAN DE HULST

ISBN 90 266 1157 9 180 blz. geb. € 9,95

Willem Wijcherts
Willem Wijcherts leeft tijdens de tachtig-

GERRY VELEMA-DRENT
eÏ geheim

jaarden, maar wordt verraden door

Het geheim bij de oude watermolen

'Schele Ebben'. Hij sluit zich aan bij geu-

Op een dag breekt een koeienziekte uit. Alle

zen en krijgt een bijzondere vriend,

dieren, ook de dieren op de boerderij van Sa-

jarige oorlog. Hij vecht tegen de Span-

Barend. Door deze verbitterde man leert
Willem dat het een moeilijke opdracht is om je vijanden lief
te hebben.
ISBN 90 266 4326 8 160 blz. geb. € 8,50

rah die vlak bij Onno woont, moeten worden
afgemaakt. Sarah en Onno kunnen misschien,
met hulp van Sarahs opa, één kalfje redden?
ISBN 90 266 1128 5 120 blz. geb € 9,25

Kerstboeken
Sv B ox.

HANS MIJNDERS E.A.

Oliviers Vrolijke Kerstboek

In de greep van de bende

Met de leukste puzzels en knuffels.

Een bundel nieuwe, spannende

• Inclusief stickers

kerstverhalen van bekende auteurs

11> 4+

voor bovenbouw en brugklas, met

ISBN 90 266 0929 9 32 blz. geniet € 5,50

verhalen van Hans Mijnders, Jan
Monsuur, Henk Koesveld e.a.

ISBN 90 266 1217 6 64 blz. geb. € 7,95

GERBRAND FENIJN

Boodschap uit de mist
Egbert moet voor school op zoek
naar een kerstverhaal, maar gaat
eerst zijn verdwaalde broertje en

RUBEN SAILLENS

Papa Pancy's
Special Day
A trZog: elf Lt tala,
i fc ,

zusje zoeken!

De wonderlijke kerst van
Papa Panov
Papa Panov, een oude eenzame
schoenmaker, krijgt op eerste

ISBN 90 266 1154 4 64 blz. geb. € 7,90

kerstdag heel speciaal bezoek.
Prentenboek
► 6+
ISBN 90 266 1004 1 32 blz. geb. € 8,25

„
druilen s,11,,,,ndky
Int de stal

GRINDLEY/LITTLEWOOD/DEES

Karin LU-ik:wood

Neuk Dec,

Een klein jongetje werkt hard op de markt om te kunnen eten. Hij slaapt's
nachts in een stal, bij de dieren. Hij heeft geen thuis. Op een nacht hoort hij
het gehuil van een baby. Als hij gaat kijken, ziet hij een man en een vrouw
in de stal met een baby'tje. Het jongetje mag komen kijken en voor het eerst
heeft hij het gevoel dat hij ergens bij hoort.

ISBN 90 266 1248 6 ca. 30 blz. geb. € 13,90
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Bijbel en kind
Bijbelverhalen
urg hel Ob& lestumem

NETTIE DEES

Bijbelverhalen uit het Oude
Testament

Mary Batchelor

HINDER
BIJBEL
in 30 vergellin

MARY BATCHELOR

Kinderbijbel in 365
vertellingen

Een boeiend geschreven en prachtig
geïllustreerde kinderbijbel, ingedeeld in
365 leesstukken van elk drie minuten.
Als kinderen zelf kunnen lezen, kunnen
ze deze Bijbel als dagboek gebruiken. De
tekst blijft heel dicht bij de oorspronkelijke Bijbeltekst.

Dit boekje — met verhalen uit het Oude
Testament en kleine gebedjes — helpt
kinderen om te zien wie God is. God
zorgde voor Noach Abraham en David. De teksten zijn in
eenvoudige en aansprekende stijl geschreven voor ouders
en kinderen, om samen te lezen. Bij elk verhaal staan kleine, full-colour tekeningetjes. ► 4+

► 5+

ISBN 90 266 1164 1 48 blz. geb. FC gal. € 8,25

10e druk verschijnt in oktober 2004
ISBN 90 266 1051 3 416 blz.

Bijbelverhalen
11

het Nieuwe Testament

geb. ca. € 19,95

NETTIE DEES

Bijbelverhalen uit het
Nieuwe Testament

Dit boekje helpt kinderen om de Zoon
van God te leren kennen. Deze verhalen vertellen in eenvoudige woorden
over de geboorte van Jezus en Zijn leven op aarde. Bij elk
verhaal staan kleine tekeningetjes en een gebedje. ► 4+
ISBN 90 266 1166 8 48 blz. geb. FC gal € 8,25

A. DE FLUITER, B. VAN PELT, J. BOUMAN

Om te beginnen
Bijbel voor jonge kinderen en hun begeleiders. In deze unieke kleuterbijbel wordt iedere vertelling voorafgegaan door een toelichting op de Bijbeltekst voor de volwassene.
Achter in deze Bijbel staan suggesties zoals:
gedichtjes, liedjes, gespreksideeën en spelletjes.> 4+
• illustraties Erica Cotteleer.

r'

ISBN 90 266 0907 8 240 blz. geb. € 23,95
VROUWKE KLAPWIJK

Verhalen uit de Bijbel om
voor te lezen
God is groot en machtig. Dat blijkt uit de
schepping van hemel en aarde, en uit alle
wonderlijke daden die Hij daarna deed.
Hij toonde Zijn grote liefde door Zijn Zoon naar de aarde te
zenden! In dit boek zijn voor jonge kinderen 36 bekende en
geliefde Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament
opgenomen. De verhalen zijn aansprekend geïllustreerd en
geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar. ► 5+
ISBN 90 266 1165 X 64 blz. geb. FC gal

€ 11,90

.NNE DE GRAAF

Bijbel voor kinderen
De schrijfster verstaat de kunst om de
oorspronkelijke teksten zo boeiend en
getrouw na te vertellen dat kinderen
ademloos zullen luisteren. Dit boek is
al gauw geschikt om door kinderen zelf
gelezen te worden. De sfeervolle illustraties vol opmerkelijke details zorgen
ervoor dat er naast het lezen ook heel veel te kijken is.
• Illustraties José Pérez Montero
► 7+
4e druk
ISBN 90 266 0874 8 400 blz.

geb. € 19,95

Wat is

BIJBEL? z!
Ai dok
—,

Wat is de Bijbel?
In dit mooi geïllustreerde boek
worden vragen van kinderen over
de inhoud en het ontstaan van de

Bijbel behandeld. De inhoud van dit
boek is gebaseerd op Bijbelse gegevens en de laatste stand van zaken
op het gebied van historisch en archeologisch onderzoek.
Talloze tekeningen en boeiende feiten geven een goede
indruk van de tijd van het Oude en Nieuwe Testament.
Een echte aanrader voor kinderen in de leeftijd van 8-12
jaar.
De mooie foto's, kaarten en diagrammen maken van dit
boek een bijzonder naslagwerk.
ISBN 90 266 1230 3 ca. 64 blz. geb. ca. € 13,50

STEPHANIE JEFFS & DEREK

KENNETH N. TAYLOR

WILLIAMS

Bijbel voor peuters

Kinderbijbel voor de me eeuw

Deze prachtige Bijbel voor peuters ver-

Deze rijk geïllustreerde Kinderbijbel voor

telt in eenvoudige woorden de belang-

de zie eeuw bevat 365 verhalen uit de

rijkste verhalen uit het Oude en Nieuwe

Bijbel (voor iedere dag één). In de kantlijn

testament. Voor een peuter vormt dit
boek een goede eerste kennismaking

worden Bijbelse termen en begrippen uitgelegd. Honderden gekleurde illustraties

met deze verhalen. Elk verhaal sluit af met een korte vraag

verlevendigen zowel de verhalen als de culturele en

of opmerking. De illustraties zijn kleurrijk en vriendelijk.

archeologische achtergrondinformatie. »-

Gedrukt op stevig papier. • Vertaald door Gerrit ten Berge

• Vertaald en bewerkt door Evert Kuijt

ISBN 90 266 1077 7 259 blz. geb. € 15,95

ISBN 90 266 0996 5 190 blz. geb. FC gein € 19,95
URA MILLER
ELIZABETH LIDDLE

Pip en het randje van de
hemel

101
VERHALEN

wi Verhalen uit de Bijbel
Deze verhalen geven een zo compleet
mogelijk overzicht van de gebeurtenissen

'Mama, is de hemel onzichtbaar?'

van het Oude en Nieuwe Testament. Met

vraagt Pip. Maar voor mama iets

illustraties en vragen om over na te denken en na te praten, geschikt voor gebruik

kan zeggen, zegt Pip: 'Ik denk dat
de hemel verstopt is achter de dingen die we niet kunnen zien. Misschien kunnen we soms,

aan tafel of voor het slapengaan. ► r
ISBN 90 297 1462 X 218 blz € 8,50

als we heel goed kijken, de hemel er een beetje doorheen
zien.' Pip stelt graag vragen over de belangrijke dingen in

Lols ROCK

het leven. Over God, en over waar de hemel eigenlijk is.

Mijn Bijbelverhalenboekje

Soms luistert Pip naar zijn moeder, maar meestal bedenkt

In deze kleine kinderbijbel staan alle

hij de antwoorden gewoon zelf! Een bijzonder 'toonbank-

belangrijke verhalen uit het Oude en

boekje' over kindervragen.

Nieuwe Testament, zorgvuldig naverteld voor kinderen van rond de zeven

ISBN 90 266 1233 8 40 blz. geb. € 6,95

jaar. Ieder verhaal is ongeveer drie

Nieuwe kind ergébecten Inge
Liev

INGE LIEVAART

bladzijden lang. Door het kleine formaat en de kleurrijke

Nieuwe kindergebeden

illustraties is dit Bijbelverhalenboekje bijzonder geschikt

Kindergebeden van de bekende

als een eigen, eerste Bijbeltje voor jonge kinderen.>

dichteres Inge Lievaart, bedoeld

ISBN 90 266 1158 7 160

blz.

geb. FC geïll. € 9,95

voor jonge én oude kinderen.
Eigentijdse morgen-, avond- en
tafelgebeden, maar ook gebeden,
die betrekking hebben op de chris-

E

el

a erh in en

LOIS ROCK

Bijbel voor de allerkleinsten
Twintig prachtig geïllustreerde

telijke feestdagen, over Gods aanwezigheid en bij bijzonde-

Bijbelverhalen voor jonge kinderen.

re gebeurtenissen.> 6-12 jaar

Herverteld in zes pagina's per verhaal

Kindergebeden

met groot respect voor de oorspronkelij-

ISBN 90 266 1160 9 56 biz. geb. € 6,90

ke Bijbeltekst. Een mooi cadeau om te
geven voor ouders, opa's en oma's bij de geboorte of de
eerste verjaardagen van kind of kleinkind.
ISBN 90 266 1223 0 ca. 256 blz. geb. ca . € 17,95

Bijbel en kind
NIEUW!

INA SIPKES DE SMIT

Mijn eerste gebeden

gels den

Mijn eerste gebeden is een full-colour luxe
gebedenboek voor jonge kinderen. Het
bevat kernachtige, eenvoudige gebedjes,
speels en kinderlijk, maar ook ernstig en
eerbiedig. De tekeningen bevatten allerlei details, waar juist
jonge kinderen naar kijken en plezier aan beleven. o.
• Illustraties Alex Ayliffe
ISBN 90 266 1187 0 160 blz. geb. € 15,95
DEREK WILLIAMS EN JACOUI
THOMAS
11EPrINl, TOT,
"BARINC41
,

De Bijbel van Schepping tot
Openbaring

Een prachtige en aansprekende nieuwe
jeugdbijbel. In 27 hoofdstukken wordt een
aantal belangrijke momenten in de geschiedenis tussen God en mens naar voren gehaald. De vormgeving is modern en op iedere pagina staat een tijdbalk.
• Vertaling ds. Jan Boersma ► 9+
ISBN 90 266 1122 6 64 blz. geb. € 8,95*/€ 12,50
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ANNE DE VRIES

Groot vertelboek voor
de bijbelse geschiedenis
Deze heruitgave is gesplitst in twee delen,
het Oude en het Nieuwe Testament. Dit
Groot vertelboek is om zijn voortreffelijke
kwaliteiten geroemd als een meesterwerk.
Met een nieuwe omslagillustratie van Rino Visser, gedrukt
op glanzend papier. De tekeningen van C. Jetses wekken
een prachtige Bijbelse sfeer, die de Bijbelse figuren voor
altijd in het geheugen van kinderen zal prenten.
OT: ISBN 90 266 1220 6 328 blz. € 13,95
NT: ISBN 90 266 1219 2 396 blz. € 13,95

„Jedelbop.k-

kie..0 ter

Kleutervertelboek voor de
Bijbelse geschiedenis

Volledig Bijbels verantwoorde inhoud, zorgvuldig afgestemd op het bevattingsvermogen van de kleuter.>
• Illustraties F. Schaeffer in kleur, met nieuw omslag
ISBN 90 266 1086 6 255 blz. geb. € 16,95
lerr,
^
J

0

ert. ,

Kleutervertelboek voor de
Bijbelse Geschiedenis

Boeiend, eenvoudig en aansprekend vertelt Anne de Vries de Bijbelse verhalen.
Het klassieke Kleutervertelboek in een
nieuwe editie. In honderd hoofdstukken
worden de belangrijkste verhalen uit het
Oude en Nieuwe Testament zorgvuldig herverteld. De verhalen worden omlijst door, deels nieuwe, illustraties van
Fredd Apps.
Het Kleutervertelboek van Anne de Vries is in binnen- en
buitenland een begrip. Het werd in meer dan vijftig talen
uitgegeven.
ISBN 90 266 1245 1 ca. 280 blz geb. ca. € 22,50
JAN VISSER

Het is feest vandaag!
20

Het is feest vandaag
VOO.C..

liedjes voor gedenk- en

feestdagen

SLISSDAcEu

(in Visser

Jan Visser heeft een mooie bundel
met liedjes geschreven. Naast muziek voor de christelijke
feestdagen zijn er ook liederen gemaakt voor
Koninginnedag, een verjaardag of een schoolreisje.
Het zijn vrolijke, speelse liedjes. De melodieën liggen
gemakkelijk in het gehoor en laten zich vlot meezingen.
ISBN 90 435 1048 3 ca. 48 blz paperback ca € 13,90

Ina Sipkes de Smit

ik ben
bij dat ik
U ken

4

.....,
*fr

ANNE DE VRIES

ANNE DE VRIES

4.11.

-,

''s

INA SIPKES DE SMIT

Ik ben blij dat ik U ken
Dit bundeltje van Ina Sipkes de Smit verwoordt de primaire gevoelens van een
kind in openhartige gebeden. Het bevat
gebedjes voor 's morgens, 's avonds,
rondom kerst en als een kind verdrietig is.
O' ta-a- Kindergebeden

ISBN 90 266 1038 6 56 blz. € 7,90
`Ik ben blij dat ik U ken'

Lieve Heer,
Ik ben blij dat ik U ken.
Lieve Heer, ik ben blij
Dat ik er ben.

U wilde toch
dat ik er was,
een schaapje
van Uw grote kudde.
29

AREND EILANDER

GERRIT & MARIEKE TEN
BERGE

Volg je Mij?

Arena Eilander

daa Boek!

Dag Boek
Bijbels dagboek voor kinderen

Een geheel nieuw dagboek in

Een verzameling bemoedigende en
aansprekende gedichten en gebe-

een speels vierkant formaat.

den rond belijdenis, Pasen, Kerst en

In korte, goed leesbare stukjes

andere bijzondere momenten zoals

worden kinderen uitgedaagd

doop en avondmaal. Een mooie

om alleen of samen met vader
of moeder, meester of juf of

bundel om cadeau te geven, voor
ieder die de weg wil gaan van

iemand anders door te denken over Bijbelgedeelten. Dit

geloof en vertrouwen.

Dag Boek is geschikt voor kinderen van 8-11 jaar.

►
• De bundel is fullcolour geïllustreerd door Marieke ten Berge

ISBN 90 266 1225 7 ca 384 blz paperback € 14,90

ISBN 90 266 1180 3 64 blz. geb. € 9,95
WIP

GERRIT TEN BERGE

•

Bijbels dagboek voor jongeren

ga

Bifbcbd4o

Gaaf is een dagboek voor jongeren
waarin de auteur met verbazend
gemak de kern van het christelijk
geloof weet te raken. In duidelijk en
hedendaags Nederlands gaat hij in
op het geheim van Gods liefde voor
mensen waarbij hij moeilijke

JAN VAN REENEN

Ook voor mij

Gaaf

Ook
voor
mij?

Bijbels dagboek voor jongeren

jan var
Reenen

jongeren die op zoek zijn naar

Een bijzonder dagboek over de
ontmoetingen die Jezus op aarde
had: met Maria, met de tollenaar,
met Pilatus en met zovele ande
ren. Speciaal geschreven voor
houvast, en die zich in de Bijbel
willen verdiepen.

begrippen als zonde, berouw en lijden niet omzeilt.

• Uitgeverij De Groot Goudriaan

• Uitgeverij De Groot Goudriaan

r. 12 ISBN 90 6140 868 7 384 blz. paperback € 15,90

ISBN 90 6140 783 4 370 blz. paperback € 12,50
GERRIT TEN BERGE

C. VAN RIJSWIJK

Houvast

Op reis

Bijbels dagboek voor jongeren

Bijbels dagboek voor jongeren

Een dagboek om steeds meer te

In dit dagboek worden jongeren
heel persoonlijk aangesproken.

ontdekken dat Jezus recht heeft
op een belangrijke plaats in je
leven. Deze bundel bevat 365

OP .
Bijbels da

Aan de hand van bekende en
minder bekende oude schrijvers,

kernachtige, eenvoudige over-

voorjong,`''

zoals McCheyne, Smytegelt en

denkingen die jongeren zullen

C.van RusvY

Kohlbrugge wordt aan jongeren

aanspreken.

de weg ter zaligheid gewezen.

• Uitgeverij De Groot Goudriaan

• Uitgeverij De Groot Goudriaan

ISBN 90 6140 496 7 365 blz. paperback € 12,90

ISBN 90 6140 859 8 384 blz. geb. ca. € 17,50

Informatieve boeken
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Schaken voor jonge
denkers

DAMMEN

~ VOOR JONGE
M DENKERS

r

NIEK VAN KUIJVENHOVEN

Dammen voor jonge
denkers

Leer de regels — beheers het spel

Dit prachtig geïllustreerde boek legt uit

Deze overzichtelijke en aan-

wat het doel is van het damspel, en

sprekend geschreven gids legt

bespreekt de verschillende technieken

uit wat het doel is van het

voor de aanval en de verdediging. Met

schaakspel, en bespreekt de

behulp van aansprekende voorbeelden en heldere foto's

beste technieken voor de aan-

krijgt de jonge dammer inzicht in de regels, de basisvaardig-

val en de verdediging.

heden en technieken van dit oude oer-Hollandse spel.>
Verschijnt in het voorjaar van 2005

ISBN 90 266 1264 8 48 blz. geb. FC geïll. ca. € 13,95

• Full-colour geïllustreerd
ISBN 90 266 1102 1 46 blz. geb. FC geïll. € 13,95

ROUWKE KLAPWIJK EN

FILOSOFIE
VOOR JONGE
DENKERS
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Dag lieve oma
Vroinuke Klapwijk
& Marja Bos
Callenbach

MARJA BOS

Een eerste kennismaking met

Dag lieve oma
Samen lezen, kijken en praten
over rouw

de grote westerse filosofen.

De oma van Marte is erg ziek. Ze moet

Filosofie voor jonge
denkers

naar het ziekenhuis. Op een morgen ver-

In dit boek lees je over de
ideeën van verschillende filo-

telt papa dat oma gestorven is. Iedereen is heel verdrietig.

sofen, over het tijdperk waarin

Marte mag mee naar de begrafenis. Ze wil dan wel haar nieu-

ze leefden en de manier waar-

we rode schoenen aan. Rond het sterven van een oma of een

op ze nadachten.

opa hebben kinderen veel vragen. Dit informatieve prentenboek is zeker een aanrader om samen te lezen, te bekijken en

• Full-colour illustraties door Peter Lawman

te praten over het verdriet en het leven na de dood. •

• Vertaald en bewerkt door Marc Schaeffer

Speciaal project - Verschijnt in het najaar 2004

ISBN 90 266 1018 1 64 blz. geb. FC geïll. € 15,50

ISBN 90 266 1234 6 ca. 48 blz geb. ca. € 14,50

"" "" ""*"'Hiá7jite ten Cate

FRANS VAN

REINIER VAN DEN BERG

HOUWELINGEN &

Wolken, wind en water

MARIJKE TEN CATE

Zon en maan, wolken en wind, regen en

Opa, vertel eens

onweer, het is zo vertrouwd. Maar waar-

Wat weet je van je opa? Hoe

om is het 's zomers aan zee vaak lekker

was hij vroeger, was hij vaak

koel en in Limburg niet, en hoe komt het

ondeugend? En wanneer

dat de zon groter lijkt als hij bijna ondergaat? Reinier van den Berg, bekend mete-

leerde hij oma kennen? In
dit boek staan allemaal vra-

oroloog, vertelt duidelijk en met veel voorbeelden hoe de

gen voor opa. Hij kan ant-

wind, de wolken en de hoge temperaturen ontstaan. Ook bij-

woorden opschrijven en

zondere vormen van het weer, zoals orkanen en windhozen

later het boek teruggeven. Zo houd je een bijzondere her-

komen aan bod. Met veel foto's en illustraties, en de mogelijk-

innering aan je opa.

heid om kleine experimenten zelf uit te voeren, zoals het

• illustraties van Marijke ten Cate

je eigen tuin! •

ISBN 90 266 1156 0 96 blz. geb. € 12,50

ISBN 90 266 1189 7 48 blz. geb. € 13,90

maken van een zonnewijzer en het meten van de regenval in

Callenbach
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ver aarda skalender
er gelegenheid van
ISBN 90 266 1272 9 ca. € 5,00
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De wereld van
Beer Ligthart
Jaap ter Haar
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