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Geen prijsverhoging 
Alles wordt duurder! Ook onze Zondags-
schooluitgaven hadden volgens de richt-

lijnen van het Ministerie van Economische 

Zaken met 10 à 15% in prijs mogen worden 

verhoogd. 

Wij hebben echter besloten deze prijs-

verhoging niet toe te passen en de prijzen 

van begin 1974 te handhaven tot 31 dec. 

1974; dit in verband met het belang van 

het Zondagsschoolwerk. 

Met het samenstellen van een verantwoord 

pakket kinderboeken wensen wij u veel 

succes. Wij hopen er — evenals in voor-

gaande jaren — het onze aan te kunnen 

bijdragen. 

En tenslotte ... bestelt u tijdig? 

Bijsluiter Catalogus kinderboeken sept. '74 





In deze catalogus zijn een groot aantal boeken opgenomen 
die geschikt zijn voor gebruik in club- en schoolverband. 
Vanaf blz. 35 vindt u uitgaven die wat uitvoering, inhoud en 
prijs betreft zeer gevarieerd zijn en uitermate geschikt voor 
de schoolbibliotheek of als cadeauboek. 
De boeken met bijbelverhalen, de kinderdiensten, de bijbel-
spelen en groepsspelletjes alsmede de muziekbundels, zie 
blz. 44 e.v. vormen een welkome aanvulling voor vele doel-
einden. 

Opvallend is dat een groot aantal herdrukken en nieuwe titels 
er aantrekkelijker uitzien door een moderne band met 
vierkleuren omslag! 
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1.60 
G. J. van Doornik-Lengkeek: 

1 LEKKERE AUTOOTJES 	 4346 2 

J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 10 ill. van Tiny van Asselt 

Hans' vader is banketbakker. De juffrouw van de kleuterschool 
koopt een doos vol snoep voor het kerstfeest. Vader doet alles in 
een mooie doos. Hans kan die doos best gebruiken voor zijn 
autootjes. Hij doet de snoep in een schoenendoos en zijn autootjes 
in de mooie kerstdoos. Als de juffrouw op het kerstfeest het lekkers 
wil uitdelen, blijkt vader al van de vergissing op de hoogte te zijn. 
Hij komt nog net op tijd om alles weer goed te maken. 

S. A. Gerkema-Lijklema: 

2 HET VROLIJKE KERSTFEEST VAN JOES EN JANNEKE 
4347 0 

J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt 

Als Joes en Janneke een heel mooi kerstverhaal hebben gehoord, 
willen zij voor andere mensen wat doen. 
Ze brengen aan Margreetje Veldkamp, die al zo lang ziek is, een 
jong hondje, en aan boer Maters, wiens varken dood was gegaan, 
een klein varkentje. Dat hun daad onverwachte gevolgen heeft, 
blijkt wanneer boer Maters en Greetjes vader, die al lange tijd 
ruzie hebben, tegelijk komen bedanken. 

Anne de Vries: 

3 HET KLEINE NEGERMEISJE 	 4208 3 

J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill. van Corrie van der Baan, 6e dr. 

Pieng-Pieng is een lief klein negermeisje. Ze heeft een vriendje 
met wie ze ruzie krijgt over een papegaai en ze heeft een broer, 
Dagoe, die op school gaat en haar iedere dag vertelt wat hij op 
school leert over de Here Jezus. Pieng-Pieng wil graag een pape-
gaai hebben en daarom gaat ze in vol vertrouwen naar het grote, 
gevaarlijke bos. Ze is nog niet terug wanneer het donker begint te 
worden. Geen wonder dat haar moeder en Dagoe erg ongerust zijn. 



1.75 

NIEUW 

H. Wolthers-Klomp: 

4 EEN FIJNE DAG 	 4394 2 

M. 6-8 jaar. 24 blz., !ll. van Tiny van Asselt 

Janneke beleeft fijne dingen en geniet van alles om zich heen. 
Haar oma komt op bezoek en ze krijgt een cadeautje. 
Ze mag haar mamma helpen. Ook moet ze erg lachen om haar twee-
lingbroertjes Tim en Tom. 
Als ze in de tuin speelt, komt er onverwachts onweer, maar ge-
lukkig ook dat gaat voorbij. 
Als ze moe van een dag vol avonturen inslaapt, plakt pappa haar 
bal, die lek geworden is door de doornen aan de rozestruiken. Wat 
zal Janneke blij zijn! 
Een erg gezellig verhaal voor de kleuters die vast genieten van de 
leuke sfeer die hiervan uitgaat. 
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1.90 	 gebonden 

Coby Bos: 

5 FIK IS HEEL KNAP 	 4268 7 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 20 ill. van Tiny van Asselt 

Dat Fik een erg verstandige hond is, wordt wel duidelijk in dit 
leuke hondeverhaal. Het trouwe beest gaat met zijn buurjongen, 
die ziek is geweest en nog niet helemaal beter is, op stap. Ze gaan 
stilletjes met een boot het water op, maar als Ruud zonder jas 
thuiskomt, blijkt wat er gebeurd is. 
Of Fik erin slaagt de jas en das van Ruud op te sporen, is de grote 
vraag die de lezertjes plezierig bezighoudt. 

Anne de Vries: 

6 BERTUS EN BRUNO 	 4369 1 

J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill. van G. D. Hoogendoorn, 9e druk 

Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer gelijktijdig geboren en 
groeien samen op. Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw door 
zijn baasje voor verdrinken te behoeden en hem op te sporen als 
hij is verdwaald. 
Bertus toont zijn dankbaarheid en vriendschap door het dier later 
tot zijn dood te verzorgen. 

Coby Bos 

	 BER1115-BRUno 

FIK IS HEEL KNAP 
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W. P. Balkenende: 

7 DOORTJE EN DE ORGELMAN 	 4393 4 

M. 6-8 jaar. 32 blz., ill. van Reintje Venema 
Doortje is enig kind op de boerderij 'Welgelegen' en door haar moe-
der erg verwend. Dit heeft een slechte invoed op haar karakter: 
ze speelt altijd de baas en kan niet nalaten mensen en dieren te 
plagen. 
Ze plaagt ook vaak Benne de orgelman, die echt een beetje bang is 
voor haar. 
Als Doortje ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis belandt, leert 
ze ook om anderen denken. Omstreeks Kerstmis ziet ze Benne op 
het plein voor het ziekenhuis kerstliederen spelen. Ze heeft vrese-
lijk spijt dat ze hem altijd zo geplaagd heeft. 
Als ze thuis is, komt Benne ook weer langs en dan vertelt ze hem 
dat ze de Here Jezus lief heeft en dat ze zal proberen beter haar 
best te doen. 
Benne is daar erg blij om en ze worden vriendjes. 

Annemiek Beickling: 

8 PRIKKELTJE KRIJGT EEN BAASJE 	 4370 5 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties van Tiny van Asselt 

Prikkel, een hondje met stekelhaartjes, is één van de drie jonge 
hondjes van Katja. 
Als hij op verkenning gaat met zijn zusjes, halen ze samen veel 
ondeugende streken uit. 
Als Prikkel groter wordt, krijgt hij een nieuw leuk baasje. 
Een schattig boekje vooral voor kinderen die dieren leuk vinden. 

Coby Bos: 

9 POES, POES, WAAR BEN JE? 	 4368 3 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., illustraties van Tiny van Asselt 

Terwijl hun broertje Pim ziek thuis ligt, vinden Bram en Ank een 
poesje. Wat is dat gezellig, Pim fleurt helemaal op. De kinderen 
vinden het enig om de poes te verzorgen en deze gaat helemaal 
aan hen wennen. 
Dan komt zijn baas hem ophalen. De kinderen zijn erg verdrietig 
omdat ze afscheid moeten nemen van hun kameraadje. Maar als 
de eigenaar ziet hoeveel de kinderen om de poes geven en hoe 
goed ze voor hem zorgen, besluit hij de poes maar bij hen te laten. 



2.10 
	

gebonden 

HERDRUK 

Coby Bos: 

10 FLIP EN FLAP 	 4348 9 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 13 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr. 
Flip en zijn hondje Flap zijn gezworen kameraadjes. Flap weet op 
een keer te ontglippen en gaat zijn baasje in school opzoeken. De 
tweede keer vindt hij Flip niet, want die is al naar huis. Flap blijft 
wachten, maar wordt in de school opgesloten. 
Als het kerstfeest aanbreekt, hebben alle gezinsleden griep, behalve 
Flap. Hij wordt uitgelaten en komt op de markt terecht. Als hij daar 
een kerstboom vindt, sleept hij die mee naar huis. Het wordt een 
fijn kerstfeest, ondanks alle zieken. 

C. J. van Doornik-Lengkeek 

11 LAPJESKAT OF VODDENPOES? 	 4267 9 

M. 6-8 jaar. 40 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt 

Er komt een onverwacht einde aan het plezier dat Elsje en Maud 
beleven met Flipje, een jong hondje. Flipje loopt weg en nooit zien 
ze hem meer terug. Gelukkig krijgt Elsje op haar verjaardag een 
poesje. Maar ... een doos is een heerlijke slaapplaats en moeder 
gebruikt net zo'n doos om oude kleren aan de voddenman mee te 
geven. Zou Tinkie haar vrouwtje nu wel terugvinden? 

M. A. M. Renes-Boldingh: 

12 VAN EEN KLEINE JONGEN EN EEN GROTE HOND 
4220 2 

J. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill. van Riek van der Waa, 4e dr. 
Bernardo, de Sint-Bernardshond, hoort thuis in een groot, druk 
gezin. Het dier houdt meer van de rust en zoekt dan ook vaak de 
buren op, waar maar één kind is. Hieruit komt een ruzie voort, die 
pas wordt bijgelegd wanneer Bernardo het leven redt van het in de 
sneeuw verdwaalde, bijna bevroren buurjongetje. 

Anne de Vries: 

13 TOEN JEZUS GEBOREN WERD 	 4218 0 

J. en M. 7-9 jaar. 32 blz., 18 ill. van Tjeerd Bottema, 10e dr. 
Negen drukken in grote oplagen vonden reeds hun weg. Een bewijs 
dat dit boekje, mede door de vele verduidelijkende illustraties, in 
een behoefte voorziet. In eenvoudige, kinderlijke taal wordt hier 
het kerstverhaal naverteld. 

Coby Boe 

FLIP EN FLAP 

c.j.van doornik-lengkeek 

• 
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W. P. Balkenende: 

14 JAN EN JOOP PROBEREN HET MET PAARDEN 4371 3 

J. 7-9 jaar. 48 blz., illustraties van Geeske van Tienhoven 

Jan en Joop mogen op twee hitten meerijden in de optocht, tijdens 
het dorpsfeest. Na afloop gaan ze er met het paard van de bakker 
vandoor, dat het er minder goed afbrengt: het dier slaat op hol en 
komt met bakkerskar plus inhoud en de twee jongens in de sloot 
terecht. 
Als vaders paard een veulentje krijgt verzetten de jongens zich 
tegen de verkoop. De vriendelijke paardenkoopman lost alles op 
door te zorgen dat de jongens een kleine pony krijgen. 

Jannie Kortenbach-Mostert: 

15 RICO, HET HONDJE 	 4209 1 

J. en M. 6-8 jaar. 45 blz., 20 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr. 

Rico is een heel jong hondje, dat op een boerderij woont. Op een 
keer loopt hij weg. Gelukkig komt hij toch weer bij zijn baasje terug. 
Hij doet nog een heleboel domme en stoute dingen voordat hij een 
grote, dappere hond is. 

Jannie Krijger-Wisse: 

16 POESJE MARJA 	 4200 8 

J. en M. 6-8 jaar. 40 blz., 10 ill. van Tiny van Asselt 

In dit — in de ik-vorm geschreven — verhaal vertelt de poes haar 
belevenissen. Soms heeft ze zin om erg ondeugend te zijn en gaat 
dan, met haar buur-poes Kereltje, op avontuur uit. Maar ze ver-
langen al heel gauw naar huis en zijn blij als ze weer fijn in hun 
eigen mandje kunnen kruipen. 

K. Norel: 

17 JEROEN EN KOOSJE 	 4372 1 

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 8 ill. van H. Sturris 

Jeroen's vader heeft een boerderij waar Jeroen veel moet mee-
helpen. Hij heeft een èchte vriend: Koosje, het paard. 
Op een winterdag als Jeroen met paard en wagen meel moet halen 
gaat het op de terugweg ijzelen. Het paard met de wagen glijden 
het kanaal in. Jeroen springt in het ijskoude water en snijdt met een 
mes het tuig van het paard door zodat Koosje niet meer door de 
wagen naar de diepte wordt getrokken. 
In het ziekenhuis wordt hij wakker. Zijn vriend Koosje leeft nog, 
dank zij hem. 

Jan en Joop 

proberen het met paarden 

poesje manja 
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18 ALLEMAAL KATJES 	 4380 2 
16e druk 

19 ANNEKE EN DE SIK 	 4236 9 
13e druk 

20 ANNELIES 	 4381 0 
8e druk 

21 BRUUN DE BEER 	 4238 5 
17e druk 

22 DE WILDE JAGERS 	 4240 7 
13e druk 

23 GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS 	 4242 3 
12e druk 

W. G. van de Hulst 

t 

12 
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gebonden 

24 HET KLOMPJE, DAT OP 'T WATER DREEF 	4245 8 
19e druk 

HERDRUK 

25 HET PLEKJE DAT NIEMAND WIST 	 4246 6 
13e druk 

26 KARELTJE 	 4249 0 
12e druk 

HERDRUK 

27 KLEINE ZWERVER 	 4250 4 
6e druk 

28 VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE 	 4251 2 
18e druk 

29 VAN DRIE DOMME ZUSJES 
	

4253 9 
14e druk 

 

NET PLEKJE 
DAT MIEMArlD WIST 

 

 

  

MINE. zwunnn 
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2.85 

cirkel-serie 
WILLEM G. VAN DE HULST Jr. 

met illustraties van de schrijver 

IN TWEE KLEUREN 

NIEUW 

30 DUPPIE 
	

4229 6 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz. 

Duffie is een duif, die, toen hij in een mand verhuisde samen met 
zijn broertje, ontsnapt is aan zijn nieuwe baasje. 
Via de straat en een bloemenkar is hij terechtgekomen op zijn 
eigen veilige plaatsje: bij het beeld van de engel op de kerk. Van-
daar ziet hij de mensen en vertelt over hen. 
Als Duffie hen in de winter met groene bomen ziet slepen, weet hij 
het weer: het wordt kerstfeest ... 

31 KIP-KAKEL 	 4260 1 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 21 ill., 2e dr. 

Drie kinderen zien hoe een kip ontvlucht uit een vrachtauto. Ze 
gaan er achteraan om het dier te vangen. Na heel veel moeite gelukt 
dit, maar eer de kip veilig onder Henks jas zit hebben ze een span-
nend avontuur met een vermeende inbreker achter de rug. 

32 VERA 
	

4385 3 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz. 

Dit is het verhaal van Akkie, die met een bootje in de mist ver-
dwaalt. Ze komt terecht op het zwaneneiland waar koningin-zwaan 
Vera bepaald niet aardig tegen haar is. 
Angstig steekt ze dan haar op school gemaakte Kerstlantaarntje op. 
Hierdoor wordt ze gevonden. 
Voor de kinderen een spannend verhaal, waar ze van zullen ge-
nieten. 

11 
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gebonden 

cirkel-serie 
De volgende vier deeltjes zijn ruim en met vakmanschap 

door de schrijver geïllustreerd 

in VIER KLEUREN 

HERDRUK 

33 EZELTJE 	 4354 3 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 23 ill., 3e dr. 

In dit boekje wordt nu eens niet verteld óver een ezel, maar komt 
een ezeltje zelf aan het woord over alles wat er in zijn korte leven 
is gebeurd. De geestige plaatjes die de tekst begeleiden, maken 
er een kostelijk boekje van. 

34 HET VERDWAALDE SCHAAP 	 4355 1 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 4e dr. 

Kees achtervolgt een onwillig schaap. Hij verdwaalt en bezeert zijn 
been. Grootmoeder legt hem uit dat de man met de baard, die hem 
redde, niet de Goede Herder was, al had Kees zijn redding wel aan 
Hem te danken. 

HERDRUK 

35 IK EN BEPPIE 	 4356 X 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill., 6e dr. 

De vermakelijke geschiedenis van tante Neeltje en haar poes 
Cornelia. Wanneer tante de drukke straat moet oversteken, gaat 
de poes er vandoor. Deze vlucht wordt het begin van vele avon-
turen. 

36 WAT DE UIL ZAG 
	

4353 5 

J. en M. vanaf 6 jaar. 48 blz., 17 ill. 

Anneke's vader is ziek en nu mag zij met de kerstdagen bij haar 
grootouders logeren in het grote huis in het bos. Wat er allemaal 
gebeurt als Anneke 's avonds ongemerkt naar buiten gaat, ziet de 
grijze uil die op de schoorsteen zit. 
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Corry B. Blei-Strijbos: 

37 BLIJF VAN DAT HERT AF! 	 4264 4 

J. en M. 7-9 jaar. 60 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt, 3e dr. 

Ton en Tineke van de boswachter vinden de verblijfplaats van een 
jong hert. De slagersjongen Hein wordt deelgenoot van hun 'ge-
heim'. Hein neemt het hertejong mee naar huis. Daar komt heel 
wat narigheid van. Maar met behulp van vader komt alles in orde. 

Corry B. Blei-Strijbos: 

38 KINDEREN AAN DE WATERWEG 	 4201 6 

M. 8-10 jaar. 64 blz., 10 ill. van Tiny van Asselt 

Petra woont in de buurt van de Nieuwe Waterweg. Ze beleeft met 
haar vriendinnen en met haar hondje Erik de fijnste avonturen. Maar 
ook krijgt ze met nare dingen te maken, als ten gevolge van lucht-
vervuiling meester op een morgen niet op school verschijnt en 
Ankie's broertje, die astma heeft, in het ziekenhuis moet worden 
opgenomen. De klas besluit, samen met andere scholen, de bur-
gemeester te vragen om iets tegen de luchtvervuiling te doen. 
Een prettig jeugdboek over kinderen van onze tijd. 

Corry B. Blei-Strijbos: 

39 RUBY EN HET KONIJN 	 4317 9 

J. en M. 7-9 jaar. 53 blz., 16 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr. 

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

NIEUW  

Annemiek 

40 EEN POES VOOR JOEPIE 	 4395 0 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., ill. van Reintje Venema 

Op een morgen denkt Joepie in zijn bed terug aan enkele weken 
geleden. Toen is hij met zijn ouders verhuisd naar het dorp, waar 
ze nu wonen. Wel een enorme verandering; in de stad op een flat 
en hier in een huis met een tuin. Van de buren heeft Joepie een 
poesje gekregen en moeder vond het goed. 
En daar ligt de poes, achter op zijn bed gezellig te spinnen. 
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HERDRUK 

W. G. van de Hulst: 

41 VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE KLOK 4391 8 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 14e dr. 

Een juweeltje van vertelkunst. 
Ria en Jaap zijn prettige kinderen. Hun belevenissen in de kosters-
woning bij de kerk zijn spannend en aantrekkelijk verteld. Prachtig 
vooral wordt beschreven hoe tijdens de ziekte van Jaapje de kleine 
Ria voor zijn genezing bidt. 

H. Jacobs: 

42 BRAM EN BEN OP ZEE 	 4271 7 

J. 7-9 jaar. 56 blz., 9 ill. van M. van Delden 

Als je vader op de grote vaart is, ben je vanzelf nieuwsgierig naar 
alles wat er op een schip te zien valt. Als Bram en Ben wakker 
worden op het schip waar ze stiekem op geklommen zijn, varen 
ze al! De kapitein is erg boos, maar gelukkig kunnen ze in Rotter-
dam nog van boord. Het wordt een dubbel fijn kerstfeest als Bens 
vader na spannende dagen op zijn stuurloos geworden schip be-
houden thuiskomt. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

43 DE PONYFARM 	 4362 4 

M. 7-9 jaar. 60 blz., 11 ill. van Corrie van der Baan, 2e dr. 

Er is een prettige vriendschap tussen Joke Lievers en het Hongaarse 
meisje Terka Hallada. Terka woont op een ponyfarm. Liefde voor 
dieren en voor de medemens speelt een belangrijke rol in haar 
leven. 

Max de Lange-Praamsma: 

44 CHRISJE 
	

4360 8 

J. en M. 7-9 jaar. 60 blz., 11 ill. van Nans van Leeuwen, 3e dr. 

Chrisje heeft eigenlijk een vreugdeloos bestaan. Hij heeft geen 
vader meer, moeder werkt voor hele dagen en grootmoeder doet de 
huishouding. De grote verleiding voor Chrisje komt als hij bij een 
prikkaartenactie een gulden ontvangt in plaats van een kwartje. Zal 
hij dit geld zelf houden? 

14 

Bram en Ben 

op zee 

-,iongejan- de C. root 



gebonden 
	

2.60 
Gera Mateman: 

45 RIANNEKE 	 4235 0 

M. 7-9 jaar. 62 blz., 9 ill. van Robert Nix 

Na een winter vol van ijspret gaat Rianneke enige tijd logeren bij 
oom en tante op de boerderij. Daar beleeft het meisje uit de grote 
stad een heleboel avonturen. Zij krijgt een eigen poesje en mag 
dat, als moeder weer beter is, meenemen naar huis. 

Piet Meinema: 

46 DE WITTE BEF 	 4277 6 

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt 

De witte bef van de dominee is een prachtige versiering voor een 
hondje dat bij Henkie komt aanlopen. Henkie weet niet dat zijn 
vader die bef dadelijk nodig heeft als hij een trouwpreek moet 
houden. Hij weet ook niet dat in de reservebef een groot gat brandt 
als Thea het strijkijzer vergeet uit te zetten. Wat een ramp! Heel 
wat mensen gaan de bef zoeken. 

Piet Meinema: 

47 HANS EN VICTOR GAAN LIFTEN 	 4373 X 

J. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill. van Geeske van Tienhoven 

Op een hete vakantiedag, als Hans en Victor zich vervelen, komt 
neef Willem langs met zijn vrachtauto. Ze mogen met hem mee-
rijden naar Leeuwarden en dan zullen ze niet de bus naar huis 
teruggaan. De stad wordt verkend en ze kunnen de verleiding niet 
weerstaan om van hun busgeld een fijn Indianenboek te kopen en 
ook nog een ijsje. Ze moeten nu wel liftend naar huis! Na lang 
wachten op een lift beleven ze allerlei griezelige dingen. Nadat hun 
ouders de politie ingeschakeld hebben, komen ze weer veilig thuis. 

K. Norel: 

48 HOUEN, JONGENS! 	 4278 4 

J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 7 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 7e dr. 

Een ontroerend boek dat een beeld geeft van een der rampzalige 
gebeurtenissen tijdens de stormvloed van 1 februari 1953. Norel 
vertelt deze gebeurtenis zo pakkend, dat we het gevoel krijgen 
er zelf bij aanwezig te zijn. 

Piet Meinema 

de witte bef 

MANNEKE 
Gera Mateman 
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da. Zornourakuile. 

Klaas in Wim 
3eibe,,S4 

nienke, wat doe 

voor 

een 

ander? 

2.60 
	

gebonden 

Jan Roelfs: 

49 HET EERSTE KERSTFEEST 	 4280 6 

J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 18 ill. van Tiny van Asselt 

De schrijver neemt zijn lezers mee naar een herberg in Bethlehem 
omstreeks de tijd van de geboorte van Jezus. Vanwege de volks-
telling is het bijzonder druk in het dorp. De herbergier en zijn vrouw 
hebben heel wat te stellen met hun zes kinderen. Dank zij deze 
kinderen krijgen Jozef en Maria, wanneer zij om onderdak in de reeds 
overvolle herberg aankloppen, een plaatsje in de stal. In de nacht 
wordt daar Maria's kindje geboren en herders komen om dit kind 
te aanbidden. 
Het kerstverhaal is hier in de dagelijkse omgeving van een joods 
gezin geplaatst. Met kennis van zaken zijn de gewoonten in leven, 
denken, eten en drinken weergegeven. Het levendige oosterse milieu 
waarin het bekende gebeuren zich afspeelt, zal jonge lezertjes 
boeien. 

Bettien Scherft: 

50 DE ZOMERVAKANTIE VAN KLAAS EN WIM 4282 2 

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 8 ill. van Geeske van Tienhoven 

Klaas en Wim, twee gezworen vriendjes, wonen vlak bij elkaar en 
zitten samen op de kleuterschool. Ze halen veel kattekwaad uit, 
vooral als ze een hele poos niet naar school kunnen, omdat het 
vakantie is. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

51 	KERSTFEEST IN HET WITTE HUIS 	 4361 6 

M. 8-10 jaar. 64 blz., 7 ill. van Geeske van Tienhoven, 4e dr. 

Juultje helpt tijdens de kerstdrukte bakker De Jonge. In het witte 
huis komt ze met de bakkersdoos languit in de gang te liggen. Ze 
mag binnenkomen en krijgt na alles wat ze vertelt een uitnodiging 
voor het kerstfeest. 
Na het sprookje dat ze hier hoort, krijgt Juultje de gelegenheid de 
echte blijde geschiedenis van het kerstgebeuren te vertellen. 

Dieuwke Winsemius: 

52 NIENKE, WAT DOE JE VOOR EEN ANDER? 	4211 3 

M. 8-10 jaar. 60 blz., 9 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr. 

Nienke wil in de kerstweek iets voor anderen doen. Ze maakt kerst-
kaarten, helpt de dominee en zingt voor een zieke dame een mooi 
lied. Thuis verkeert men in ongerustheid, maar haar late thuiskomst 
wordt grif vergeven. 

Het eerste kerstfccnt 

Kerstfeest in het witte huis 
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Betty 
Bakker 

Poesje Mauw 

zeven '41) 
roze 
biggetjes 

CORRY B. BLEI-STRIJBC6 

twee kleine 
zwervers 

maud en rik 

gebonden 
	

2.85 

HERDRUK 

Betty Bakker: 

53 POESJE MAUW 	 4386 1 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van Tiny van Asselt, 3e dr. 

Poes wordt door Bello, de hond van buurman, op het schoolplein 
nagejaagd en vlucht in een boom. Ze durft er niet meer uit. Het 
mezenpaartje, dat in de boom zijn nestje heeft, wordt bang voor de 
poes. Wie zal er redding brengen? Dat doet de brandweer, dank 
zij een slimmigheidje van buurman. 

HERDRUK  

Corry B. Blei-Strijbos: 

54 TWEE KLEINE ZWERVERS 	 4230 X 

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill. van Tiny van Asselt, 4e dr. 
Een gezellig boekje over de poes van Liesje en het hondje van 
Kees, die samen de wijde wereld intrekken. 
De vlotte tekeningen sluiten prachtig bij de inhoud aan. 

C. B. Blei-Strijbos: 

55 ZEVEN ROZE BIGGETJES 
	

4374 8 

J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt, 2e druk. 

Maaike en haar broer Paul komen op het idee hun zeven biggetjes 
een lintje aan de staart te binden. Bij hun vervoer ontsnappen de 
biggetjes en rennen door het verkeer. Na heel wat consternatie 
komen ze dank zij de lintjes aan hun staartje weer op de boerderij 
terecht. 

NIEUW 

Coby Bos: 

56 MAUD EN RIK 	 4396 9 

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., ill. van Tiny van Asselt 

Rik is erg verdrietig, want zijn vriend Frans gaat verhuizen. Dan 
komt er op school een nieuw kind naast hem te zitten: Maud, zijn 
nieuwe buurmeisje. Ze worden weldra goede vrienden. 
Een fris en gezellig verhaal. Door de éénlettergrepige woorden erg 
geschikt voor kinderen die pas kunnen lezen. 



berend Jager 

Eddo, 
het hem 'lijnt 
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2.85 
	

gebonden 

Bonny de Graaf: 

57 ALLE VOGELS VLIEGEN 	 4283 0 

J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 7 ill. van H. G. van der Meulen-Filippo 

Wat een heerlijke vakantie hebben Carolyn, David en de kleine 
Peter bij oom John en tante Bonny in Zwitserland. De vliegreis 
alleen al is een hele belevenis met allerlei leuke gebeurtenissen. 
Bij een van hun bergwandelingen vallen Carolyn en David van een 
rots en belanden in een kuil, waar ze niet uit kunnen komen. Nie-
mand hoort ze roepen. Ten slotte redden een paar mannen hen. 
David droomt nog wel eens van deze redding en ziet dan engelen 
die kunnen vliegen. 

HERDRUK 

Berend Jager: 

58 ANDIS, HET REEKALFJE 	 4266 0 

J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 12 ill. van Tiny van Asselt, 3e dr. 

Niek van Dam, het zoontje van een boswachter, en zijn vriend Peter 
Haak spelen vaak in het bos. Op een dag maken zij een valkuil en 
daarin komt een reekalfje terecht. Zowel de boswachter als Peters 
vader is heel boos over de onnadenkendheid van de jongens. Met 
veel zorg gelukt het, het diertje in leven te houden en na een week 
of tien herkrijgt Andis de vrijheid. 

Berend Jager: 

59 EDDO, HET HERMELIJNTJE 	 4294 6 

J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 15 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr. 

Kees neemt de zorg op zich voor een jong hermelijntje, dat zijn 
pootjes gebroken heeft. Het diertje went aan de mensen en wordt 
zelfs aanhankelijk. Maar in het voorjaar kan het de roep der natuur 
niet weerstaan en Kees raakt zijn vriendje kwijt. 



G F. CaLIENBACN NV NIXERK 

gebonden 2.85 

  

NIEUW 

 

  

A. G. Lameris-Bolt: 

60 VAN EEN ROOD EI EN EEN NOORSE POP 4397 7 

J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., ill. van Geeske van Tienhoven, 5e dr. 
Dit is het verhaal van kinderen die met Kerstmis met vader en 
moeder bij oma op bezoek gaan. Het is erg gezellig, en als ze 
allemaal om de kachel zitten, vertelt oma hun een kerstverhaal. 
Het gaat over een meisje, Anne. Haar vader is op zee. Als hij van 
een verre reis thuiskomt, brengt hij altijd iets bijzonders voor zijn 
vrouw en dochter mee. Wanneer hij weer eens op reis gaat, belooft 
hij dat hij voor zijn 'zonneschijntje' Anne een Noorse pop in kleder-
dracht zal meebrengen. 
Als het Kerstmis wordt, komt er niemand. Moeder krijgt bericht dat 
vader misschien nooit meer zal thuiskomen, zijn schip wordt ver-
mist ... Gelukkig komt toch alles weer in orde en het wordt voor 
Anne het mooiste kerstfeest van haar leven. 

HERDRUK 

K. Norel: 

61 DIE KWAJONGENS! 	 4359 4 

J. en M. 8-10 jaar. 48 blz., 6 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 6e dr. 
Er gebeuren in dit spannende verhaal dingen waardoor het na een 
heel nare tijd goed wordt tussen Jochem en de jongens die zijn 
kwelgeesten waren. Maar wat belangrijker is: opa leert ook weer 
luisteren naar God. 

Diet Verschoor: 

62 VAKANTIE IN AMSTERDAM 	 4296 2 

M. 6-8 jaar. 80 blz., 8 ill. van H. Sturris 
Voordat er een kindje geboren zal worden, moet de moeder van 
Ira en Anke een poosje rust houden. Vandaar de logeerpartij van 
de twee meisjes bij tante Helma in Amsterdam. Daar valt heel veel 
te beleven; o.a. verdwaalt Ira in De Bijenkorf. Gelukkig hoort ze dan 
haar naam afroepen en vindt ze tante Helma gauw terug. Het 
mooiste bericht komt van thuis, als vader belt dat er een broertje 
geboren is en dat hij de beide zusjes gauw komt halen. 

Vakantie in 
Amsterdam 
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2.95 
	

gebonden 

MARLIESKE-SERIE 

In deze boeken maken we kennis met de levenslustige Mar-
lieske, die door haar spontaniteit en haar vreugde de harten 
van haar lezeresjes wint. Er worden door haar vele gezellige, 
spannende avontuurtjes beleefd. 

Max de Lange-Praamsma: 

63 MARLIESKE 	 4382 9 

M. 7-9 jaar. 80 blz., ill. van Rie Reinderhoff, omslag Corrie van der 
Baan, 4e dr. 

Marlieske is een vrolijk levenslustig meisje dat ook haar fouten en 
gebreken heeft. Dat blijkt wel als er door moeders ziekte heel wat 
in het gezin verandert en ieder een taak krijgt. 
Groot is de consternatie als Marlieske niet op tijd thuiskomt. Om 
herhaling te voorkomen moet ze maar bij opa en oma logeren. 

Max de Lange-Praamsma: 

64 MARLIESKE BELEEFT EEN AVONTUUR 	4383 7 

M. 7-9 jaar. 72 blz., ill. van Rie Reinderhoff, omslag Corrie van der 
Baan, 3e dr. 

Marlieske heeft een tijd bij opa en oma gelogeerd. Een oom zal 
haar nu weer in z'n auto mee naar huis nemen. Onderweg komt er 
een hevige sneeuwstorm en de auto strandt in de sneeuw. Mar-
lieske mag slapen in een bedstee, in het huis van aardige mensen, 
die een dochtertje hebben die even oud is als Marlieske. Als Mar-
lieske gaat bidden voor het eten, weet Gerrie niet wat Marlieske 
doet. Marlieske vertelt haar over de Here, die alles gemaakt heeft. 
Ze belooft ook dat ze Gerrie een kinderbijbel zal sturen. 

HERDRUK  

Max de Lange-Praamsma: 

65 MARLIESKE EN PIER 
	

4390 X 

M. 7-9 jaar. 80 blz., ill. van Rie Reinderhoff, omslag Corrie van der 
Baan, 2e dr. 

Marlieske en haar broer Pier trekken veel met elkaar op. Vaak 
komen ze samen te Iaat thuis.Vader en moeder zijn dan erg ongerust. 
Marlieske en Pier nemen zich telkens voor in het vervolg beter op 
tijd te zijn, maar door allerlei dingen die ze beleven, mislukt het 
nogal eens. 
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gebonden 3.25 

Onvergetelijke boeken. Sprankelend van levensvreugde. 
Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijk werkende 

levenslust en een onbevangen blijdschap die haar 
tot een hartsvriendin maken van haar lezeressen. 

66 ROZEMARIJNTJE 	 4309 8 

19e druk 

67 ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL 	 4310 1 

20e druk 

HERDRUK 

68 ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER 	 4311 X 
14e druk 

HERDRUK 

69 ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE JONGEN 	4312 8 
11e druk 

70 ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW 	4313 6 

9e druk 

De boeken van de Rozemarijntje-serie behoren tot de meest gelezen 
verhalen voor meisjes. Er is geen mooier geschenk denkbaar! 

RIgZEMARUNTJE 
naar 
school 

'New 

rozemarijntje 
serie 

W. G. VAN DE HULST 

Meisjesboeken voor de leeftijd 8-10 jaar 
Ruim geïllustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 

Gebonden in fleurige sierbanden. 

R QgEMARUNTJE 
en de 
zwarte 
jongen 

W.GvandeHulst 

R OZEMARUNTJE 
en de 
oude 

juffrouw 
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3.35 
	

gebonden 

GEBONDEN BOEKEN 

marientje serie 
A. G. LAMERIS-BOLT 

Voor meisjes van 8-10 jaar 
Vrolijke band en veel tekeningen van Corrie van der Baan 

87-112 blz. 

71 MARIENTJES MOOIE ZOMER 	 4319 5 

M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der Baan, 4e dr. 

Marientje woont in de vakantie een poosje bij de vogelwachter van 
het mooie eiland Vlieland, die haar veel over het leven van de 
vogels op het Wad en in de duinen leert. 
Ze ontmoet er weer de kinderen van een Amsterdamse familie, die 
's zomers haar Vlielandbuurtjes zijn. 
Heel spannend verloopt de tocht naar een gestrand schip op de 
Vliehors waarbij ze op het nippertje worden gered. 
Een heerlijke vakantie, die ze niet gauw vergeten zal. 

72 MARIENTJE IN AMERIKA 	 4302 0 

M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der Baan, 2e dr. 

Een half jaar lang zullen Marientje en haar moeder bij vrienden in 
Amerika logeren. Dat is niet alleen vakantie voor Marientje, ze 
gaat daar ook naar school. Ze ziet er wel tegen op maar alles 
valt mee. De jongens en meisjes in haar nieuwe klas helpen haar 
zoveel mogelijk. Marientje beleeft fijne, maar ook angstige gebeur-
tenissen, vooral als ze iedereen, voor de derde keer, in ongerustheid 
brengt wanneer ze op schoolreis in het grote museum in New-York 
door haar dromerigheid van haar groep afraakt. 
'Drie keer is scheepsrecht', zegt ze tegen haar moeder en belooft 
beterschap. 

22 



gebonden 
	 3.35 

73 MARIENTJE AAN HET GROTE MEER 	 4384 5 

M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der Baan, 2e dr. 

Marientje ziet en beleeft veel op de autoreis van New-Jersey naar 
Michigan. Zij komt langs de beroemde Niagara-watervallen en in 
Grand Rapids logeert ze bij grootvader en grootmoeder Halders. 
Op een grote familie-bijeenkomst geniet Marientje geweldig van 
alle gezinnen met kinderen. Ze mag in een tent slapen en ver-
beeldt zich een pioniersmeisje te zijn. 
Een ware pioniersgeschiedenis hoort ze rondom een kampvuur 
wanneer grootmoeder Halders vertelt hoe haar grootmoeder hier 
leefde en een geweldig avontuur beleefde. 

74 MARIENTJE EN HET WERELDWONDER 	4237 7 

M. 8-10 jaar, ill. van Corrie van der Baan 

Marientje, nog seeds op bezoek in Amerika, mag samen met haar 
vriendin Lisa en haar vader, die geoloog is, naar New Mexico en 
Arizona. Hun tocht naar het woeste Westen wordt afgewisseld 
door autopech en een ontmoeting met de echte cowboy Billy 
Brocks. 
Dank zij een briefje van Billy kunnen ze met zijn broer Bob de 
griezelige en indrukwekkende afdaling in de Grand Canyon maken 
op muildieren, naar de oever van de ontembare Colorado rivier. 
De overnachting in een schuilhut op de bodem van de grote kloof 
is een belevenis om nooit te vergeten. 

MAIZiEniE 
MALid4,301dert. 
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gebonden 

C. M. van den Berg-Akkerman: 

75 STEFFIE IN TIROL 	 8284 9 

M. 8-10 jaar. 80 blz., 14 ill. van Tiny van Asselt 

Omdat de school in het dorp is, zal Steffie er wel aan moeten wen-
nen ver van haar huis in de bergen bij tante Martha te moeten 
wonen. Als op een dag het heimwee te groot wordt, loopt zij stil-
letjes naar huis. Zij wordt echter door de sneeuw overvallen. Tante 
Martha verkeert in grote onrust en spanning, maar ten slotte wordt 
Steffie gevonden. Na een blij kerstfeest, waarbij ze veel kerstliede-
ren zingen, breekt al gauw het voorjaar aan, zodat ze gelukkig wat 
vaker naar huis kan. 

Max de Lange-Praamsma: 

76 0, DIE JOLIENTJE! 	 4227 X 

M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 ill. van Rie Reinderhoff, 3e dr. 

Jolientje heeft tijdens haar verblijf bij haar grootouders al haar 
zinnen gezet op een mooie pop. Haar begeerte leidt tot nalatigheid 
en ongehoorzaamheid. Hoewel niet verdiend, krijgt ze de pop toch. 
Op deze wijze wordt zij blijvend aan haar eigenzinnigheid herinnerd. 

Dieuwke Winsemius: 

77 DAT VALT NIET MEE, CARIEN! 	 4301 2 

M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill. van Tiny van Asselt, 3e dr. 

Een spontaan geschreven verhaal, waarin duidelijk uitkomt dat men 
zich, al is men ziek, niet altijd verdrietig behoeft te gevoelen. 
Een gevonden portemonnaie brengt vreugde. Minder prettig is het 
voor Carien als de schoolarts haar rust voorschrijft. Ze wordt ech-
ter door haar schoolmakkertjes niet vergeten. 



gebonden 
	

3.70 

HERDRUK 

C. M. van den Berg-Akkerman: 

78 DE STUNT VAN KLAS ZES 	 4364 0 

J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan, 3e dr. 

De klasgenoten van Bep Heida, die kinderverlamming gehad heeft, 
komen op het idee een verkoopdag te houden om Bep aan een 
wagentje te helpen. Bep, die geen medelijden wil, is maar wát blij 
als ze niet meer uitgeschakeld is. 

Jacqueline H. Doorn: 

79 ANDRÉ GAAT NAAR LAPLAND 	 4376 4 

J. 9-11 jaar. 96 blz., illustraties van Herson 

André's vader is natuurkundige en zal in Lapland onderzoekingen 
doen samen met een oom. Het hele gezin, inclusief de hond, mag 
mee. 
Na een opwindende zeereis komen ze in Helsinki aan, waar zijn 
tante en neef Paul hen begroeten. 
Tijdens noodweer raakt hij met zijn neef in een griezelige vleer-
muizengrot verzeild maar wordt gelukkig toch weer gered. 
De Lapse mensen brengen hem naar huis als hij tijdens een ge-
vaarlijke brand zijn enkel verstuikt. Dat geeft hem het gevoel dat 
hij echt bij hen hoort. 
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gebonden 

Aart Grimme: 

80 DE SLAG OM DE NOORD 	 4288 1 

Deel I: In de greep van het ijs 
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz.. 6 ill. van Herson 
Avonturen als de historische overwintering op Nova Zembla spre-
ken de jeugd van heden erg aan. In dit eerste deel volgen wij Jan 
Hillebrandtsz op zijn reis om de noord. Het schip van Van Heems-
kerck blijft in het ijs vastzitten en met de bemanning brengt Jan on-
der barre omstandigheden de winter op het eiland door. 
De naam van de schrijver staat borg voor een spannend en leerzaam 
boek. 

Aart Grimme: 

81 DE SLAG OM DE NOORD 	 4375 6 

Deel II: De barre tocht 
J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van Herson 
Na een uiterst moeilijke overwintering volgt de terugtocht van 
de overlevenden. De spanning stijgt ten top als ze tegen het 
einde van de zomer het vaste land nog niet bereikt hebben. Een 
tweede overwintering in dit gebied zullen ze niet meer overleven, 
dat weten ze. Dan horen ze dat er Nederlandse schepen in de 
buurt zijn. Enkele mannen die nog sterk genoeg zijn gaan op pad 
en vinden een schip. 
Eindelijk bereiken ze dan toch Amsterdam. 
Maar niet iedereen komt thuis ... 

IN DE GREEP tt, 11E1' IJS 
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gebonden 
	

4.05 

reis door de nacht 
Anne de Vries 

De lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het verzet. 
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen 

in ieder Nederlands gezin. 
Voor 10 jaar en ouder. 

Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema. 

Op onnavolgbare wijze vertelt de bekende auteur over de mensen, 
de doodgewone en toch zo grote en heldhaftige mannen en vrouwen, 
die in de duistere jaren der bezetting daden hebben verricht, waarbij 
de glorie der vaderlandse helden van vroeger verbleekt. 

Deze vier delen zijn ook in één band verkrijgbaar: zie blz. 43. 

82 DE DUISTERNIS IN 	 4330 6 
15e druk 

83 DE STORM STEEKT OP 	 4331 4 
13e druk 

HERDRUK  

84 OCHTENDGLOREN 
13e druk 

4332 2 

HERDRUK 

  

85 DE NIEUWE DAG 
10e druk 

4333 0 
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4.10 
	

gebonden 

NIEUW  

Corry Blei-Strijbos: 

86 MARK EN ANNET IN ETHIOPIË 	 4398 5 

J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van Geeske van Tienhoven 

Mark en Annet van der Linden gaan met hun ouders mee naar 
Ethiopië waar hun vader is aangesteld bij een suikerplantage. De 
eerste weken in Ethiopië zijn voor de kinderen en hun ouders wel 
heel erg vreemd. Alles is anders o.a. de taal en leefgewoontes. Op 
zekere dag gaan ze met z'n allen naar de markt. Het is er ontzettend 
heet en ze zien er allerlei vreemde gebruiksvoorwerpen en veel 
dieren, waaronder ook dromedarissen. Ze kijken hun ogen uit. Door 
steeds tochten te maken in de omgeving oriënteren ze zich een 
beetje. 
Zo gaan ze op een ochtend heel vroeg op weg naar een vulkaan. 
Ook bezoeken ze hete bronnen bij een oase in de woestijn, waarbij 
ze de mensen ontmoeten die daar leven en rondtrekken. Onder de 
indruk van de schoonheid van dit nog praktisch woeste gebied 
gaan ze naar huis. Als ze thuiskomen horen ze dat Alieske, het 
21/2-jarig dochtertje van hun Nederlandse buren, zoek is. Er wordt 
een grote speuractie op touw gezet en gelukkig komt alles weer in 
orde. 
Een vlot boek vol avontuur in een land uit de derde wereld. 

I  NIEUW  

Corry Blei-Strijbos: 

87 MARKS UITKIJKPOST 	 4399 3 

J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., ill. van Geeske van Tienhoven 

Mark en Annet wonen nu alweer een poosje in Ethiopië en ze be-
leven nog steeds allerlei vreemde dingen. Ze gaan ook op school, 
maar van Marks leeftijd is er geen enkele jongen op school. Dat 
vindt hij erg jammer. Als hij op een middag in de tuin loopt te mok-
ken dat hij in Holland wel vrienden had, komt Tèkle, de bediende, 
bij hem en samen maken ze van een vloertje een uitkijkpost in de 
boom. Tèkle en Mark kunnen het samen goed vinden. 
Het blijkt intussen dat er op de plantage bij verschillende huizen 
steeds ingebroken wordt. Wie de dief is kunnen ze niet ontdekken. 
Ten onrechte wordt Tèkle verdacht. Maar als Mark op een dag een 
foto wil nemen vanuit de uitkijkpost in de boom, ontdekt hij wie de 
dief is. 
Een bijzonder spannend verhaal van het begin tot het einde. 



HET GEHEIM 
vnn OE WILOtTROPER 

JO AIWRIESSEN 

De hooiplukker' 

door P. de 7mwj Grn. 
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gebonden 
	

4.25 

NIEUW 

Jo Andriessen: 

88 HET GEHEIM VAN DE WILDSTROPER, deel I 4400 0 

J. en M. 9-11 jaar. 88 blz., ill. van H. Sturris 

'Natte Dirk' is een slimme stroper van tachtig jaar. Hij woont met 
zijn hondje Tippie aan de rand van een natuurreservaat van plassen, 
moeras en riet. De jongens uit het dorp lopen met een grote bocht 
om Dirk heen. En daar is wel reden voor ... 
Een boek, dat zich op het platteland afspeelt, vol geheimzinnigheid 
en afwisseling. 

C. M. van den Berg-Akkerman: 

89 DAGBOEK VAN MOEDER 	 4378 0 

M. 9-11 jaar. 96 blz., 10 ill. van Corrie van der Baan, 2e dr. 

Uit de sarrende mond van een medeleerling hoort Frida Kanter 
dat ze een jodinnetje is. Thuis spreekt ze erover en verneemt dat 
de jongen gelijk heeft. 
Om te kunnen begrijpen waarom haar ouders dit zelf niet eerder 
hebben verteld, krijgt Frida het dagboek van haar moeder te lezen, 
dat deze als elfjarig meisje in 1940 begonnen is. 

Sonja K. Wind: 

90 TINEKE'S THUISKOMST 	 4377 2 

M. 9-11 jaar. 96 blz., 8 ill. van Geeske van Tienhoven 

Inge het enige dochtertje van het echtpaar Manting, krijgt een 
pleegzusje. De beide meisjes kunnen, jammer genoeg, niet goed 
met elkaar opschieten. Als blijkt dat Tineke's kerstrapport beter 
is dan dat van Inge, gedraagt Inge zich zo gemeen dat Tineke geen 
andere oplossing weet dan weg te lopen. Vader gaat haar zoeken, 
terwijl moeder eens ernstig met Inge praat. Na Tineke's behouden 
thuiskomt betert Inge haar leven. 

P. de Zeeuw J. Gzn.: 

91 DE HOOIPLUKKERS VAN LOCHEM 	 4379 9 

J. en M. 9-11 jaar. 104 blz., 9 ill. van Kees van Lent, 2e dr. 

In vroeger dagen viel er heel wat te beleven. Dat blijkt wel uit de 
ervaringen van Harm, die de gemene, sluwe Roel Vunderink ont-
maskert en een aantal onder het hooi verborgen Spanjaarden belet 
Lochem binnen te komen. De grootste verrassing is wel het weer-
zien van zijn vader, die al acht jaar door de Spanjaarden gevangen 
werd gehouden. 

Tmeke's thuiskomst 



4.40 
	

gebonden 

M. C. Capelle: 

92 OPEN DIE KOFFER! 	 4297 0 

J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan 

Gasore woont in Rwanda, Afrika, en tot zijn zevende jaar moet hij 
voor de geiten zorgen; daarna mag hij naar school. 
Voor de bouw van een nieuwe school nemen alle kinderen iedere 
dag een steen mee en bij de opening is er een groot feest met 
allerlei spelletjes. 
Als Gasore voor het examen slaagt, mag hij naar de middelbare 
school in de verre stad, waar een heel ander leven voor hem aan-
breekt. 
Het dagelijks leven in dit verre, onderontwikkelde gebied wordt 
door de schrijver, die een studiereis door dit land maakte, deskun-
dig en plezierig beschreven. 

W. G. van de Hulst: 

93 PEERKE EN Z'N KAMERADEN 	 4328 4 

J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 21 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 
16e dr. 

Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar gewond. Op de 
vlucht uit België wordt hij meegenomen naar Holland. Een verhaal 
dat ontroering en mededogen wekt. Geen jongen en geen meisje 
mag dit klassieke boek missen. 

HERDRUK 

P. de Zeeuw J.Gzn.: 

94 DE FRANSE SPION 	 4388 8 

J. en M. 9-11 jaar. 96 blz., 9 ill. van H. H. Prahl, 2e dr. 
Een zeer spannend historisch verhaal, dat zich afspeelt tijdens de 
bezetting van Bergen op Zoom in 1747. 
Jacques Landberg moet in opdracht van zijn oom als spion naar 
Bergen op Zoom om een waardevolle brief aan de verrader kapitein 
Van der Plas te overhandigen. Hij slaagt daarin niet. 
Wat er echter gebeurt als hij Toon Reuterkamp ontmoet, is al even 
spannend en beslissend voor zijn verder leven. Jacques en zijn 
zusje vluchten uit Antwerpen en Bergen op Zoom wordt bezet. 
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gebonden 
	

4.55 
W. G. van de Hulst: 

95 OUWE BRAM 	 4322 5 

J. 9-11 jaar. 112 blz., 10 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 20e dr. 

Samen met andere boeken van deze grootmeester in de vertelkunst 
behoort Ouwe Bram tot de klassieke, meest gelezen Nederlandse 
jeugdboeken. De geschiedenis van de eenzelvige ouwe Bram 
spreekt tot 't hart van de jeugd in alle tijden. 

G. J. Kraa: 

96 ARIE GAAT KAMPEREN 	 4366 7 

J. 9-11 jaar. 112 blz., 12 ill. van Geeske van Tienhoven 

De hele klas wordt door een vriend van de meester uitgenodigd om 
op een boerderij te komen kamperen. De vakantie verloopt niet 
zonder avonturen. Er blijkt in de omgeving van de boerderij ge-
stolen te worden. Arie volgt 's nachts een schim. Het is de dief, op 
weg naar de verstopte buit! 

Riet Tigchelaar: 

97 HARO DE VIKING 	 4367 5 

J. 10 jaar en ouder. 128 blz., 8 ill. van Lotty Menkman 

Dit verhaal, dat speelt in de tijd van Karel de Grote, zal veel jon-
gens aanspreken. Haro brengt een paar Frankische mannen op een 
dwaalspoor, wanneer hij hen naar een andere plaats brengt dan het 
gezochte ontmoetingspunt van verboden heidense plechtigheden. 
Zijn avontuurlijke reis wordt het begin van grote veranderingen in 
de nederzetting. 

NIEUW 

Dieuwke Winsemius: 

98 GROTE PIER 
	

4402 7 

J. en M. 10 jaar en ouder. 98 blz., ill. van W. G. van de Hulst Jr., 
2e dr. 

Grote Pier, de legendarische Friese vrijheidsstrijder in dienst van 
Karel van Gelre, was een gevreesde figuur. Hij hield vanuit Wor-
kum rooftochten op de Zuiderzee en liet gevangenen zonder par-
don de voeten spoelen. 
Grote Pier, de vreemde Fries, 'gruweliken van aensyn', stierf in 
1520 in Sneek. Maar zijn naam leeft voort in de kleurige volksver-
halen, die ook buiten Nederland tot in Denemarken bekend zijn 
geworden. 
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Doebidoe! 
Naar Ikankriji: toe! 

HENNY BOL-SUUKENS 

W. 0, VAN DE HULST 

WILLEM WIJCHERTS 

,Aart G 

Jnde 
bareterij van 
Broncinorst 

4.85 
	

gebonden 

NIEUW  

Henny Bol-Suykens: 

99 DOEBIDOE, NAAR FRANKRIJK TOE! 	 4401 9 

J. en M. 10 jaar en ouder. 128 blz., ill. van H. Sturris 
Tom en zijn vriend Tjeerd gaan met Toms ouders een trektocht 
door Normandië maken. De tocht gaat langs de kust van Bretagne 
en Normandië, waar ze van plaats tot plaats zwerven en steeds op-
windende avonturen meemaken. 
Veel interessante plaatsen worden bezocht en eindelijk rijden ze 
via België weer terug naar Nederland. Ze genieten nog lang na van 
de vele indrukken die ze hebben opgedaan. 

W. G. van de Hulst: 

100 JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN 	 4341 1 

J. en M. 10 jaar en ouder. 208 blz., ill. van Van de Hulst Jr., 22e dr. 
Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, waardoor het 
leven van de jeugd wordt gekarakteriseerd. Iedere jongen zal het 
met gloeiende wangen lezen. Ook meisjes zullen dit boek, dat een 
ereplaats inneemt onder de jeugdboeken, zeer waarderen. 

HERDRUK 

W. G. van de Hulst: 

101 WILLEM WIJCHERTS 	 4326 8 

J. en M. 10 jaar en ouder. 144 blz., 20 ill. van J. H. Isings Jr., 17e dr. 
In de roerige Spaanse tijd beleeft de dappere Alkmaarder jongen 
Willem Wijcherts adembenemende avonturen als hij zich bij de 
watergeuzen heeft aangesloten. Hij weet zijn vader en andere ge-
vangenen te bevrijden, beleeft de victorie van Alkmaar en viert 
daarna een blijde bruiloft. 

HERDRUK 

Aart Grimme: 

102 IN DE BANNERIJ VAN BRONCKHORST 
J. en M. 9-11 jaar. 126 blz., 10 ill. van H. H. Prahl, 3e druk 
Deel 1: 

EGGERT BEGRIJPT HET! 	 4387 X 

In het eerste deel maken we kennis met Eggert, de zoon van boer 
Lambert, die in een aantal hachelijke avonturen verwikkeld raakt, 
vooral door het optreden van de wilddief Wolfert. In het vrijwel 
onbegaanbare moeras vindt deze de dood. Na veel innerlijke strijd 
leert Eggert het gebod van naastenliefde begrijpen. 

32 



gebonden 
	 5.25 

Chris Bernard: 

103 BOELE VAN HET BLAUWE WATER 	 4299 7 

J. en M. 12 jaar en ouder. 128 blz., 5 ill. van H. G. M. Behrens 

Boele, wiens ouders overleden zijn, woont met Oukoos, een oude 
visser die zich over hem ontfermd heeft, in een klein vissersdorpje 
ergens aan de Zuidafrikaanse kust. 
Iedere avond vaart hij mee uit en het staat vast dat hij later de 
boot van Oukoos krijgt. De zoon van Oukoos echter, die het avon-
tuurlijk leven in de stad heeft gezocht, dreigt roet in het eten te 
gooien wanneer hij met een paar vrienden terugkomt. De twee jon-
gens liggen elkaar niet en er zijn ruzies en vechtpartijen. 
Dat Boele en zijn vriendinnetje Nonnie samen heel wat tegenslagen 
weten te overwinnen, blijkt wel aan het slot van dit met vaart ge-
schreven boek, dat bekroond werd met de eerste prijs in een jeugd-
boekenwedstrijd in Zuid-Afrika. 

Nanne J. Bosma: 

104 TOCHTGENOTEN 	 3516 8 

J. 12 jaar en ouder. 188 blz., 10 ill. van H. H. Prahl 

De schrijver van dit bijzondere boek slaagt erin op een boeiende 
en suggestieve manier veel duidelijk te maken van de levensom-
standigheden in de zeventiende eeuw. 
Hij vertelt over het leven van drie gewone jongens, dat zich hoofd-
zakelijk op zee afspeelt. We beleven de dreiging mee van het 
natuurgeweld, de dreiging van oorlog en de gevaren van een zee-
reis. Warm aanbevolen! 

HERDRUK  

W. G. van de Hulst: 

105 GERDIENTJE 	 4344 6 

J. en M. 9-11 jaar. 184 blz., 26 ill. van W. G. v. d. Hulst Jr., 15e dr. 

Gerdientje woont met haar zusje en broertje in een boerenhuisje 
dat verhuurd wordt door een rijke boer. De boer heeft haar ouders 
voor de keus gesteld: of haar vader als boerenknecht op zijn bedrijf 
of de familie het huisje uit. Geld voor een ander huis is er niet. 
De nood dreigt, maar dank zij de dokter keert alles zich ten goede. 
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5.90 
	

gebonden 

Nanne J. Bosma: 

106 DE VERGETEN SOLDAAT 	 4306 3 

J. en M. 10 jaar en ouder. 150 blz., 4 ill. van H. G. M. Behrens 

Als in het voorjaar van 1672 een ronselaar van het staatse leger 
soldaten aanwerft, is dat voor een landheer bij Hattem een mooie 
gelegenheid zich te ontdoen van een niet al te slimme onderhorige: 
Jan Croon. 
Deze goedhartige jongen is ondanks zijn grote kracht nauwelijks 
geschikt voor het leger. Men verwacht echter een inval van maar 
liefst drie vijandelijke legers en elke man is er één. Van heel het 
chaotische gebeuren, de terugtocht, de strijd in de waterlinie en 
de grote aanval van de Franse troepen merkt Jan niet veel. Op 
zijn eenzame uitkijkpost, een rietnest, is hij een vergeten soldaat, 
beschermd door een marketentster en een vluchtelinge. 
Zal hij de vlucht met Anna over het ijs volbrengen, terwijl de Franse 
soldaten in onafzienbare rijen via het ijs oprukken? 

Jef Last en Udeyana Pandji Tisna: 

107 BONTOT EN KOESE 	 3532 X 

Avonturen van twee Balische jongens. 

Paperback. Omvang 216 blz., 2e dr. Ruim geïllustreerd 
Voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar 

Het verhaal van I Bontot, het eenvoudige maar intelligente boeren-
jongetje, en I Koese, zoon van een 'goesti' (graaf), die in hun kin-
dertijd bevriend raken. Een vriendschap die, ondanks het stands-
verschil — dat op Bali heel zwaar weegt —, ondanks de verschil-
lende loop die hun levens nemen, standhoudt. 
Die vriendschap loopt als een dunne draad door dit boek, waarin 
de beide jongens en hun vrienden van allerlei beleven — tot besluit 
doen zij een waardevolle archeologische ontdekking —, extra 
boeiend door de wereld waarin het verhaal zich afspeelt: het eiland 
Bali, niet zoals de toerist het ziet, maar zoals het dagelijks reilt en 
zeilt. 

Loeka Wolf Catz: 

108 AVONTUUR MET EEN VLAAMSE MEESTER 3529 X 

J. en M. 10 jaar en ouder. 136 blz. 
Gebonden, met stofomslag 

Onderwerp van dit spannende jeugdboek is de diefstal van een 
beroemd schilderij uit een museum in Brugge. Als het gezin van 
kunsthistoricus Van der Meer in België met vakantie is, worden de 
ouders en kinderen ongewild meegesleept in vele gebeurtenissen 
en pogingen tot opheldering van deze diefstal. 



Kobus het whderhos 	Kobus in 
kok Omga 	 *Me 
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4.90 

Avonturen met Kobus 
Voor jongens en meisjes van 4-8 jaar, gebonden 

Ook leuk om voor te lezen 

Dieuwke Winsemius: 

KOBUS IN HET WINTERBOS 	 3376 9 

Als je zo klein bent als Kobus, niet groter dan een kuiken, dan 
woon je niet graag meer tussen de grote mensen. Dan pas je beter 
tussen de kleine dieren zoals hazen en konijnen, egels en kikkers. 
Kobus is naar het bos verhuisd. Daar is hij heel gelukkig, alle dieren 
zijn zijn vrienden geworden. 
Hij helpt ze waar hij maar kan, hij staat altijd voor ze klaar. Als 
Lampe, de haas, een ongeluk krijgt. Als Melis, de das, een ziek 
kindje heeft. Als Roodsnaveltje, het jonge eendje, vastgevroren is 
in het ijs ... altijd helpt Kobus. 
Maar als hij denkt dat er wel eens eentje 'dank je wel, Kobus' zal 
zeggen, dan vergist hij zich toch. En daar heeft hij wel verdriet om. 
Zijn de dieren dan helemaal niet dankbaar? Of toch wel? 

Dieuwke Winsemius: 

KOBUS IN HET ZOMERBOS 	 3377 7 

Kobus, een heel klein mannetje, niet groter dan een kuiken, woont 
bij de dieren in het bos. Hij heeft een huisje getimmerd van een 
oud hondehok, het is een heel knus huisje geworden. Met een 
schommelstoel. En een bed. En een geheimzinnige kast, die altijd 
op slot is. 
Kobus helpt de dieren als ze ziek zijn of andere nare dingen fieb-
ben. Dan doet hij zijn kast open en haalt een groot boek tevoor-
schijn. En wat daar niet in staat! 
Hij weet best dat de dieren hem nooit bedanken voor alles wat hij 
doet, maar daar is hij al aan gewend. Ze zijn wel dankbaar, alleen 
laten ze het bijna nooit merken. 
Tot op een dag zijn huisje verbrandt. Dan is het de beurt van de 
dieren om het kleine mannetje te helpen. Dan merkt hij pas dat 
alle dieren echt zijn vrienden zijn. 



W.G. van de HULST 

DE PRUIKENMAKER 
EN DE PRINS 

3.75 

sinterklaasverhaal 

Sinterklaas 
deor 

WG-van de Hulst 

6.25 

de pruikenmaker 
en de prins 

W. G. VAN DE HULST 

Voor jongens en meisjes van 7 jaar en ouder 	 3515 X 

Gebonden, oblong formaat. 112 blz., 7e dr. 

Vele kostelijke illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 

Een van de bekendste kindervertellingen, die trouwens ook de 
ouderen zal weten te boeien, is toegevoegd aan de vele andere 
titels die wij reeds van deze auteur in ons fonds hebben. 
Er was eens een prins ... Er waren ook twee aardige meisjes, een 
kleine eenzame jongen en een boze pruikenmaker ... 

Een voortreffelijk geschreven vrolijk avonturenverhaal. 

W. G. van de Hulst: 

SINTERKLAAS 
	

3511 7 

Groot formaat. 48 blz. 

Een groot aantal sfeervolle illustraties van Willem G. van de Hulst Jr. 
maken dit geliefde verhaal over Sinterklaas die zijn mijter verloor 
tot een kijkboek waar de jeugd van 4-8 jaar telkens weer van zal 
genieten. 
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Inde Goude Gaper 
W.G. VAN DE HULST 

Inde Goude Gaper 
W.O. VAN DE HULST 
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6.75 

inde 
goude gaper 

W. G. VAN DE HULST 

Voor jongens en meisjes van 7 jaar en ouder 

deel 1: 3355 6 - deel 2: 3365 3 

Met deze kostelijke kinderboeken gaat het verleden weer herleven. 
Hoofdpersoontjes zijn Anne-Marie uit de deftige winkel met 'De 
Goude Gaper' en de twee vriendjes Bas en Reyer. 
Op het schilderachtige marktplein, waar je je prachtig kunt ver-
schuilen, valt een heleboel te zien en te beleven. 

De vele karakteristieke tekeningen van W. G. v. d. Hulst ir 
geven deze boeken een bijzonder cachet. 
Twee delen, gebonden in fleurige band, à f 6.75. 



6.75 

meisjesboeken 
9-12 jaar. 

Van de veel gevraagde 

ELKE-SERIE 

door Emma Gndel zijn inmiddels zes delen herdrukt. 

Deze kostelijke boeken zijn bestemd voor alle meisjes van 9 jaar en 
ouder die van gezellige, levenslustige verhalen houden. 

De delen zijn royaal geillustreerd en voorzien van een fleurige om-
slag in vier kleuren. Paperback, 2 delen in één band. 

1 ELKE en ELKE OP DE ZONNEHOF 	 3362 9 

2 ELKE AAN ZEE en ELKE IN DE BERGEN 
	

3363 7 

3 ELKE EN HAAR TUIN en EEN GELUKKIGE TIJD 
VOOR ELKE 
	

3364 5 

Elke 
Emma Giindel 
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8.50 

meisjesboeken 
13-17 jaar 

Max de Lange-Praamsma: 

GOUD-ELSJE-SERIE 

GOUD-ELSJE en GOUD-ELSJE VERLOOFT ZICH 
3450 1 

GOUD-ELSJE NA DE GROTE STORM en 
RIET BERKHOUT 
	

3452 8 

WEERZIEN VAN HAN en MOEDER ELS 
	

3456 0 

Reeds jarenlang zijn de boeken van de Goud-Elsje-serie bekend 
en geliefd bij jonge meisjes. Hoe komt dat? 
Goud-Elsje is een meisje met een zonnig karakter, dat de ernst van 
het leven kloekmoedig aanvaardt en weet welke waarden ècht van 
belang zijn. Dat maakt haar tot een vriendin van velen. 
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6.30 

inde soete 
suikerbol 

W. G. VAN DE HULST 

VOOR JONGENS EN MEISJES VAN 7-12 JAAR 

De bekende serie kinderboeken 

INDE SOETE SUIKERBOL 

bestaat uit 7 delen. Tekst van W. G. van de Hulst, 

tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 

Reeds vele tientallen jaren hebben jeugdige lezertjes genoten van al 
die grappige gebeurtenissen die zich rond de bakkerij van de goede 
dikke suikerbollenbakker afspelen. 

Ook de hedendaagse jeugd zal smullen van deze suikerbollen, 
zonder overvoerd te raken! 

deel 1 - 3800 0 - 30e druk 
deel 2 - 3801 9 - 30e druk 
deel 3 - 3802 7 - 30e druk 
deel 4 - 3803 5 - 30e druk 
deel 5 - 3804 3 - 29e druk 
deel 6 - 3805 1 - 30e druk 
deel 7 - 3806 X - 29e druk 
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12.50 

„doe het zelf" 
suikerbol 

W. G. VAN DE HULST 

3371 8 

Van het eerste deel uit de serie is ook de televisie-editie verkrijg-
baar in een luxueuze gebonden uitvoering, royaal form. 22 x 31 cm. 

Het omslag in vier kleuren is een belevenis op zichzelf! 
De Nederlandse jeugd heeft enthousiast de televisie-uitzendingen 
gevolgd en zal met veel plezier de meer dan honderd vierkleuren-
plaatjes die los bijgevoegd zijn, inplakken. 

De 'doe het zelf Suikerbol zal de kinderen urenlang bezighouden 
met lezen en plakken. 
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anne de vries 

14.50 
VOORLEESBOEK 

HET BOEK VAN DIETJE JANSEN 	 3907 4 

Omvang 128 blz. Gebonden in stevige afwasbare fleurige band. 

Tekeningen van Tiny van Asselt, waarvan vele in kleur. 

Voor jongens en meisjes van 4-8 jaar. 

Groot formaat 19,8 x 27 cm. 

'Dietje woont op een bovenhuis. Beneden woont de buurvrouw. Die 
heet mevrouw Van der Schaaf. En die heeft altijd hoofdpijn. Daarom 
moet ze heel zachtjes doen. Anders wordt de buurvrouw boos. Dan 
stoot ze met een stok tegen de vloer. Dan roept ze: 'Hei, kan dat 
niet wat zachter?' 

De korte hoofdstukken maken het als voorleesboek zeer geschikt. 

Het voorlezen van een verhaaltje uit dit boek vóór het slapen gaan 
betekent voor de kleuters een dagelijks terugkerend feest. 

Ook voor de kinderen die al zelf kunnen lezen is 'Dietje Jansen' een 
bron van intense vreugde. 

Door de vele illustraties is het tevens een boeiend kijkboek. 

et boek van 

dietj e jansen 
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19.90 
Anne de Vries: 

REIS DOOR DE NACHT 	 3533 8 

De duisternis in - De storm steekt op - Ochtendgloren - De nieuwe 
dag. 

GEHEEL VERNIEUWDE UITVOERING! 

Vier delen, samen 480 blz., in één band. Opnieuw royaal ge-
illustreerd door Jan Kruis, gedrukt op hagelwit papier en met 
een prachtig nieuw vierkleuren stofomslag. 

10e druk. 

Voor de jeugd van 10 jaar en ouder. 
De geschiedenis van de oorlog, het verzet en de bevrijding. 

Bijzonder boeiend en suggestief geschreven. Iedere zucht 
naar sensatie werd vermeden. 

Enkele van de vele recensies: 

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

De Typhoon 

'Dit boek behoort tot de beste romans die voor jongeren over de 
bezettingstijd zijn geschreven. Spannend tot de laatste regel.' 

N.C.R.V. 

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

Zeeuwsch Dagblad 

'Wat maakt het boek zo goed? Voor de kinderen misschien de 
spannende avonturen, voor de ouderen de sfeer: de grapjes uit die 
jaren, de spotliedjes, het gehannes om aan eten en sigaretten te 
komen, de angst als er vreemden aanbelden.' 

Ouders van Nu 
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jeugdbijbel 
M. A. M. Renes-Boldingh: 

DE WEG VAN HET LICHT 	 4100 1 

Gevat in nieuw fleurig omslag. Heel linnen band. Groot formaat. 
191/2  x 26 cm. 130 hoofdstukken. 
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. Zeer ruim geïllustreerd 
door Gunhild Kristensen. 7e druk. Geb. f 17,90. 
Bij afname van 25 en meer ex. f 16,50 per ex. Voor leden van de 
N.Z.V. f 15,90. Bij 25 ex. f 14,50. 

Een vakkundig oordeel: 
'Een jeugdbijbel voor jong en oud, pakkend, boeiend en reëel van 
opzet. Een prachtig boek, dat de Bijbel weergeeft op een wijze die 
het grote allesomvattende gebeuren dichtbij brengt zonder roman-
tische bijmengsels.' 

kerstverhalen 
G. J. Bos, D. Oud-Faber, Mien van 't Sant en Ellen Schëler: 

DE KERSTENGEL 	 3910 4 

Kerstverhalen voor de jeugd van 6 jaar en ouder. 

Paperback f 5,50. Omvang 64 blz. Aantrekkelijk vierkleuren band-
omslag. 
Met het oog op de vele bijeenkomsten in school-, kerk- of club-
verband en in kleiner verband in de huiskamer zal de verschijning 
van deze nieuwe bundel enthousiast begroet worden. 
Uit de opbouw van de verhalen spreekt duidelijk de ervaring van de 
vertellers in de praktijk. Het zijn goed vertelde verhalen, geen 
'maakwerk', waarin steeds het kerstgebeuren centraal staat. Ieder 
die op een kerstfeestviering een verhaal wil vertellen of voorlezen 
voor kinderen, vindt in deze bundel iets van zijn of haar gading. 

DE KERSTENGEL 

kerstverhalen 
voor de jeugd 

gjoj eallenbach 



Bijbelspelen 
A. W. Feenstra-Bosman 

BIJBELSE SPELEN VOOR DE JEUGD 
	

0 567 6 

Kerstspelen - Paasspelen - Pinksterspelen - verdere spelen 

Omvang 120 blz. Paperback. 

Formaat 17 x 24 cm. 

f 12.50 

Rolexemplaren 

Van ieder spel kunt U voor de gehele groep medespelers een stel 
rolexemplaren kopen voor de prijs van totaal f 2.75. 

In vele kringen en gezindten van het jeugdwerk wordt al jarenlang 
de behoefte gevoeld aan een verantwoorde bundel bijbelse spelen. 
'Bijbelse spelen voor de jeugd' zal in deze behoefte voorzien. 
Variërend van 5 t/m 12 jaar zijn er voor de verschillende feesten 
van het kerkelijk jaar meerdere spelen opgenomen. 
Op duidelijke manier wordt bij ieder spel een toelichting, een korte 
inhoud en een handleiding gegeven vóór de tekst van het eigenlijke 
spel vermeld wordt. 
Voor de groep kinderen die meespeelt zijn bovendien rolexempla-
ren verkrijgbaar. 
De gehele inhoud is in de praktijk door diverse instanties voor 
jeugdwerk getoetst, bijgewerkt na diverse opmerkingen en geheel 
aangepast aan de eisen die men eraan zal stellen. 
De schrijfster, die de spelen zelf met de kinderen voorbereidde en 
ook uitvoerde, beveelt evenals de uitgever de bundel aan voor 
scholen, clubavonden, gezins- en kinderdiensten en kindermissen. 

Enige recensies: 

Veel spelen eindigen met een lied, dat ook door de aanwezige ge-
meente/luisteraars kan worden meegezongen. Ik ben het met de 
schrijfster en de uitgever eens dat het plezierig is dat deze bundel 
is uitgegeven en ook ik hoop dat deze bijbelse spelen hun weg 
zullen vinden naar scholen en clubavonden, naar gezinsdiensten en 
kindermissen. 

'Hervormde Kerkbode' 

Kerstspelen, Paasspelen, Pinksterspelen, Andere spelen. Voor de 
leeftijden 5-8; 7-12; 8-12; 10-15 jaar. Oorspronkelijk voor hervormde 
gezinsdiensten. De schrijfster is leidster kinderdiensten. 
Het Landelijk Centrum voor Geref. Jeugdwerk werd naar z'n 
oordeel gevraagd. De stukken doorstonden alle kritiek. Nu zijn 
ze in dit boek gepubliceerd. Deze bijbelse spelen zijn bedoeld voor 
scholen en clubavonden, maar ook voor gezinsdiensten. 

Geref. Kerkbode 

Bij de werkgroepen van dramatische expressie van het Landelijk 
Centrum voor Geref. jeugdwerk doorstonden de spelen alle kritiek. 
Wij willen graag de aandacht op deze uitgave vestigen voor scholen, 
clubavonden, gezinsdiensten enz. Ingenaaid kost dit boek f 12,50. 

'Kerknieuws' 
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kinderdiensten 
Ds. W. Bleij: 

KINDERDIENSTEN 

voor Zondagsschool en Kinderkerk 

In een serie van vier deeltjes geeft Ds. Bleij een jaargang kinder-
diensten, met liederen, schriftlezingen, preekteksten en gebeden, 
niet om de gebruiker een methode voor de kinderdienst aan de 
hand te doen, doch als poging tot beantwoording van de vraag hoe 
men kinderen in de kerk ontvangen kan. 
Auteur en uitgever hopen dat predikanten, zondagsschool- en kin-
derkerkleiders en vooral de ouders met deze serie iets kunnen be-
ginnen. Het uitgangspunt hierbij is dat de bijbel als dat zeer bijzon-
dere boek met die zeer bijzondere boodschap dicht bij onze kinderen 
gebracht wordt. 

deel 1 - 2008 X 
De laatste zondagen na Trinitatis tot de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, september, oktober en november 

deel 2 - 2009 8 
Advent, kerstfeest en Epifaniën, december, januari 

deel 3 - 2010 1 
Voorbereidingstijd paasfeest, februari en maart 

deel 4 - 2011 X 
Het paasfeest, pinksterfeest, Trinitatis en de eerste zonda- 
gen na Trinitatis, april, mei en juni 

Paperback. Per deel f 9,90. Omvang per deel 104 blz. 
21-50 ex. f 9,50 per ex.; 50 ex. en meer f 9,— per ex. 

Een greep uit de vele beoordelingen: 

'De boekjes van ds. Bleij geven veel verrassende stof voor be-
zinning over de wijze waarop kinderen in de eredienst benaderd 
kunnen worden.' 

Suggestief (Ger. Jeugdwerk) 

'Kerkmuzikaal worden ons hier veel nieuwe dingen geboden, deels 
van het echtpaar Bleij zelf. De preken en de bijgevoegde opmer-
kingen geven veel stof voor wie kinderdiensten hebben voor te 
bereiden. We wensen de boekjes in vele handen.' 

Herv. Hilversum 

'Ik zou alle hoofden van scholen, rectoren en directies willen aan-
raden: leest u deze deeltjes eens door en overweeg dan eens in uw 
scholen liturgisch te beginnen met schriftlezing en gebeden door de 
jongens en meisjes. Deze boeken kunnen u hiervoor inspiratie 
geven. Verder zit er veel in voor de kindernevendiensten op zondag 
en de zondagsscholen. Kostelijke lectuur.' 

Groninger Kerkbode (Geref.) 

'Het gebruik van deze boekjes wil ik sterk aanbevelen. 
1. De inhoud is zonder meer voortreffelijk te noemen. 
2. Men vindt er een schat van materiaal in. 
3. Deze boekjes kunnen worden gebruikt als werkboekjes door allen 
die zijn betrokken bij het werk van zondagsschool en jeugddien-

sten. 
4. Ook ouders zullen hun voordeel kunnen doen met dit goed be- 

werkte materiaal.' 	 Herv. Dordrecht 

KINDERDIENSTEN 
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spelletjes voor 
kleuters en kinderen 

Elfriede Pausewang 

130 GROEPSSPELLETJES VOOR KINDEREN 
VAN 3-8 	 1584 1 

Omvang 128 blz. Paperback. 2e druk 

Formaat 17,5 x 18 cm. f 9.90 

Dit grote aantal groepsspelletjes zal voor velen een welkome aan- 
vulling zijn en veel afwisseling bieden. 
Het 'leer-element' vormt een wezenlijk onderdeel, dat echter het 
'spel-element' niet nadelig beïnvloedt. 
Er zijn drie soorten spelletjes opgenomen: 

— zonder spel- en leermiddelen en zonder voorbereidingstijd 
— met gebruik van aanwezig materiaal en een korte voorberei-

dingstijd 
— met eenvoudige, uit voorradig materiaal zelf vervaardigde speel-

middelen en een wat langere voorbereidingstijd. 

Het grote aantal duidelijke illustraties, waarbij diverse liedjes met 
muziek, verhogen de bruikbaarheid. 

Uitermate geschikt voor gebruik in peuterklassen, op kleuter-
scholen, in de eerste klassen van het basisonderwijs, op clubs en 
in het gezin. 

Enkele persreacties: 
U hoeft nooit meer met de handen in het haar te zitten als de ver-
jaardagsvisite niet weet wat ze doen moet, of er een ongeorgani-
seerde janboel van maakt. Elfriede Pausewang verzamelde honderd-
dertig spelletjes, sommige voor drie kinderen, andere zijn geschikt 
om met twintig kinderen te spelen. Geen van alle zijn te moeilijk 
of behoeven onmogelijke attributen. Ze kunnen allemaal zonder 
moeite worden geleerd aan kinderen van drie tot acht jaar. De spel-
regels zijn heel eenvoudig en staan op een duidelijke manier be-
schreven. We hebben ze niet allemaal uitgeprobeerd maar we den-
ken toch dat ze bij alle kinderen tot acht jaar in de smaak vallen. 

'Ouders van nu' 

Het boekje is niet alleen aanbevelenswaardig voor jeugdorganisaties 
en scholen. Ook thuis kunnen er veel spelletjes worden gespeeld 
uit dit door uitgeverij G. F. Callenbach B.V. uit Nijkerk op de markt 
gebrachte spellenboek. In 't uit 't Duits vertaalde boek met een-
voudige doelmatige illustraties is 'n onderverdeling gemaakt van de 
spelletjes naar de belangrijkste leerdoelen. Er zijn spelletjes op het 
gebied van kleuren en vormen; woordenschat en taalbeoefening; 
waarnemen en herkennen; getallen en hoeveelheden en spelletjes 
die het best buiten in de vrije natuur kunnen worden gespeeld. 

'Utrechts Nieuwsblad' 

Dit oorspronkelijk in de Duitse taal verschenen boekje geeft een 
keur aan kinderspelletjes met een duidelijk didaktische opzet. Al-
hoewel de vertaler in zijn voorwoord suggereert dat de spelletjes 
bedoeld zijn om de kinderen zinvol zoet te houden, blijkt bij nader 
inzien dat vrijwel elk in het boek besproken spelletje een zeer dui-
delijk leerdoel heeft. Deze leerdoelen beslaan o.a. de taalbeoefening 
van het keine kind en hebben voor een zeer groot deel betrekking 
op het voorbereidend en aanvangend rekenonderwijs (vormen, 
figuren, relaties). 
Er zij wel opgemerkt dat er in het boekje geen systematische op-
bouw te vinden is wat betreft leerdoel, moeilijkheidsgraad of leef-
tijd. De gebruiker moet zelf bepalen of het te kiezen leerspel ade-
kwaat is voor zijn/haar situatie. Een keuze overigens die alleen 
maar moeilijk gemaakt wordt door de veelheid van mogelijkheden. 
Kortom: het is een boekje dat m.i. in geen enkele kleuterklas of 
speelleerklas mag ontbreken. Leidsters, onderwijzeressen en kin-
deren zullen er zeer veel nuttig plezier aan beleven. 

'De Reformatorische School' 
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PLEZIER MET 
POTLOOD EN 

" PAPIER 

kreatief bezig-zijn 

Ursula Wëlfel 

SPEEL IN JE SPEL 	 1589 2 

Ideeën voor kreatief toneel 

Omvang 234 blz., formaat 14.7 x 22.1 cm. f 24.50 

Ursula Wëlfel doet in dit boek voorstellen voor 'toneelspel' in 
groepsverband, in familieverband of in schoolklassen. Zij doet dit 
in de vorm van speelverhalen waaraan vaak nog geen eind gemaakt 
is; speelsuggesties en korte ontwerpen die laten zien hoe uit een 
verhaal een toneelspel kan onstaan; spelideeën en initiatieven die 
voor uitbreiding vatbaar zijn. 
De opzet sluit volledig aan bij de huidige tendens op het gebied 
van expressie-dramatische vormgeving, namelijk: -- 

- niet meer instuderen van 'voorgekauwde zinnen', 
— mensen (kinderen) vreugde laten beleven aan het zelf handelen, 

meer dan alleen aan het kijken naar een bepaald resultaat, 
— gebruik maken van een vrijheidsbeleving en van het inschakelen 

van het kreatieve op het moment van de uitvoering zelf, 
— geen of weinig gebruik maken van decors of andere hulpmid-

delen bij de opvoering. 

Omdat het boek niet te theoretisch is en geen uitvoerige studies 
vooraf vergt, leent het zich uitstekend voor direct gebruik en zal het 
een uitkomst zijn voor veel groepen die behoefte hebben aan boven-
staande nieuwe ideeën. 

Eric Solomon 

PLEZIER MET POTLOOD EN PAPIER 	 1413 6 

Omvang 80 blz., formaat 13,8 x 21,6 cm. f 8.50 

De meest bekende spelletjes die door jong en oud met potlood en 
papier kunnen worden gespeeld zijn waarschijnlijk 'boter, kaas en 
eieren' en 'aan de galg'. 
Er zijn echter nog vele andere soorten zoals woord-, positie- en 
wiskundige spelletjes, waarmee men met collega's, familieleden of 
vrienden vele uren plezierig kan bezig zijn, en welke in deze bundel 
zijn opgenomen. 
Spelletjes die enkele minuten duren, maar ook waarmee men ruim 
een uur bezig kan zijn. Ze kunnen alle gemakkelijk worden aange-
leerd door de duidelijke uitleg in woord en beeld. 
Ieder hoofdstuk behandelt een nieuw spel; eerst volgt een korte 
achtergrond-informatie met de spelregels; daarna wordt het spel 
door middel van duidelijke tekeningen in beeld gebracht, terwijl 
tenslotte de te volgen tactiek wordt besproken. 
Op deze wijze kan men zijn woordenschat vergroten, en een voor-
uitziende blik tonen in een plezierige tijdpassering. 



Alles 

wordt 

nieuw 
Dooie 

muziekbundels 

alles wordt nieuw 
bijbelliederen voor de jeugd 

Hanna Lam/Wim ter Burg: 

ALLES WORDT NIEUW deel I, 9e druk 

ALLES WORDT NIEUW deel II, 5e druk 

Prijs per deeltje gebrocheerd f 6.30 

2000 4 

2001 2 

NIEUW ALLES WORDT NIEUW deel III 2016 0 

  

Binnenkort verschijnt het derde deeltje met wederom een 
aantal erg knappe bijbelliederen met speelse melodieën. 
Na het overweldigende succes van de eerste twee deeltjes 
een onmisbare aanvulling van dit repertoire. 
Prijs deel III ± f 6.30 

LANGSPEELPLATEN 

Koorzang onder leiding van Wim ter Burg behorend bij deel I, ge- 
titeld 'Alles wordt nieuw' 	 f 10.— 
behorend bij deel II, getiteld 'De Heer is waarlijk opgestaan' f 15.90 
Verrassend eenvoudige liederen, zeer geschikt voor gebruik in 
gezin, school en kinderdiensten. 

Hanna Lam/Wim ter Burg: 

ALLES WORDT NIEUW 	 2012 8 

Deel I en II in één band met uitgebreide muziekbegeleiding voor 
zang, melodie-instrument en piano of orgel. 

Omvang 128 blz. Gebonden, met fleurig stofomslag van Piet Klaasse. 

Sfeervolle illustraties van Tiny van Asselt 

Royaal handzaam formaat - 20 x 27,5 cm - 2e druk - f 22.50 

Wat anderen ervan zeggen: 
We kunnen ons geen enkele school voor kleuter- of basisonderwijs 
voorstellen die deze bundel niet aanschaft. 
Het spreekt vanzelf dat dit mooie liederenboek ook geschikt is voor 
clubs en vooral ook in de gezinnen, waar men (nog) zingt met de 
kinderen. Met de schitterend uitgevoerde band zijn de twee juweel- 
tjes uitgegroeid tot een juweel! 	 Herv. Arnhem 

Over de liederen van Hanna Lam is al zo vaak een loflied gezon-
gen, dat zulks hier niet nog eens hoeft te worden herhaald. De 
bundel die met zorg werd uitgegeven kan worden gebruikt waar met 
muzikale begeleiding wordt gezongen: thuis, op school en in club- 
verband. 	 Onze Vacatures 

De kwaliteiten van dit werk zijn hier al eens genoemd en geroemd, 
we volstaan er daarom nu mee te melden dat men een goed ver-
zorgd boek (fleurige band, een paar goede illustraties) in huis krijgt. 
Graag aanbevolen! 	 De Rotterdammer 
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Wip 
wap .vcioktie 

muziekbundels 
Dr. 1. L. Klink/Tera de Marez Oyens: 

LIEDBOEK VOOR DE KINDEREN 	 2002 0 

Paperback f 10.50, 2e druk 

In samenwerking met Uitgeverij 'Het Wereldvenster' te Baarn. 

De bundel, die 48 liederen omvat, is samengesteld door de Lied-
commissie van de Stichting Centrum voor de Kerkzang en de Stich-
ting tot Verbetering van het Muziekonderwijs op de Christelijke 
scholen in Nederland. 

Pim Zur M8hlen: 

KERSTLIEDJES 	 2006 3 

Gebr. f 6.30 

10 frisse, eenvoudige kinderliedjes, geheel nieuw van opzet. 

Gecomponeerd voor zangstem; tevens een zetting voor begeleiding 
met piano, blokfluit of tokkelinstrumenten. 

Inge Lievaart en Sander van Marion: 

WIP WAP WOLLETJE 	 2003 9 

2e druk. Gebr. f 6.75 

Een aantal grappige kleuterversjes, orignieel van tekst, melodieus 
van toon. 
Voor kleuterschool, club en ook voor thuis gezellige liedjes van een 
uitstekende kwaliteit. 

tne Lte,,,aart 

Sande, van Marion 

LIEDBOEK 

veer de kinderen 

5Zeratliedjeó 
VIM LOR MULO EN 
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DECEMBERLIEDJES 
door Herman Broekhuizen 

muziekbundels 
DECEMBERLIEDJES f 9.90 (UITGAVE DE TOORTS) 

Herman Broekhuizen, 40 pag's, met illustraties 
ISBN 90 6020 117 5 

De bekende componist van kinderliederen verzamelde in deze bun-
del een groot aantal Sinterklaas- en Kerstliederen. Sommige daar-
van zijn reeds bekend door uitvoeringen voor radio en tv (Kinder-
koor 'Jacob Hamel', waarvan Herman Broekhuizen de dirigent is), 
vele andere zijn nieuw voor deze uitgave geschreven. De bundel 
bevat 30 liedjes voorzien van zangstem en een eenvoudige piano-
begeleiding. Zeer bruikbaar in het gezin en voor de kleuterschool 
en de eerste klassen van het basisonderwijs. 

KLEUTERDEUNTJES f 4.20 (UITGAVE DE TOORTS) 

Herman Broekhuizen, 32 pag's, 6e druk, met illustraties 
ISBN 90 6020 042 X 

De auteur heeft 38 liedjes gebundeld die hij regelmatig met zijn 
kinderkoor 'Jacob Hamel' zingt. Ook andere kinderen zingen deze 
— dikwijls bekende — liedjes graag en veel. Ze hebben zich reeds 
een grote populariteit verworven vooral omdat ze zo fris èn een-
voudig zijn. De teksten zijn eigentijds, doch de melodieën sluiten 
goed aan bij het karakter van het traditionele kinderlied (Kinder-
zang en Kinderspel!). 
Hoewel het merendeel is te beschouwen als kleuterdeuntjes, zijn 
een aantal nog uitstekend geschikt voor de eerste twee klassen 
van de basisschool. Sommige liedjes zijn voorzien van een spel-
beschrijving en kunnen daarom als bewegingsplaatjes worden 
uitgevoerd. 

ZINGEN IN DE KRING f 5.90 (UITGAVE DE TOORTS) 

Herman Broekhuizen, 64 pag's, 2e druk, met illustraties 
ISBN 90 6020 043 8 

Vele liedjes van deze auteur (Herman Broekhuizen) worden steeds 
weer gezongen en gespeeld en op de grammofoonplaat vastgelegd. 
Deze tweede bundel kleuterdeuntjes in ons fonds bevat ruim 60 
liedjes voor de kleuters en voor kinderen van 6-8 jaar. Dit keer zijn 
de seizoenen en de feesten door het jaar heen onderwerpen van de 
vele grappige versjes. De humor daarvan wordt nog geaccen-
tueerd door de trefzekere tekeningen. 

'Kostelijke liedjes van de onuitputtelijke Herman Broekhuizen. Het 
aardige van deze bundel is dat de samensteller de loop van de 
seizoenen en de daarmede gepaard gaande festiviteiten in de liedjes 
heeft betrokken. Zeer aanbevolen!' 	 Lektuurgids 
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HET SPEL 
VAN MOEDER 
EN KIND 

PP n 

muziekbundels 
WIJ ZIJN RIJK f 13.50 (UITGAVE DE TOORTS) 

Mieke van Helden, 200 pag's, 4e druk, met illustraties 

ISBN 90 6020 058 6 

N6g een bundel in het Toorts-muziekfonds met 280 liedjes, rijmpjes 
en spelletjes uit het ouderlijk huis. Een kostelijk boek, grappig ge-
illustreerd waarin een schat aan liedmateriaal is opgenomen waar-
mede ouders, kleuterleidsters en leerkrachten de aan hun zorgen 
toevertrouwde kinderen kunnen bezighouden. Oud zijn deze liedjes 
en toch altijd weer nieuw, hetgeen te danken is aan het gebonden zijn 
aan beweging en spel. Ten behoeve van gebruik op school werd 
een inhoud opgenomen die melodie-omvang, -type en maatsoort 
aangeeft. Deze bundel is bovendien geïllustreerd met 20 speciaal 
voor deze uitgave vervaardigde opnamen van oudhollandse tegels 
(daterend uit de 17e eeuw), welke zich bevinden in het Frans Hals-
museum te Haarlem. 

'Een bundel liedjes en versjes in een keurig verzorgde uitgave. 
uitstekend bij het zangonderwijs en in de huiselijke kring te ge-
bruiken. Ook zeer geschikt voor onze jongste 'muziekbeoefenaars' 
op moeders schoot en vaders knie'. 	 Muziekwereld 

HET SPEL VAN MOEDER EN KIND f 11.50 

(UITGAVE DE TOORTS) 

S. Troelstra-Bokma de Boer e.a., 200 pag's, 8e druk 

ISBN 90 6020 006 3 

In deze kostelijke verzameling zijn 275 oude liedjes en spelen op-
genomen, waarmee de kleuter kan worden beziggehouden. De bun-
del is van grappige tekeningen voorzien, terwijl uitvoerige spel-
beschrijvingen zijn opgenomen. Generaties lang zijn deze liedjes al 
bezit van ons volk en ze vormen prachtig muziekmateriaal voor ge-
zellige zang- en speluurtjes thuis en op school. Ouderen zal het 
bovendien de vreugde geven van de herinnering aan de vroegste 
jeugd. Samen met de bundel Wij zijn rijk kunnen onze kleuters met 
dit zang- en spelmateriaal hun gehele kleutertijd worden bezig-
gehouden. 

'Een bundel met grote muzikale waarde. Een inventaris van wat ons 
uit alle windstreken van de lage landen aan kinderliederen en 
-versjes werd overgeleverd. Een groot cultuurbezit en waardevol 
voor iedere school en in elk gezin'. 	De Christenonderwijzer 

noen holden 

WIJ ZIJN RIJK 
mit het 

ouderlijk huis 

280 liedjes, oefen en rijmen 

veer Weel eo gezin 275 lIEDJES.SPil 
	

ROM 
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muziekbundels 
KINDERZANG EN KINDERSPEL - 3 dln. à f 4.75 
(UITGAVE DE TOORTS) 

Dien Kes, Jop Polimann en Piet Tiggers. Totaal 276 pag's, resp. 
13e, 13e, 7e druk 

deel 1 - ISBN 90 6020 003 9; deel 2 - ISBN 90 6020 004 7; deel 3 -
ISBN 90 6020 005 5 

De zang van kinderen is gebonden aan de feesten in het jaar en 
vooral aan het spel. Deze ontbloeit(de) dikwijls spontaan bij het spel 
op straten, pleinen en weiden. In deze boekjes zijn liedjes opgenomen 
die reeds een plaats in het kinderleven hebben veroverd. Het kind 
heeft nog de gezonde behoefte aan een gezongen ritme dat het met 
zijn hele lichaam meebeleeft. Het kan niet stilzitten terwijl de melo-
die loopt, danst en springt. Daarom zijn deze liedjes en versjes voor 
de opvoeding zo uitermate belangrijk. Deze boekjes bevatten 350 
liedjes, spelletjes en versjes met spelbeschrijvingen voor de leef-
tijd van 5 tot en met 12 jaar. 

'Behalve de ruim 350 liedjes en spelletjes bevat elk deeltje een aan 
duidelijkheid niets te wensen overlatend groot aantal spelbeschrij-
vingen en deeltje 1 tevens een zeer verantwoorde inleiding. Van 
deze boekjes kan niets dan goeds worden gezegd en ze worden 
daarom met klem ter kennismaking — nog liever — ter toepassing 
aanbevolen'. 

Boek en Jeugd 

WIE FLUIT ER MEE IN DECEMBER? f 4.50 
(UITGAVE DE TOORTS) 

Beukje Colpaart-Vellekoop, 32 pag's 
ISBN 90 6020 136 1 

Een verzameling liedjes voor de decembermaand, nauw aansluitend 
bij de leerboekjes voor jonge blokfluitspelers: Wie fluit er mee? 1 
en 2. 
Bij het herzien van de methode Wie fluit er mee? zijn de echte 'ge-
legenheidsliedjes', zoals de liedjes voor Sinterklaas en Kerstmis, er 
met opzet uitgelaten. In de praktijk is het vaak niet mogelijk om 
het moment waarop bijvoorbeeld een kerstliedje in de methode aan 
bod komt, samen te laten vallen met de kersttijd. Vandaar deze 
aparte bundel, waarin een aantal liedjes, uit de overlevering bekend, 
zijn opgenomen, doch ook een groot aantal nieuwe, speciaal voor 
dit boekje door de auteur gemaakte. Totaal telt de bundel 63 liedjes. 
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undelingsmateriaal 

JAC. NUIVER-KAARTEN 

Een pakje bevat 10 stuks 

Uitvoering en model als van gewone prentbriefkaarten. 
Voor uitdeling op zondagsscholen en dagscholen. 

Prijs per pakje van 10 stuks slechts f 0,75. 

OPDRACHTBLAADJES 

De prijzen zijn zeer laag: 

	

100 ex. 	  f 1.40 

	

250 ex. 	  f 3.10 

	

500 ex. 	  f 5.60 

	

1000 ex. 	  f 10.10 
Minimaal 100 ex. te bestellen. 

Formaat 121/2  x 91/2  cm. 

PLATEN BIJBELSE KUNST 

Prijs slechts 25 cent per exemplaar 

Bij getallen, hetzij van één soort of gesorteerd: 25 ex. à f 0.20, 
50 ex. à f 0.19, 100 ex. à f 0.18, 250 ex. à f 0.17. 
Formaat 32 x 25 cm. 

Bij bestelling is het voldoende op te geven: 'Platen bijbelse kunst', 
met vermelding van de hier gegeven nummers. Ze zijn in ieder 
gewenst aantal te leveren. 
De platen hebben de volgende onderschriften: 
1. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt; 3. Het laatste 
avondmaal; 4. Gethsemané; 5. Het berouw van Petrus; 6. Jezus voor 
Pilatus; 7. Zie, de Mens; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De Emmèlus-
gangers; 10. De aankomst van de herders; 11. Simeon in de tempel; 
12. De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen uit het Oosten; 14. De 
vlucht naar Egypte; 15. Laat de kinderen tot Mij komen; 16. Het 
verloren schaap; 17. Jezus weent over de stad; 19. De barmhartige 
Samaritaan. 

BELIJDENISPLAAT 
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Gereformeerde 
Kerken. Gedrukt in vier kleuren, op stevig, houtvrij papier. Formaat 
35 x 25 cm. 
De prijs bedraagt: 1-9 ex. à 30 cent; 10-24 ex. à 28 cent; 25-49 ex. 

26 cent; 50-99 ex. à 23 cent; 100 of meer ex. à 20 cent. 

De royale uitvoering is erop berekend, dat deze plaat, voorzien van 
de namen van predikant en ouderling, als document van blijvende 
waarde kan worden ingelijst. 

Het behoort tot de goede gewoonten de leerlingen bij het verlaten 
der dag- of zondagsschool als herinnering een diploma uit te 
reiken. 

DIPLOMA B, C 

De diploma's B en C zijn naar nieuwe ontwerpen door Martin Brink. 
Uitgevoerd in kleurendruk op mooi, stevig papier. 

Formaat 301/2  x 221/2  cm. 

Prijzen: 1-9 ex. à 40 cent; 10-24 ex. "á 38 cent; 25-49 ex. à 36 cent; 
50-99 ex. à 33 cent; 100 of meer ex. à 30 cent. 

GEKLEURDE JONESPLATEN 

Prijs per pakje van 24 stuks slechts f 1,—. 
Formaat 121/2  x 151/2  cm. 
In frisse kleuren uitgevoerd, met onderschrift. 

De afbeeldingen en onderschriften behandelen bekende bijbelse 
onderwerpen. 
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TOEDOE 

is een werkblad voor de 

oudere kinderen, geschikt 

voor gebruik in zondags-

school, kinderkerk, basis-

school en thuis. 

Het werkblad geeft leuke 

mogelijkheden tot uitwer-

king van bijbelse verhalen 

en bij de viering van de 

christelijke feesten, een 
spannend vervolgverhaal, 

allerlei voor kinderen inte- 

ressante 	wetenswaardig- 

heden, puzzels, prijsvragen, 

opdrachten, 	zoekplaatjes 

etc., en het heeft een aar-
dige speelse vormgeving. 

Het blad bezit een grote 

vormende waarde. 

Toedoe is een uitgave van 

de Nederlandsche Zon-

dagsschool Vereeniging te 
Amsterdam. 

Het verschijnt 10 X per jaar. 
Losse abonnementen kos-
ten f 5,— per jaar. Abon-

nementen van 2-10 ex. 
f 4.— per jaar, 11-20 ex. 
f 3,— per jaar, 21 ex. en 
meer f 2,50 per jaar. 

Voor propagandadoelein-

den worden graag gratis 
exemplaren 	beschikbaar 
gesteld. 

JOJO 

is een werkblad voor jon-

gere kinderen, geschikt 

voor gebruik in zondags-

school, kinderkerk, kleuter-

school en thuis. 

Het blad geeft leuke mo-

gelijkheden tot uitwerking 

van bijbelse verhalen, bij 

de viering van de christe-

lijke feesten en verschil-

lende andere gebeurtenis-

sen. 

Het gaat er daarbij vooral 
om dat de kinderen een 

goed inzicht krijgen in de 

bijbelse verhalen. 
Het blad bezit een grote 

vormende waarde in cate-

chetisch en expressief op-

zicht. 

Jojo is een uitgave van de 
Nederlandsche Zondags-

school Vereeniging te Am-
sterdam. 

Het verschijnt 10 X per 
jaar. 

Losse abonnementen kost-
ten f 5,— per jaar. Abon-

nementen van 2-10 ex. 
f 4,— per jaar. 11-20 ex. 
f 3,— per jaar, 21 ex. en 
meer f 2,50 per jaar. 

Voor propagandadoelein-

den worden graag gratis 

exemplaren 	beschikbaar 

gesteld. 

Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging 

Bloemgracht 65 - Amsterdam-C 
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