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Baarn, augustus 1995 

Geachte boekverkoper, 

Met enige trots zenden wij u de catalogus Kinderboeken '95P96 van Uitgever 
Callenbach. U vindt hierin ook dit jaar weer een overzicht van aantrekkelijk 
nieuwe kinderboeken, succesvolle bestaande titels en een aantal sterk in pri: 
verlaagde boeken. Tevens verschijnen er twee kinderboeken met een extra lag 
verkoopprijs tot 31 december 1995. 

Al deze kinderboeken zijn leverbaar via Uitgeversgroep Combo tegen d 
gebruikelijke leveringsvoorwaarden: 
25% korting bij bestellingen tot S 125,- 
36% korting bij afname van S 125,- tot S 250,- 
40% korting bij afname van meer dan S 250,- 

Wij verzoeken u bij uw bestelling zoveel mogelijk gebruik te maken van h( 
bestelformulier dat in het hart van de catalogus is opgenomen. Bij bestellinge 
per telefoon (02154-82403, m.i.v. 10 oktober: 035-5482403) of per fax (02159 
22559, m.i.v. 10 oktober: 035-5422559) kunt u volstaan met de vermelding van h( 
nummer bij het boek. 



De verloren munt 
0424 6" 
God en engelen zijn blij als iemand God weer vindt. 
Over de gelijkenis van Lucas 15:8-1o. 

De verloren zoon 4 

0427 0 

God ontvangt ons met open armen als we naar Hem 
terugkeren. 
Over de gelijkenis van Lucas 15:11-32. 

ILLE11,1E ALLABELS 
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verloren are 
De vet ...»! 

Parabels en Noach 

KLEINE PARABELS 

Het verltIi schaap 

e " 

KLEINE 
PAkABELS 

Be verloren 
-Munt 

/ 40 

KLEINE PARABELS 

De verloren zoon 

an & Linda Pony Mae 

001;; ne Starin 
Ludèk hl k n 

Man en Linda Party 
Een nieuwe serie van vier boekjes over vier bekende 
gelijkenissen uit het Nieuwe Testament. Kleurige 
uitklapboekjes die voor jonge kinderen de gelijkenis-
sen op speelse wijze vertellen. Vrolijk geïllustreerd 
en in eigentijdse taal verteld. 
De teksten zijn van Linda Perry, de 4-kleuren-illu-
straties van Alan Perry. Vertaling: Melanie Lasance. 
Per deel 18 bladzijden 
Prijs per deelf 6,90 

De verloren parel 
04262 

Gods Koninkrijk is als een parel. Het is kostbaarder 
dan alles wat we zouden kunnen bezitten. 
Over de gelijkenis van MattheUs 13:45-46. 

Het verloren schaap 
0425 4 

Als iemand de weg kwijtraakt, dan gaat God naar 
hem op zoek tot hij is gevonden en brengt hem dan 
velig weer thuis. 
Over de gelijkenis van Lucas 15:1-7. 

NOACH 

CAL LE N BACH 

Jennine Storing 
Noach 
0457 2 - AVI- 4 
J. en M. 5-8 jaar, 12 blz., 
4-kleuren-illustraties van Ludék Manásek 

ƒ9,95 
Op eenvoudige, maar boeiende wijze wordt 
het bijbelverhaal van Noach en zijn 
ark naverteld. De prachtige, 
vierkleuren pop-up illustraties 
zullen kinderen 
zeker aanspreken. 
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Op reis door de 
Kerstnacht 

Verhalen voor kinderen 
04564 
gebonden, grootformaat, 
teksten bewerkt door Jennine Sturing, 
met 4-kleuren-illustraties van 
Deborah Kindred 
omslagillustratie: Jenny Press 

De engel zei: 'Wees niet bang. Ik breng u 
een blijde boodschap. In de stad van David, 
in Bethlehem is een kindje geboren.' 

Zo staat het in de Bijbel: een blijde boodschap. 
Deze blijde boodschap wordt al eeuwenlang, 
steeds opnieuw, met Kerst verteld. Hoe herders en 
koningen op zoek gaan naar het kind in de kribbe. 
Naar het licht in de wereld. 
Ook nu nog zijn de mensen daarnaar op zoek. En op het Kerstfeest 
vertellen ze elkaar daarover. Zo ontstaan er ook steeds weer nieuwe 
verhalen. 
De verhalen in dit boek zijn verzameld uit verschillende landen. Oude 
verhalen, zoals Baboesjka' en 'Vadertje Panov' uit Rusland en 'De den-
neboom' van Hans Christiaan Andersen. 
Maar ook nieuwe verhalen, waarin de warmte van het Kerstfeest te 
voelen is. 

Om zelf te lezen, om voorgelezen te worden... het maakt niet uit. 
De prachtige illustraties, de gedichten, de liedjes en de verhalen 
maken dit tot een waardevol kerstboek voor kinderen, thuis en 
op school. 

De verhalen: 
De vierde koning 
Benji, de zoon van de schaapherder 
Baboesjka 
Vadertje Panov 
De boot van Jerry 
En toen luidden de klokken 
De koppige boom 
Kerstavond in Polen 
Het licht van dominee Noodle 
De denneboom 
Het derde lammetje 
De bijzondere voorstelling van 
Barnabas 



vUoir Ut» en uur 
Deze serie is bedoeld voor ouders, leerkrachten en 
allen die kinderen bijbelverhalen willen vertellen en 
tegelijk rekening willen houden met de leef- en 
belevingswereld van kinderen. 
Heel bijzonder zijn de grote gekleurde illustraties, 
prachtige afbeeldingen waarmee kinderen op 
ontdekkingstocht kunnen. 

J. en M. 5 jaar en ouder, 
12 blz., grootformaat: 3o x 3o cm, 
geniet, niet tekeningen van Anna-Hermine Midler 

Kerst 7 
0338 x 
tekst van Ton Heyboer 

Pasen 
03363 
tekst van Hinke Batik Wever 

Het Scheppingsverhaal 9 
0335 5 
tekst van Hinke Batik Wever 

Adam en Evr 10 
0337 1 
tekst van Hinke Batik Wever 

Vissers, ga je mee? 11 
0354 1 
tekst van Hinke Batik Wever 
Belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus: 
zijn bezoek in de tempel, de doop in de Jordaan, 
zijn verblijf in de woestijn, de roeping van de disci- 
pelen. 

Wat Noach bewaart 12 
0355 x 
Het verhaal van Kaïn en Abel en de bouw van de 
ark door Noach. 



57 <geliefde verhalen, opnieuw verteld 
voor kinderen 

Idem pakte tij een beetje 

.aol en wat water en Hij 
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Heeft Hij ons 
int STOF 
gemaakt!? 

13 NIEUW 

Russell Stannard 
Hoe God jou en cie rest 
van de wereld maakte 
0436x 
J. en M. vanaf7 jaar, 2.8 blz., 
gebonden, met 4-kleuren-illustraties 
vertaling: Melanie Lasance 

ƒ 1495 

Hoe is het heelal ontstaan? Wat is onze plaats in het heelal? 
Waarvan zijn wij gemaakt? Wat is verstand? Wat bedoelen we 
met God? 
Deze en nog veel meer vragen worden op een briljant eenvoudi-
ge, beknopte manier beantwoord. Door het woordgebruik kan 
het boek ook door jonge kinderen gelezen worden. De speelse 
manier om een antwoord te vinden door de flap op te tillen of 
een pagina uit te vouwen, maakt het boek extra aantrekkelijk. 

Pat Alexander/Sylvia Vrinden Heede 
Mijn eigen boek met 
Bijbelverhalen 14 
0389 4 
J. en M. vanaf7 jaar, 126 blz., 
gebonden, grootformaat, 
met 4-kleuren-illustraties van Carolyn Cox, 
vertaling en bewerking: Sylvia Vanden Heede 
ƒ19,95 
De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Met Mijn 
eigen boek met bijbelverhalen krijgt de jongste lezer een 
kans om zelf kennis te maken met meer dan 5o favoriete 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze 
meest bekende verhalen werden speciaal voor kinderen 
uitgezocht en vertaald. Paginagrote kleurentekeningen 
leiden kinderen binnen in de wereld van de bijbel, 
vanaf de schepping van de wereld tot het leven, de dood 
en de opstanding van Jezus. 
Het grote formaat, de overzichtelijke lay-out en het uit-
gekiende lettertype zorgen voor extra leesplezier. 

Mijn eigen boek met 

Bijbelverhalen 
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Blik op ... God 15 
0351 7 

Blik op ... Jezus 16 
0350 9 

Blik op ... De bijbel 17 
0353 3 

Blik op ... De kerk 18 
0352 5 

Blik op 

DE 
KERK 

Blik op ... is een serie van vier boeken die een ideale 
kennismaking vormen met bijbelse thema's voor 
kinderen van 5 tot 8 jaar. De vrolijke aquareltekenin-
gen en de tekst maken kinderen gevoelig voor de 
gedachten en idealen van het christelijk geloof. 
Aan de hand van alledaagse gebeurtenissen in hun 
leven komen kinderen met verschillende onderwer-
pen uit de bijbel in aanraking. Appellerend aan de 
voorstellings- en belevingswereld van kinderen 
wordt het fascinerende, boeiende en vaak nog onbe-
kende van de christelijke traditie opgeroepen en 
behandeld. 

De teksten zijn van Lois Rock, de 4-kleuren-illustraties van 
Carolyn Cox. 
Vertaling: Ruud van der Helm en André Haacke. 
Per deel 32 bladzijden., 14,95 

Etta Wilson en Sally Lloyd Jones 
Gállustreerde Bijbelatlas 19 
voor kinderen 
0339 8 
J. en M. 8 jaar e.o., zo blz., 
gebonden, g rootformaat, 
met 4-kleuren-illustraties van Steven D. Schindler 
vertaling: Louw Dijkstra,f 14,95 
Deze Bijbelatlas laat kinderen op speelse manier van 
alles ontdekken over fascinerende gebeurtenissen en 
personen uit bijbelse tijden. Kleurrijke kaarten, teke-
ningen en cartoons laten zien hoe mensen toen leef-
den. 
Voor kinderen vanaf acht jaar om zelf in te lezen en te 
kijken, voor volwassenen om uit voor te lezen of om 
uit les te geven en natuurlijk ook om zelf in te lezen. 

Deze schitterende atlas is ook uitgegeven in het Fries: 

Yilustrearre 13ibelatlas foar Bern 20 
0344 4 
zo siden,ynlián,ynfjouwer kleuren, 
oersetting: Jant van der Weg,f 16,95 

Betsy Rosen Elliot/Don Page 
Hoe groot was Goliath? 
0340 1 
zo blz., gebonden, met 4-kleuren-illustraties, 
vertaling: Louw Dijkstra,iI4,95 

Betsy Rosen Elliot/Don Page 
Droeg Jezus een spijkerbroek? 22 
0341 x 
20 blz., gebonden, met 4-kleuren-illustraties, 
vertaling: Louw Dijkstra, fi4,95 
Prachtige eenvoudige teksten, met grappige feiten en 
illustraties vol humor die de verhalen uit de bijbel tot 
leven brengen voor jonge kinderen. Door middel van 
vraag en antwoord komen verschillende thema's aan 
bod. 
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Janneke de leeuw/Casper Koolsbergen 

Weet je wat  27 
0386 x 
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e bijbel 
J , 

Het Kerstverhaal Bijbelverhalen 
met tekeningen om zelf 
in te kleuren 

Z6 teken ie 
De ork van No 

In deze serie wordt in eenvoudige gedichtjes een aan-
tal bijbelverhalen verteld voor kinderen van 4 tot 7 
jaar. De tekeningen sluiten nauw aan bij de tekst en 
kunnen door de kinderen worden ingekleurd. 
Daardoor zal de herinnering aan de verhalen ook veel 
sterker zijn. Zeer geschikt voor gebruik thuis, in de 
kindernevendienst en op school. 
Per deel 32 bladzijden. 
Prijs per deel f r 8,95 

Janneke de Leeuw/Casper Koolsbergen 

Zie je wel  26 
0467 x 

 

NIEUW 

 

Zó teken je... 
Heb je altijd al willen tekenen, maar wist je niet hoe 
je moest beginnen? Dan is deze serie de oplossing 
voor jou. Met de stap-voor-stap-aanwijzingen is het 
heel gemakkelijk en het resultaat is geweldig. Elke 
nieuwe stap is in blauw aangegeven, dus je weet pre-
cies in welke volgorde je moet tekenen. Maak posters, 
kaarten, kijkdozen en versieringen en verras je ouders 
en je vriendjes ermee. Iedereen kan het, dus pak pot-
lood en papier en teken mee! 
De teksten zijn van Anita Ganeri, de 4-kleuren-illu-
straties van Rachel Conner. 
Vertaling: Melanie Lasance. 
Per deel 32 bladzijden. 
Prijs per deel' 9,95 

Zó teken je... 
Vrienden van God  23 
0455 6  
Met dit boek kan ook jij nu je lievelingsfiguren uit de 
bijbel tekenen met alles wat erbij hoort: Daniël in de 
leeuwekuil, Jona en de walvis, en David die met de 
reus Goliath vecht. 

Het Kerstverhaal  24 
0409 2 

De Ark van Noach  25 
0408 4 
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Hanna Lam/Walter Jacobsen 
In het begin 29 
Het scheppingsverhaal 
41109, 3e druk 

Hanna Lam/Walter Jacobsen 
God  heeft ons lief  30 
Jona 
Het verloren schaap 
41060, 3e druk 

Bijbelverhalen 
met tekeningen 
om zelf 
in te kleuren 

.„. 

Hanna lam/Aline van der Heide 
Het kerstverhaal 

28 
41141, 6e druk 

OM TE BEGINNEN 
Lees-, woof. en doeboek 

over verholen u, de bijbel voor kleuters, 
hun ouden en ondefe opvoeders 

door Tinie de Vries 

Callenboch 

linie de Vries 
Om te beginnen  34  
Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de bijbel voor kleu- 
ters, hun ouders en andere opvoeders 

32 00399, 204 blz., integraal-band, 
met tekeningen van A.D. Dekkers, waarvan ruim 600 in 
kleur 
4e druk -ƒ34,90 
Een geboren vertelster neemt u mee op weg om de 
wezenlijke en menselijke waarde van de bijbelverha- 

33 len aan jonge kinderen door te geven. Door een ver-
eenvoudigd taalgebruik heeft zij de vertelling begrij-
pelijk gemaakt, zelfs voor de allerkleinsten. De verha-
len zullen als mooi en vooral als levensecht worden 
ervaren. 

Hanna Lam/Walter Jacobsen 
Jezus nodigt uit 31 
De rijke jongeman 
Zacheiis 
4105 2, 3e druk 

Mar van der Velden/Gysanne Memo 
Een ark en een toren 
Noach 
De toren van Babel 
0243 x 

Mar van der Velden/Gysanne Alkema 
God maakt vrij 
Een kistje op het water 
De zee ging aan de kant 
0273 1 



11w.rld m.rdr,  I kok 

OM DOOR 
TE 

VERTELLEN 

Tinie de Vries 

Anna-Hermine Muller 

Veertig verhalen 
vol verwachting 

'k Vouw mijn 
handjes 

NA den 

Peter 't Lam 

Ondersteboven 

door Dele de Vries 
met tekenIngen van Dea de Vnes 

Tinie de Vries 35 
Om door te vertellen 
Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de bijbel voor kin- 
deren van 7 tot lo jaar 
0247 2, 194 blz., integraal-band, 
met tekeningen van Dea de Vries 
ze druk -ƒ34,90 
Dit boek mag gezien worden als een vervolg op 'Om 
te beginnen, lees-, praat- en doeboek over verhalen 
uit de bijbel voor kleuters'.'Om door te vertellen' is 
echter bedoeld voor 7- tot ongeveer 10-jarigen en gaat 
dus een stapje verder. 

Tinie de Vries 
Veertig verhalen vol verwachting 36 
03126, gebonden, groot formaat, 168 blz., 
met ruim 200 tekeningen van Anna-Hermine Mijner 

ƒ14,95 
De veertig bijbelverhalen die voor dit boek gekozen 
zijn, vertellen kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar 
over de hoofdfiguren uit de bijbel. 
Heel belangrijk bij deze verhalen zijn de illustraties 
van Anna-Hermine Ml1er. Ieder plaatje is een klein 
juweeltje en ook zonder de tekst kan dit boek als 
kijkboek worden gebruikt. De kinderen kunnen bij 
de illustraties zelf het verhaal invullen. 

ullettbach 

Peter 't lam 
37 Ondersteboven 

04815, gebonden, 48 blz.J14,95 
met vrolijke illustraties van Onno Hele 
De bundel bevat verrassende versjes voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar. Versjes om te lezen, om te zingen, 
om te lachen, om te kleuren, om te zeggen, om te 
dromen, om te zoenen. 

W.G. van de Hulst 
Het vertellen 38 
0202 2, 96 blz., ze druk 

ƒ19,95 
De manier van vertellen van bijvoorbeeld de bijbelse 
verhalen wordt weer als belangrijk onderkend; ook 
bij de opleiding aan de Pabo wordt hier in toenemen-
de mate aandacht aan besteed. 

Jo Kalmijn-Spierenburg 
`k Vouw mijn handjes 39 
Kindergebeden 
0290 1, 58 blz., 2C druk,f14,95 
Met deze uitgewerkte gebeden wil de schrijfster 
ouders helpen. Niet om deze gebeden zomaar over te 
nemen, maar om het eigen gebed van onze kinderen 
te stimuleren en te verrijken. 

Inge !jeugd 
Nieuwe kindergebeden 
0342 8, 64 blz.,ƒ14,95 
Voor tal van momenten en gelegenheden zijn in deze 
bundel gebeden verzameld. 
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Muziek Doeken waar 

muziek in zit 
Diny Eekma 
Dag lief kind 41 
33 nieuwe kinderliedjes 
03827, 48 blz.,ƒ14,95 
Kinderen blijven zingen en willen graag 
nieuwe liedjes leren over onderwerpen 
dicht bij huis. Over opstaan, zwemles, tan-
den wisselen, sint en piet, rolschaatsen. 
Ook spelliedjes zijn in deze bundel opgeno-
men. 
De bundel is afgestemd op de eerste groe-
pen in het basisonderwijs. De liedjes zijn 
door. Diny Eekma in de praktijk getest. 

Hanna Lam/Wim ter Burg 
42 Alles wordt nieuw 

deel 1- 2000 4 -16e druk 
deel 2 - 2001 2 - 9e druk 
deel 3 - 2016 o - 6e druk 
deel 4 - 2022 5 - ze druk 
prijs per deelf 14,95 

Alles wordt nieuw  46 
Kleine verzamelbundel 
Deel 1 t/m 4 in één band, 
met aanwijzingen voor 
gitaarbegeleiding. 
0358 4, 7e druk,ƒ24,90 

43 44 45 
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Alles wordt nieuw  47 
Grote verzamelbundel 
Deel 1 t/m 4 in één band, 
met begeleiding van piano of orgel 
en melodie-instrumenten, met aanwijzin- 
gen voor gitaarbegeleiding. 
0359 2, 5e druk,f 44,90 

Hanna Lam e.a. 
Met andere woorden  48 
Klein liedboek voor kinderen 
0147 6, 48 blz., 3C druk,f14,95 
`Bij de voortreffelijke teksten staan over het 
algemeen goed zingbare melodieën geno-
teerd, vloeiende melodieën, maar ook met 
grote intervallen, echter wel goed in het 
gehoor liggend. De toonomvang is voor een 
gemiddelde groep goed te halen, meestal 
binnen het octaaf. Deze goed verzorgde 
bundel is zeer goed bruikbaar voor kinde-
ren van 9-12 jaar bij de catechese in school 
en in kindervieringen.' School en gods-
dienst 

et andere woorden 
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TOEN JEZUS 
GEBOREN WERD 

Anne de Vries 

Bertus en Bruno 

RENCS-8001 

W.G. van de Hulst 
Gedroogde appeltjes  49 
0385 1 
J. en M. 6-8 jaar, 16 blz., 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 6e druk 

'4,95 
Grootmoe vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit 
de tijd dat zij zelf nog op de zondagsschool ging. Een 
beetje verdrietig maar met een prachtig einde. 

W.G. van de Hulst 
Va ni een kielt] meisje 
en een grote klok 
4391 8  
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,ƒ5,95 
met tekeningen van Sierk Schriider, 18e druk 
Een juweeltje van vertelkunst. Ria en Jaapje beleven 
spannende avonturen in de kosterswoning. 
Indrukwekkend is vooral de beschrijving hoe Ria 
voor de genezing van Jaapje bidt. 

M.A.M. Renes-Boldingh 
Van een kleine jongen 
en een grote hond 51 

4220 2 
J. en M. 6-8 jaar, 4o blz.,ƒ5,95 
met tekeningen van Riek van der Waa, 7e druk 
Bernardo, de Sint-Bernardhond, 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. 

SCHEEPJE ONDER 
JEZUS' HOEDE 

Anne de Vries 
Toen Jezus geboren werd 52 
0399 1 
J. en M. 6-9 jaar, 32 biZ.,1 5,95 
met tekeningen van Tjeerd Bottema, 14e druk 
Op eenvoudige maar indringende wijze wordt het 
Kerstevangelie naverteld in voor kinderen begrijpelij- 
ke taal. 

Anne de Vries 
Scheepje onder Jezus' hoede 53 
0400 9 
J. en M. 6-8 jaar, 32 blz.,ƒ5,95 
met tekeningen van Tjeerd Bottema, 3e druk 
De omgang van Jezus met zijn leerlingen komt in dit 
verhaal goed tot uitdrukking. Zij begrijpen niet alles, 
maar gehoorzamen wel. Daardoor werden zij zijn 
vrienden. 

Anne de Vries 
Bertus en Bruno  54  
4369 1 
J. en M. 6-8 jaar, 32 biz.,ƒ5,95 
met tekeningen van G.D. Hoogendoorn, ize druk 
Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer gelijktijdig 
geboren en groeien samen op. Bruno bewijst zijn 
waakzaamheid en trouw door zijn baasje op te sporen 
als hij verdwaald is en ook door hem voor verdrinken 
te behoeden. 
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Vrouwke Klapwijk 
breekt zijn been  55 

04297 - AVI-1 
J. en M. 6-8 jaar, 40 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Bas is al laat. Hij moet naar school. De band 
van zijn fiets is lek. Hij moet bij zijn zus Ank 
op de fiets. Ank fietst hard. Maar dan gebeurt 
er iets. Een auto klapt op de fiets van Ank. Bas en 
Ank vallen op de grond. Maar Bas kan niet meer staan. 
Hij moet met de ziekenauto naar het ziekenhuis... 

NIEUW 
f 7,50 

-5 31/12/95: 

f 5,95 
 

Vrouwke 
Klapwijk 

Bas 
breekt  zijn 

been  

Vrouwke Klapwijk 
Bas gaat naar zee  56 
0368 r - AVI-3 
J. en M. 6-8 jaar, 4o blz., j-7,5o 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Bas gaat met zijn ouders en zijn zusjes kamperen in Zeeland. 
Ze gaan met de fiets naar het strand, zwemmen er in de zee 
en bouwen een groot zandkasteel. 

Vrouwke Klapwijk 
Das haalt zijn A 57 
0279 o - AVI-z  
J.en M. 6-8 jaar, 48 blz., f7,50 
met tekeningen van Tiny van Asselt, ze druk 
Het behalen van je eerste zwemdiploma is voor elk kind een grote beleve- 
nis. Bij Bas maken we dat allemaal mee; zijn inspanning wordt beloond. 
`Bas haalt zijn A' is een van de weinige kinderboekjes 
over het behalen van het zwemdiploma. 

Vrouwke Klapwijk 
Bas heeft een boot  55  
0325 8 -  
J. en M. 6-8 jaar, 4o blz., f7,50 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Als Bas zijn zwemdiploma's heeft gehaald krijgt hij een 
boot. Bij het varen is hij soms wat onvoorzichtig... 
Met de pet die Bas van zijn oom krijgt voelt hij zich 
een echte zeeman. 

Joke Bruggeman 
Brooemolen krijgt bezoek  59 
0261 8 - AVI-9 
J. en M. 12 jaar e.o., 8o blz., J-7,5o 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
De ouders van de hoofdpersonen uit dit boek willen proberen iets van 
het leed te verzachten dat de jeugd in Noord-Ierland moet ondergaan. Zij 
besluiten twee jongens uit te nodigen voor een zomervakantie in 
Nederland. Samen met de Nederlandse kinderen wordt het een heerlijke 
tijd, maar de strijd tussen de protestanten en rooms-katholieken in 
Noord-Ierland dreigt zich soms ook hier voort te zetten. 
Het wederzijdse wanbegrip zit heel diep en er moet eerst een ongeluk 
gebeuren om daarin verandering te brengen. 
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COBY BOS 

AllOud  en Rik Aa» 

RUBy E
NHETKoNtihr 

 

Maud en Rik en de dik'  60 
0345 2 

Maud en Rik beleven spannende avontu-
ren als Rik meegaat met Maud naar het 
vakantiekamp van de gymclub. 

Maud en Rik en de griep 61 
0321 5 
Juist als er sneeuw ligt wordt Maud ziek. 
Rik vindt dat zo erg, dat hij voor Maud 
wat wil bewaren... 
Gelukkig gaat het later weer sneeuwen en 
kunnen ze toch nog samen genieten. 

Maud en Rik en de post 62 
0292 8 
Maud en Rik maken kennis met de post-
bode. Dat wil Rik later ook worden. Hij 
gaat vast oefenen en gooit stiekem brie-
ven van thuis bij andere mensen in de 
bus. Dat vindt moeder natuurlijk niet 
goed. 
Als hij daarna de postbode mag helpen bij 
het bezorgen, gaat er iets mis... 

Maud en Rik, Bles en Stip 63 
0264 2 

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

Maud en Rik en de pet 64 
023o 8 
Op weg naar school zien Maud en Rik een 
pet, die door de wind wordt weggeblazen. 
Ze gaan er achteraan, waarbij Rik in het 
water valt. Dat brengt dan weer nieuwe 
belevenissen van dit tweetal met zich 
mee. 

Corry Blei-Strijbos 
Ruby en het konijn 65 
43179 - AVI-5 
J. en M. 7-9 jaar, 53 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt, 3e druk 
Er zijn twee gegadigden voor een konijn-
tje 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 lukt dit. 

Coby Bos 

Mauci en Rik 

De serie boekjes over Maud en Rik heeft bij 
vele jonge lezers een speciaal plekje verworven, vooral omdat ze 
zelf deze verhaaltjes al kunnen lezen: er worden slechts één-let-
tergrepige woorden gebruikt. 
AVI-2,J. en M. 6-8 jaar, per deel 40 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 



W.G. van de Hulst Jr. 
Akkie en haar  66 
Kerstlantaarn 
0410 6 
J. enM. 6-8 jaar, 48 blz., 
met tekeningen van de schrijver 
Dit is het verhaal van Akkie, die met een bootje in de 
mist verdwaalt. Ze komt terecht op het zwanenei-
land waar koningin-zwaan Vera bepaald niet aardig 
tegen haar is. 
Angstig steekt ze dan haar op school gemaakte 
Kerstlantaarntje op. Hierdoor wordt ze gevonden. 

W.G. van de Hulst Jr. 
Tom en van een jongen  67 
die jaloers was 
04114 
J. en M.7-9 jaar, 48 blz., 
met tekeningen van de schrijver 
Er is feest op de school van Eric en Henk. Alle kinde- 
ren doen mee aan de gekostumeerde optocht. Eric 
gaat in zijn indianenpak met Tom, zijn pony. Henk 
is daar jaloers op en bedenkt een heel lelijk plan. 
Bijna zou voor Eric het feest in duigen vallen, maar 
alles komt net op tijd weer goed. 

Piet Meinema 
Onno en Marleen gaan verhuizen  Ob 
0238 3 - AVI-7 
J. enM. 8-io jaar, 6o blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Door een ongeluk moeten Onno en Marleen een 
tijdje van huis. Ze logeren bij een vriendje en een 
vriendinnetje. Maar dan worden hun fietsen gesto-
len. Gelukkig helpen een heleboel kinderen uit de 
klas bij het zoeken. Ze moeten het zelfs opnemen 
tegen grote mensen, maar de kinderen geven het 
niet zo maar op. 

Nita Veeren 
Een stroper in het herfstbos 69 

0203 0 - A VI-8 
J. enM. 8-io jaar, 4o blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
Marnix komt vanuit de stad in het dorp wonen. Met 
zijn nieuwe vriend Evert maakt hij kennis met de 
boswachter en de jachtopziener en van hem horen 
de jongens veel over het bos en zijn bewoners. Op 
een middag vinden ze een strik in het bos... 

Nita Veeren 
Een koude winter  70 
0210 3 - AVI-8 
J. enM. 8-io jaar, 4o blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
Alhoewel dit een op zichzelf staand verhaal is, komen 
er dezelfde hoofdpersonen in voor als in 'Een stroper 
in het herfstbos'. Ditmaal redden ze een eend en 
betrappen -samen met de boswachter- een kerstbo- 
mendief. 

Nita Veeren 
De beesten van boer Gratema 71 
02243 -A-In-7  
J. en M. 8-io jaar, 4o blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
Marnix en Evert komen graag op de boerderij van 
hun klasgenoot Gerard. Vooral in het voorjaar is het 
er erg leuk met al dat pasgeboren vee, de kuikens en... 
de jonge hondjes. Voor één van hen moet een baasje 
gevonden worden, maar dat valt niet mee! 

Nita Veeren 
De kluizenaar 72 
02367 - AVI-8 
J. en M. 8-io jaar, 4o blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
In de zomer is er weer van alles te beleven in het bos. 
Marnix en Evert trekken er weer op uit en vinden, 
diep in het bos, een oude hut. Het lijkt wel of die 
bewoond is! Van de boswachter, aan wie ze hun 
vondst melden, horen ze dat daar een zonderlinge 
man woont, een soort kluizenaar, die met niemand 
dan alleen met hem contact wil hebben. Kunnen de 
jongens hun nieuwsgierigheid bedwingen? 

PIET MEINEMA 

Tom en 
van een jongen die 
jaloers was 
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Veerer, 

De 
been  
van 

Paul 

waar is  
prikpen?Je   

Nita Veeren 
beer van Paul  73 

0458 0 
J. en M. 6-8 jaar, 42 blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
'Paul heeft een beer. Die heet Niels. Paul heeft ook 
een hond. Die heet Boef. Soms is hij lief, maar zo nu 
en dan is hij niet lief.' 
Met zijn beer en met zijn hond gaat Paul vaak op 
stap en samen maken ze veel mee. 

Nita Veeren 
Nieuwsgierig Joosje  74 
0346 o - AVI-6 
J. en M. 8-io jaar, 4o blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
Joosje wil graag weten wat haar broer Frank en zijn 
vrienden van plan zijn. Stiekem volgt ze hen op hun 
tocht, maar het loopt anders dan ze dacht. 
Door haar nieuwsgierigheid beleeft Joosje een ang- 
stig avontuur. 

Nito vee"' 
Nieuvvsgjel 

j 0 19 Sj  

Hans Werkman 
Jan, waar is je prikpen?  75 
0280 4 - AVI-6 
J. en M. 6-8 jaar, 6o blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Jan zit met zijn prikpen dieren uit karton te prikken. 
Zijn moeder zal van de uitgeprikte figuren een Sint-
Maarten-lichtje maken. Opeens is de prikpen ver-
dwenen. Jan zegt dat hij hem per ongeluk heeft inge-
slikt. Maar de dokter gelooft het niet. Overal zoeken 
ze naar de prikpen. Heeft Jan hem echt ingeslikt? 

HANS WERKMAN 

Jan ,f,«-»t 
17 u, fitte assin 

sten léijn, sp,  
Der &rale/na 

HANS WERKMAN 

Riviette evl bn 
hebben pech 

Hans Werkman 
Jan krijgt een witte arm 76 
0235 9 - AVI-6 
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz., 
met tekeningen Tiny van Asselt 
Jan valt op school uit een klimrek. Zou hij zijn arm 
gebroken hebben? Met zijn vader gaat hij naar het 
ziekenhuis. Op de r&itgen-afdeling zit ook een hond 
met een gebroken poot te wachten. Jan blijkt een 
gebroken pols te hebben. Zijn arm moet in het gips, 
maar hij mag wel mee op vakantie. 

Hans Werkman 
Rinette en Jan hebben pech  77 
0234 0 - AVI-6 
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Op weg naar hun vakantie-adres, een pension aan 
zee, krijgt de auto een lekke band. Dat zou snel kun-
nen worden verholpen, maar... vader heeft de krik in 
de garage laten staan. De wegenwacht brengt uit-
komst. 
Op het vakantie-adres blijkt ineens dat de tas waar 
Jan op moest passen, verdwenen is. Zou die gestolen 
zijn? 
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VOOR ONZE KLEINE 
avan '8.14 ut  De boekjes in deze serie behoren al sinds enkele generaties tot de voorlees-

verhalen bij uitstek. Hoevelen van ons hebben ervan genoten! Vele miljoe-
nen exemplaren zijn er in de loop der jaren uitgereikt en nog steeds beho-
ren ze tot de stille bestsellers. 
Jongens en meisjes van 6-8 jaar. Vrolijk geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 
Omvang 52 blz., AVI-537,95 

12/30/1 Ale P 

en affillege 

, 

:4
,:1;ackygt 

• 

Fik 78 
4 211  5, 23e druk 

Van Bob en Bep en Brammetje 79 
4251 2, 23e druk 

Van de boze koster  go 
4252 0, 22e druk 

Het huisje in de sneeuw  81 
4243 1, 24e druk 

Bruun de beer  52  
4238 5, 22e druk 

Zo'n griezelig beest 83 

4524 4, 14e druk 

Het wegje in het koren 84 

47474, zie druk 

Grote Bertus en kleine Bertus 85 
4242 3, 1.4e druk 



BESTELFORMULIER 
CALLENBACH CATALOGUS 
KINDERBOEKEN 
1995/1996 

Bij alle titels in deze catalogus is informatie opgenomen over omvang, leeftijdscategorie, illustraties, drukver-

melding en prijs. Bij een aantal titels is ook het AVI-gegeven opgenomen. AVI betekent Analyse Van 

Individualisering van leesonderwijs en geeft op een schaal, die loopt van I. tot 9, de moeilijkheidsgraad aan. 

Opdat wij uw bestelling zo snel en zo goed mogelijk kunnen verwerken, verzoeken wij u onderstaande 

aanwijzingen op te volgen. 

— Bestel bij voorkeur op dit formulier. 

— Uw bestelling kunt u zenden aan uw boekhandel of aan 

Uitgeversgroep Combo, 
Antwoordnummer 2, 
3740 VB Baarn 
(postzegel niet nodig). 

Telefonisch bestellen kan ook bij Combo: 

02154.82403 (per 10/10/1995: 035.5482403), of per fax: 02154.22559 

(per 10/10/1995: 035.5422559). 
Wilt u daarbij wel de volgorde van de nummering van 1-175 van het bestelformulier aanhouden. 

Bestel zo tijdig mogelijk, dat wil zeggen: zend het formulier ten minste drie weken vóór de door u gewenste 

leverdatum in. 

Is een door u bestelde titel uitverkocht dan zenden wij u indien mogelijk een passende, gelijkwaardige ver 

vanging. Geeft u op het bestelformulier aan wanneer u daar geen prijs op stelt. 

Extra bestelformulieren worden u op aanvraag toegezonden. 

Korting op aantallen is mogelijk en wel bij aanschaf van 10-29 exemplaren van één titel: 

5%; bij afname van 3o of meer exemplaren van één titel: 10%. 

Een 1111 voor een titel betekent: nieuwe titel of herdruk. 

Alle uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel. 
Prijswijzigingen en veranderingen in de vermelde gegevens worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

Bestelling van:  

Naam:  

Straat:  

Postcode:  Plaats:  

Levering via boekhandel (invullen indien gewenst):  

Wanneer een titel niet meer leverbaar is wens ik wel/geen* passende vervanging. 
*) doorstrepen wat niet van toepassing is. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Aantal nr. ISBN titel 
90 266 

Serie Kleine parabels ó f 6,90 
.... ex. 1 0426 2 De verloren parel," 6,90 
.... ex. 2 0425 4 • Het verloren schaap," 6,90 

ex. 3 0424 6 • De verloren munt,' 6,90 
.... ex. 4 0427 o • De verloren zoon," 6,90 

5 0457 2 40  Noach,f9,95 
6 0456 4 • Op reis door de Kerstnacht, 

1-9,95 

Serie Bijbelverhalen voor oog en oor à ƒ 9,95 
7 0338 X Kerst 
8 0336 3 Pasen 

ex. 9 0335 5 Het scheppingsverhaal 
.... ex. io 0337 1 Adam en Eva 

ex. 11 0354 1 Vissers, ga je mee? 
ex. 12 0355 x Wat Noach bewaart 

13 0436 x • Hoe God jou en de rest van de 
wereld maakte,f14,95 

.... ex. 14 0389 4 • Mijn eigen boek met bijbel 
verhalen,f19,95 

.... ex. 15 0351 7 Blik op ... God,f 14,95 

.... ex. 16 0350 9 Blik op ... jezus,f14,95 

.... ex. 17 0353 3 Blik op ... de Bijbel,ƒ14,95 

.... ex. 18 0352 5 Blik op ... de kerk,' 14,95 

.... ex. 19 0339 8 Geïllustreerde Bijbelatlas 
voor kinderen,' 14,95 

.... ex. zo 0344 4 Yllustrearre Bibelatlas 
foar bern,f 16,95 

21 0340 1 Hoe groot was Goliath?, 
f14,95 

.... ex. 22 0341 x Droeg Jezus een spijker 
broek?,ƒ 14,95 

Serie Zó teken je... à f 9,95 
.... ex. 23 0455 6 • Vrienden van God 
.... ex. 24 0409 2 Het Kerstverhaal 
.... ex. 25 0408 4 De Ark van Noach 

Bijbelverhalen voor kinderen 
om zelf in te kleuren ó ƒ 8,95 

ex. z6 0467 x Zie je wel 
27 0386 x Weet je wat 

ex. 28 4114 1 • Het kerstverhaal 
ex. 29 4110 9 In het begin 

.... ex. 3o 4106 o God heeft ons lief 
31 4105 2 Jezus nodigt uit 

ex. 32 0243 x Een ark en een toren 
ex. 33 0273 1 God maakt vrij  

Aantal nr. ISBN titel 

Rond de Bijbel 
.... ex. 34 0039 9 
.... ex. 35 0247 2 

ex. 36 0312 6 

Om te beginnen,ƒ34,90 
Om door te vertellen,ƒ34,90 
Veertig verhalen vol 
verwachting, f 14,95 

.... ex. 37 0481 5 • Ondersteboven,"14,95 
38 0202 2 Het vertellen,f19,95 
39 0290 1 'k Vouw mijn handjesJ14,95 
4o 0342 8 Nieuwe kindergebeden, 

14,95 

Muziekuitgaven 
41 0382 7 Dag lief kind,f14,95 

Alles wordt nieuw: 
.... ex. 42  2000 4 • deel 1,114,95 
.... ex. 43 2001 2 deel 2,114,95 

44 20160 deel 3,f 14,95 
45 2022 5 deel 4,114,95 
46  0358 4 Kleine verzamelbundel, 

124,90 
•••• ex. 47  0359 2 Grote verzamelbundel,f44,90 

48  0147 6 • Met andere woorden,f14,95 

f4,95 
49 0385 1 Gedroogde appeltjes 

15,95 
5o 4391 8 Van een klein meisje en een 

grote klok 
.... ex. 51 4220 2 Van een kleine jongen en een 

grote hond 
52 0399 1 Toen Jezus geboren werd 
53 0400  9 Scheepje onder Jezus' hoede 
54 4369 1  • Bertus en Bruno 

ƒ 7,50 
55 0429 7 • Bas breekt zijn been, 

tot 31/12/95 f 5,95 
56 0368 1 Bas gaat naar zee 
57 0279 0 Bas haalt zijn A 
58 0325 8 Bas heeft een boot 
59 0261 8 Broosmolen krijgt bezoek 



Aantal nr. ISBN titel 

7,95 
.... ex. 6o 0345 2 Maud en Rik en de club 

ex. 61 0321 5 Maud en Rik en de griep 
.... ex. 0292 8 Maud en Rik en de post 
.... ex. 63 0264 2 Maud en Rik, Bles en Stip 

ex. 64 0230 8 Maud en Rik en de pet 

.... ex. 65 4317 9 Ruby en het konijn 

.... ex. 66 0410 6 Akkie en haar Kerstlantaarn 

.... ex. 67 0411 4 Tom en van een jongen die 
jaloers was 

.... ex. 68 0238 3 Onno en Marleen gaan 
verhuizen 

69 0203 0 Een stroper in het herfstbos 
70 0210 3 Een koude winter 
71 0224 3 De beesten van boer Gratema 
72 0236 7 De kluizenaar 
73 0458 0 • De beer van Paul 
74 0346 o Nieuwsgierig Joosje 
75 0280 4 Jan, waar is je prikpen? 
76 0235 9 Jan krijgt een witte arm 

.... ex. 77 0234 o Rinette en Jan hebben pech 

Serie Voor Onze Kleinen à f 7,95 
.... ex. 78 4241 5 Fik 
.... ex. 79 4251 2 Van Bob en Bep en Brammetje 
.... ex. 8o 4252 o Van de boze koster 
.... ex. 81 4243 1 Het huisje in de sneeuw 
.... ex. 82 4238 5 Bruun de beer 
.... ex. 83 4524 4 Zo'n griezelig beest 
.... ex. 84 4247 4 Het wegje in het koren 
.... ex. 85 4242 3 Grote Bertus en kleine Bertus 
.... ex. 86 42369 Anneke en de sik 
.... ex. 87 4240 7 De wilde jagers 
.... ex. 88 4246 6 Het plekje dat niemand wist 
.... ex. 89 4244 x Het kerstfeest van twee 

domme kindertjes 
ex. 90 4245 8 Het klompje dat op 't water 

dreef 
.... ex. 91 4254 7 Voetstapjes in de sneeuw 

ex. 92  4239 3 De bengels in het bos 
.... ex. 93 4250 4 Kleine zwerver 

1 8,95 

94 0139 5 Soms gaat het toch anders 
95 0233 2 De beer is zoek 

ex. 96 4533 3 Hans in het bos 
.... ex. 97 0387 8  • Onno en Marleen op vakantie 
.... ex. 98 0209 x De avonturen van Ron 

en John 
.... ex. 99 0299 5 Vakantie op Texel 

Aantal nr. ISBN titel 

Rozemarijntje-serie à/ 9,95 
100 4309 8 Rozemarijntje 
101 4310 1 Rozemarijntje naar school 
102 4311 x Rozemarijntje en rooie Pier 
103 4312 8 Rozemarijntje en de zwarte 

jongen 
.... ex. 104 4313 6 Rozemarijntje en de oude 

juffrouw 

9,95 
.... ex. 105 0169 7 Met andere ogen 
.... ex. io6 0451 3 • Pim krijgt een fiets 
.... ex. 107 0331 2 Pim en zijn vriendjes 

ex. .... 108 4111 2 Ergens in de wijde wereld 
.... ex. 109 4505 8 Wout, de scheepsjongen 
.... ex. 110 0403 3 Donkere stad 
.... ex. 111 4257 1 Harm Watergeus 
.... ex. 112 0407 6 0-16 
.... ex. 113 4452 3 Schipbreuk op Malta 
.... ex. 114 0260 x Een wedstrijd met een staartje 
.... ex. 115 4428 o Jessica's eerste gebed 
.... ex. 116 0297 9 Vluchtelingen in de Griend 

f 11,95 
117  0293 6 Het geheim van Papendal 
118 0278 2 De ontvoering 

.... ex. 119 0208 1 Het geheimzinnige kasteel 

.... ex. 120 0465 3 • Thijs en Thor 
121 0199 9 Bello 

/ 12,95 
.... ex. 122 0454 8 • De zilveren schaatsen 

ex. 123 0460 2 • Knap en Knetter en de 
Afvalverslinders 

.... ex. 124 4543 0 • Zo'n vreemde jongen, 
tot 31/12/95 9, 5 

125 4322 5 Ouwe Bram 
126 4328 4 Peerke en z'n kameraden 
127 4326 8 Willem Wijcherts 
128  4479 5 Greetje-Margriet 
129 4487 6 Greetje-Margriet wordt 

Margriet 
ex. 130 0360 6 Paddestoelensoep 

131 0327 4 Enkele reis Holland? 
.... ex. 132 4315 2 Het turfschip van Breda 

ex 133 0448 3 • Bowie. Raadsels rond het 
meer 

134 0449 1 • Bowie in de première 
135 0326 6 Met Steffi uit de brand 
136 0361 4 Op het nippertje 
137 0294 4 Het vreemde telefoontje 



Aantal nr. ISBN 

.... ex. 138 0362 2 

.... ex. 139 4344 6 

.... ex. 140 4341 1 

titel 

f 14,95 
• Brand op bestelling 
• Gerdientje 

Jaap Holm en z'n vrinden 
.... ex. 141 4496 5 Van Hollandse jongens in de 

Franse tijd 

.... ex. 142 0357 6 Wapens voor de Shogun, 
f 29,90 

Aantal nr. ISBN titel 

W.G. van de Hulst 
Serie Inde Soete Suikerbol à f 19,90 
.... ex. 16o 3807 8 

ex. 161 3808 6 
ex. 162 3809 4 

.... ex. 163 3810 8 

.... ex. 164 3804 3 

.... ex. 165 3805 1 
166 3806 X 

deel 
deel 2 
deel 3 
deel 4 
deel 5 
deel 6 
deel 7 

Sinterklaas,' 14,95 
Omnibus Voor Onze Kleinen 
deel 1,f 29,90 
Omnibus Voor Onze Kleinen 
deel 2,f 29,90 
Veertien beroemde verhalen, 
ƒ34,90  
Het nieuwe voorleesboek, 
f 29,90 
Het grote voorleesboek,f 29,90 
Rozemarijntje omnibus,f 29,90 

• Hans de Ponnie en nog 
eenentwintig andere verhalen, 

24,90  

• Zoeken naar de ziel. Leven en 
werk van W.G. van de Hulst, 
J-39,90 

ex. 167 3383 1 
.... ex. 168 3537 o 

.... ex. 169 3538 9 

.... ex. 170 0319 3 

.... ex. 171 0282 0 

.... ex. 172 0254 5 
ex. 173 3534 6  

174 0433 5 

.... ex. 175 03959 

W.G. van de Hulst Sterk in prijs verlaagd! 
143 0237 5 Als Samantha je vriendin is, 

vanf 12,95 voorf 6,95 
ex. 144 0329 0 Onno en Marleen en de 

onderduikers, 
vanf 12,95 voorf 7,95 

.... ex. 145 0322 3 De sleutel in het water, 
vanf 12,95 voorf 7,95 

ex. 146 4500 7 De rode vlek, 
van} 14,95 voof 9,95 

.... ex. 147 0145 x Lichtjes in het donker, 
vanf 29,50 voor f 14,95 

ex. 148 0256 1 Kerstvertellingen, 
vanf 24,50 voorf 14,95 

Anne de Vries 

.... ex. 
149  
150 

0396 
0402 

7 
5 

Anne de Vries vertelt,f24,90 
Evert in turfland,f 14,95 

.... ex. 151 3381 5 Het boek van Jan Willem, 
f 24,90 

.... ex. 152 0401 7 Jaap en Gerdientje,f 24,90 

.... ex. 153 4330 6 De duisternis in,f 9,95 
ex. 154 4331  4 De storm steekt op,f 9,95 

.... ex. 155 4332 2 Ochtendgloren,f9,95 

.... ex. 156 4333 0 De nieuwe dag,f9,95 

.... ex. 157 3533 8  Omnibus Reis door de nacht, 
ƒ29,95 

158 0421 1 • Anne de Vries 1904-1964. Een 
beeld van de auteur,f 14,95 

159 0450 5 • Bibliografie van Anne de 
Vries,f 34,90 



W.G. van de Hulst 
Anneke en de s k  ge. 
42369, 1.7e druk 

De wilde jagers 8,7 
4.240 7, 17e druk 

Het plekje dat niemand wist  bb 
42466, 17e druk 

Het kerstfeest van twee 
domme kindertjes 
4244 x, 15e druk 

89 

Het klompje dat op 't water dreef 
4245 8, 13e druk 

Voetstapjes in de sneeuw 91 
42547, 12e druk 

De bengels in het boe  92 
4239 3, we druk 

Kleine zwerver 93 
4250 4, roe druk 
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C.M. van den Berg-Akkerman 
Soms gaat het toch anders  94 
0139 5 - ATA-8 
J. en M.9-11 jaar, 54 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt, ze druk 
Alhoewel Noortje en Karin zusjes zijn, lijken ze 
noch uiterlijk, noch innerlijk op elkaar. Noortje is 
uitbundig en speels, Karin is rustig en bedachtzaam. 
Hun tante gaat trouwen en Noortje wordt gevraagd 
bruidsmeisje te zijn. Ze vindt het wel sneu voor haar 
zusje, maar als blijkt dat die er niet zo zwaar aan 
tilt, kan Noortje zich enthousiast op haar 'taak' 
voorbereiden. Maar... soms gaat het toch anders. 
Noortje komt te vallen en loopt een hersenschud-
ding op. En dan moet Karin invallen. 

Corry Blei-Striibos 
De beer is zoek  95 
0233 2 - A VI-7 
J. en M. 8-io jaar, 48 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Het is wonderlijk gesteld met al die beren: voor een 
tentoonstelling mag iedereen zijn of haar beer een 
plaatsje geven ergens in een kasteel. Slapend in bed, 
zittend aan een gedekte tafel, hangend aan een 
prachtige lamp... Bezoekers mogen komen kijken; 
het entreegeld is voor een goed doel. Maar dan 
wordt er een beer vermist...! 

W.G. van de Hulst 
Hans in het bos  96 
4533 3 
J. en M. 7-to jaar, 64 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst jr., Zie druk 
Vier vrolijke meisjes beleven dagelijks nieuwe avon-
turen. Zij kennen Hans, die in het bos woont, heel 
goed. Wanneer hij ziek wordt kunnen ze hun 
vriendschap in daden omzetten. Ze beleven een 
spannende tijd. Groot en spontaan is hun blijdschap 
wanneer hun vriendje herstelt. 

Piet Meinema 
Onno en Marieen 
op vakantie 
0387 8 
J. en M.7-9 jaar, So blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
In de vakantie mogen Onno en Marleen logeren bij 
de oma en opa van Onno, die ver weg wonen, in een 
dorp. Onno's moeder brengt hen er met de trein en 
de bus naar toe. Het leven in een dorp is heel anders 
dan ze gewend zijn, maar Onno en Marleen verma-
ken zich opperbest. Er valt ook zoveel te beleven! Al 
snel hebben ze een heleboel vriendjes. Alleen jam-
mer van die twee vervelende jongetjes... 

Piet Meinerna 
Onno en M reen op vakanat •l  
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Lenie van Riessen 
ie avonturen van Ron en John 98 
0209 x - Avi.9 
J. en M. tz jaar e.o., wo blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Beide jongens zijn aanwezig bij een bankoverval. De 
daders ontkomen. Tijdens hun vakantie wordt er 
ingebroken en Ron ontdekt dat een zogenaamde ken-
nis een onjuiste naam heeft opgegeven. Dan wordt 
het tijd de politie op de hoogte te stellen. 

Nita Veeren 
Vakantie op Texel 99 
0299 5 - A VI-9 
J. en M. 8-io jaar, 6o blz., 
met tekeningen van de schrijfster 
Texel is een prachtig eiland. Dat merken Bart en zijn 
vriendje Martijn ook als ze er met de ouders van Bart 
een maand logeren. Ze maken van alles mee en vin-
den zelfs een zeehondje op het strand, dat naar de 
zeehondencrèche Eco Mare op Texel wordt gebracht. 

97 
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ROZEMARIJNTJE 
W.G. van de Hulst 
Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot 
de meest gelezen verhalen door meisjes van 8-io jaar. 
En nog steeds staan ze op talloze verlanglijstjes. De 
hoofdfiguur uit deze vijf kostelijke boeken is toege-
rust met een aanstekelijke levenslust en een zonnige 
onbevangen blijheid, die ze steeds op haar omgeving 
weet over te dragen. Dat is het geval bij de stijf-defti-
ge tante zonder kinderen en tijdens het eerste 
schooljaar, wanneer ze de geplaagde Ries onder haar 
bescherming neemt. Haar hartelijkheid, haar gevoel 
voor recht en haar liefde tot de naaste maken haar 
tot de beste vriendin van rooie Pier en ook wanneer 
ze opkomt voor de zwarte jongen, weet ze vele har-
ten te veroveren. Ten slotte vinden we haar terug in 
het ziekenhuis, waar ze een verblijdende rol speelt in 
het leven van de zieken, maar in het bijzonder in dat 
van een oude, eenzame, verdrietige juffrouw. AVI-7 

avonturen 
Ron en  John  

Rozemarijntje  100 
4309 8, 26e druk 

Rozemarijntje naar schooi 101 
4310 1, 25e druk 

Rozemarijntje en rooie Pier 102 
4311 x, 17e druk 

Rozemarijntje en de zwarte jongen 103 
4312 8, 14e druk 

Rozemarijntje en de oude juffrouw 104 
43x36, 13e druk 

De Rozemarijntje-serie is ook als omnibus verkrijgbaar: zie pagina 31 (nummer 173). 
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C.M. van den Berg-Akkerman 
Met andere ogen 105 f 9,95  
0169 7 - AVI-8 
M. to e.o., 72 blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Nadira is pas uit Suriname in Nederland komen 
wonen. Ze kan nog helemaal niet wennen. Ook op 
school wil het eerst niet vlotten. Wel vindt ze al 
gauw een vriendin, maar ook moet ze ervaren dat 
andere meisjes haar links laten liggen of zelfs pla-
gen. Maar dankzij de inzet van Nadira, daarbij door 
de onderwijzer gesteund, weet ze ook op goede voet 
te komen met de andere meisjes in de klas. En als 
Nadira dan na een paar maanden eens terugkijkt op 
haar tijd in Nederland, dan valt het toch nog wel 
mee. 

Corry Blei-Strijbos 
Pim krijgt een fiets 
0451 3 
J. en M. 6-8 jaar, 8o blz., 
met tekeningen van Nita Veeren 
Pim is jarig. Hij wordt al zes jaar. Het cadeau dat hij 
van zijn ouders krijgt, staat in de schuur. Pim weet 
nog nergens van. 
'In die schuur is het donker. Maar als de maan die 
avond schijnt, dan is het toch weer een beetje licht. 
En in dat licht...glimt er iets in de schuur...' 

Corry Blei-Strijbos 
Pim en zijn vriendjes 107 
0331 2- AVI-6 
J. en M. 6-8 jaar, 6o blz., 
met tekeningen van Jac. Cobussen 
Door het spelen bij zijn vriend Achmed maakt Pim 
kennis met andere leefgewoonten. Als de poes van 
een oude mevrouw weer terug moet, leert Pim dat je 
soms afstand moet doen van iets waaraan je erg ver-
knocht bent geraakt. 

W.G. van de Hulst 
Ergens in de wijde wereld 105 
4444  2- AVI-6 
J. en M. 10-12 jaar, 8o blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr., lie druk 
Ergens in de wijde wereld schijnt de maan door een 
zolderraampje. De kleine jongen op de zolder kan 
alleen maar de van zilver tintelende lucht bekijken. 
En uit de hoge hemel, over de verre, wijde wereld 
heen, ziet God ook wel een klein raam in een rieten 
dak, weet God ook wel, wat er in zijn hart leeft. 

W.G. van de Hulst 
Wout, de scheepsjongen  109 
4505 8 - AVI-9 
J. en M. to jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr., te druk 
Wout past niet al te best op. Het is zijn ideaal om 
naar zee te gaan, maar slechts na lange aarzeling 
krijgt hij toestemming. Maar wat valt dat tegen. Hij 
is onhandig en helemaal niet geschikt voor het ruwe 
werk. Maar door moedig optreden bij een zware 
storm weet hij toch bewondering te oogsten bij de 
andere leden van de bemanning. Deze reis wordt een 
goede leertijd voor hem. 

Jan Niemeijer 
Donkere stad 110 
0403 3 
J. en M. iz jaar e.o., 8o blz. 
met tekeningen van Jouke Nijman 
In dit bijzondere boek beschrijft de auteur zijn herin- 
neringen aan de periode 1940-1945. Hij was zelf 
schoolkind en woonde en speelde in het hart van de 
stad Groningen, die letterlijk en figuurlijk een 'don- 
kere stad' werd. 
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111 f 9,95  
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K. Norel 
Harm Watergeus 
4257 i - AVI-9 
J. en M. 8-sojaar, 8o blz., 
met tekeningen van H.H. Prahl, 4e druk 
Harm is met zijn ouders en zijn broertje Kees in 1568 
gevlucht uit Enkhuizen naar de Duitse vrijplaats 
Emden. Zijn vader wordt kapitein op een geuzen-
schip, hij scheepsjongen. Na veel omzwervingen 
komt de vloot voor Den Brief. We maken de inne-
ming mee. Daarna volgt Vlissingen. Mede door toe-
doen van Harm verklaart Enkhuizen zich eveneens 
voor de Prins van Oranje. 

K. Norel 
0-16 112 

0407 6 
J. io-12 jaar, 8o blz., omslag tekening van Roelof van der 
Schans, illustraties van Luc Lutz,7e druk 
Joost Vermande, lid van de bemanning van de onder-
zeeboot o-16, is de enige die in leven blijft als de boot 
in 1942 in de Javazee in een mijnenveld terechtkomt 
en in de lucht vliegt. Met uiterste krachtsinspanning 
weet hij zich te redden. 
Norel heeft deze zeeman gesproken en geeft in dit 
boek het boeiende relaas van deze echt gebeurde 
geschiedenis. 

K. Norel 
Schipbreuk op Malta 113 
4452 3 - AVI-7 
J. en M. van io jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van Nans van Leeuwen, 4e druk 
Vele afwisselende belevenissen maken dit verhaal 
over een schippersgezin bijzonder boeiend. Bij een 
hevige storm in de buurt van het eiland Malta kan 
het gezin nauwelijks het vege lijf redden. Het schip 
breekt. In de lange tijd die de kinderen op Malta 
doorbrengen, beleven ze veel avonturen. 

Lenie van Riessen 
Een wedstrijd met een staartje 114 
0260 x - Avi-9 
J. en M. io jaar e.o., ioo blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Na het deelnemen aan een radioquiz komen enkele 
leerlingen van havo-4 in contact met een kunstschil-
der. In zijn atelier ontdekken ze een 'Van Gogh'. Als 
de kunstschilder door een ongeval in het ziekenhuis 
komt, worden zij bij zijn zaken betrokken. Dat geeft 
de nodige problemen, want er is iets vreemds aan de 
hand. 

Hesba Stretton 
Jessica's eerste gebed  115 

4128 o 
M. 8-sojaar, 8o blz., 
met tekeningen van J.H. Isings, z8e druk 
Dit beroemde verhaal over het weesmeisje Jessica 
speelt zich af in Londen aan het eind van de vorige 
eeuw. Jessica komt in aanraking met een venter, die 
tevens koster is in een kerk in een deftige wijk. 
Samen met de dominee vertelt de koster van de bij-
belse boodschap. Het gebod leb uw naaste lief 
wordt door de koster in praktijk gebracht als hij 
Jessica bij zich in huis neemt. 

Ries van der huwen 
Vluchtelingen in de Griend  lie 
02979- AVI-9 
J. en M. io jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van Walter Donker 
Voor de vrienden Rob en Roel zijn de oevers van de 
Merwede een ideaal speelterrein. Als vlak bij hun 
strandje boze schippers een blokkade van schepen 
vormen, gaan ze in hun roeibootje een kijkje nemen. 
Zo ontmoeten ze Rogier, die op één van die schepen 
woont. Met hun drieën smeden ze een moedig plan. 



Joke-Hélène Bruggeman 
geileim Papc;kima,  117 f11,95  

0293 6 - AVI.9 
J. en M. tz jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Op Papendal traint een groep meisjes voor de Europese jeugdkampioen-
schappen atletiek. Eén van hen vertoont een nogal opvallend gedrag en dat 
roept vraagtekens op. Voorzichtig proberen de anderen haar gangen na te 
gaan en dan ontdekken ze hele vreemde dingen. De ontknoping van het 
geheim van Papendal is heel verrassend. 

Jan Hulsegge 
Pe ontvoering 118 
0278 2 - AVI>-9 
J. en M. to jaar e.o., 90 blz., 
met tekeningen van Betty Spanjaard 
Een bende heeft het voorzien op de formule van de geheime Z.E.-energie 
van professor Zlawskiansky. Dat zorgt voor de nodige verwikkelingen op het 
kasteel in Nergenshuizenl De professor wordt ontvoerd, maar gelukkig kan 
hij op zijn oplettende vrienden rekenen. 

Jan Hulsegge 
Het geheimzinnige kasteel  119 
02081 - AVI-9 
J. en M. 1z jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van Betty Spanjaard 
Tijdens de vakantie logeert Piet Spijker bij zijn grootouders. Samen met zijn 
nieuwe vriend Jan, de tweelingzusjes Joyce en Judith en met Kees, de rol- 
stoelpatiënt, trekken ze er op uit om de omgeving te verkennen. Daarbij 
komen ze in contact met een professor die op een kasteel woont en die zich 
merkwaardig gedraagt... 

W.G. van de Hulst 
Thijs en Tor 
0465 3 
J. en M. 8-12 jaar, 96 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 
toe druk 
Liefde tot de naaste betekent niet alleen dat we onze medemensen een goed 
hart moeten toedragen, maar ook dat wij de dieren onze hulp en onze liefde 
moeten geven. De vrolijkheid en het geluk van de goedaardige Thijs en zijn 
trouwe trekhond Thor veranderen in verdriet. Maar gelukkig, vooral voor de 
hond, kunnen zij op het mededogen en de 
liefde van Geert rekenen. 

W.G. van de Hulst 
Bello 
0199 9 - AVI- 5 
J. en M. to jaar e.o., 8o blz., 
rijk geïllustreerd door W.G. van de Huls*. 
Dit is het verhaal van Bello, de kleine hond, die door zijn domheid terecht- 
komt in een vreemde stad, opgenomen wordt in een deftig huis waar hij 
helemaal niets mag en die steeds meer verlangt naar zijn baasje Jan. 
Eindelijk vinden ze elkaar terug. Maar dan... 
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Margreet Bruijn 
De zilveren schaatsen  122 
0454 8  
J. en M. vanajr9 jaar, 120 blz., 
met tekeningen van M. Oortwijn 
Dit spannende verhaal vol mysterieuze gebeurtenis-
sen speelt zich af tijdens een gure en barre winter 
omstreeks 1840, in het plaatsje Broek in Waterland. 
Als vader Brinker tijdens een stormnacht met gevaar 
voor dijkbreuk in het water geslagen wordt, raakt hij 
buiten bewustzijn. Door het ongeval lijdt vader aan 
geheugenverlies en kan hij niet meer werken. Maar 
dat is niet alles! Tijdens dezelfde stormnacht is ook 
hun spaargeld spoorloos verdwenen. En dan is er 
nog het raadsel rond het zilveren horloge dat in 
moeders la ligt. 
Pas wanneer vader zijn geheugen terugkrijgt en 
Geertje de schaatswedstrijd wint, worden alle 
geheimzinnigheden opgelost. 

Klaas Verhoef 
Knap en Knetter 
en de Afvalverslinders 123 
0460 2 

J. en M. vanaf8 jaar, wo blz., 
met tekeningen van Dimme van der Houten 
In een vriendelijk stadje heeft burgemeester Groen 
zijn buik méér dan vol van het vuil dat overal maar 
op straat wordt neergegooid. Hij geeft het uitvin-
dersduo Knap en Knetter de opdracht om dit pro-
bleem aan te pakken. Een niet geringe opgave, zo 
blijkt al snel. Zeker omdat de sympathieke Knap en 
Knetter bij de bouw van hun milieuvriendelijke 
machines - de afvalverslinders - aan alle kanten wor-
den tegengewerkt. Vooral de sluwe wethouder De 
Gier ziet veel liever alles bij het oude blijft. 

W.G. van de Hulst 
Zo'n vreemde jongen 124 NIEUW 
4 0  
J. en

543 
 M. io-12 jaar, 112 blz., tot 31/12/95: 

met tekeningen van 
W.G. van de Huls*. 
13e druk 

 

Het aangrijpende verhaal van Hans, 
de molenaarszoon, die op een middag 
voor Kerstmis met zijn roeiboot op een 
donkere plas verdwaalt. Hij roeit uren 
door en ziet op het laatst niets meer dan 
water, kou en mist. Totdat hij in een 
laatste krachtsinspanning afgaat op 
gezang in de verte, wat zijn redding 
betekent. 

W.G. van de Hulst 
Ouwe Dram 125 
4322 5 - A111-9 
J. en M.9-11 jaar, 112 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr., 26e druk 
Iedereen in het dorp kende Ouwe Bram, men vertel-
de allerlei wonderlijke dingen van hem en zijn huis-
je. De jongens sarde Ouwe Bram graag en dan dreig-
de hij woest met zijn stok. Niemand weet waardoor 
hij zo grimmig is geworden en alle vrolijke jongens 
zo haat. Wanneer drie jongens met zijn boot gaan 
spelevaren en bijna verdrinken, weet hij zijn haat te 
overwinnen en redt hen, waardoor hij eindelijk zelf 
vrede vindt. 

W.G. van de Hulst 
Peerke en z'n kameraden 126 
4328 4 - AVI-9 
J. en M. to jaar en ouder, 144 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr., 22e druk 
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar 
gewond. Op de vlucht uit België wordt hij meegeno-
men naar Holland. Een verhaal dat ontroering en 
mededogen wekt. Geen jongen en geen meisje mag 
dit klassieke boek missen. 
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W.G. van de Hulst 
Willem Wijcherts  127 
43268 - AVI-9 
J. en M. co jaar e.o., 144 blz., 
met tekeningen van J.H. Isings, zie druk 
In de roerige Spaanse tijd beleeft de dappere Alkmaarder jongen 
Willem Wijcherts adembenemende avonturen als hij zich bij de 
watergeuzen heeft aangesloten. Hij weet zijn vader en andere 
gevangenen te bevrijden, beleeft de victorie van Alkmaar en viert 
daarna een blijde bruiloft. 

C. Th. Jongejan-de Groot 
Greetje-Margriet  12E3 
4479 5 
M. 12 jaar e.o., 208 blz., 7e druk 

WIL 

Greetje-Margriet 
wordt Margriet 
4487 6 
M. 12 jaar e.o., 192 blz., 4e druk 
Iedereen mag weten hoe het gesteld is met Greetje-Margriet. Haar 
prettig open karakter doet denken aan de witte bloem die dezelfde 
naam draagt en die haar altijd gouden hart naar de zon keert. 

Rick van de Pol / Anton Bongiovanni 
Paddestoelensoep 
0360 6 130 

J. en M. io jaar e.o., wo blz., 
met tekeningen van Martin van Gelder 
Philip woont bij zijn moeder. Als zij een weekje weggaat, gaat hij 
niet naar zijn vader, maar naar de boshut. Daar brengt hij in zijn 
eentje een week door. Met vallen en opstaan redt hij zich. Het gaat 
fout als hij, door de honger gedreven, soep van paddestoelen eet 
en daar heel ziek van wordt ... 

Bert Visser 
Enkele reis Holland? 131 
0327 4 - AVI-9, 
J. en M. van io jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van Els Thijsse 
Humfrie, een Surinaamse jongen, wordt door zijn medeleerling 
Gerrit erg geplaagd. Hij loopt weg en komt in een kraakpand 
terecht. Zijn onderwijzer en enkele klasgenoten zorgen ervoor dat 
hij weer naar huis teruggaat. Als Gerrit met ernstige brandwon-
den in een ziekenhuis komt, worden Humfrie en Gerrit toch nog 
vrienden. 

P. de Zeeuw J.Gzn. 
Het turfschip van Breda  132 
4315 2- AVI-9 
J. en M. io jaar e.o., 96 blz., 
omslag Roelof van der Schans; illustraties H.H. Prahl, 4e druk 
In geuren en kleuren vertelt de auteur het historische verhaal uit 
de tachtigjarige oorlog, hoe Breda in 1590 door een list op de 
Spanjaarden wordt veroverd. Jaap Moret, de zoon van een weduwe 
speelt er een vervaarlijke rol in. 
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Henriëtte Kan-Hemmink 

111111111°'  
Bowie. Raadsels  133 
rond het meer 
0448 3 
M. vanaf io jaar, wo blz., 
met tekeningen van Maartje van den Broek 
Bowie's ouders zijn pas begonnen met een water-
sportcentrum aan de oevers van het prachtige 
Zuidermeer. In de oude, gerestaureerde melkfabriek 
is het hoofdgebouw gevestigd. 
Wanneer de elfjarige Bowie voor het eerst de enorme 
zolder van het gebouw betreedt, doet ze een vreemde 
ontdekking... Die ontdekking is het begin van een 
reeks van spannende gebeurtenissen. 

Henriëtte Kan-Hemmink 
Bowie in de première 134 
0449 1 
M. vanaf io jaar, ioo blz., 
met tekeningen van Maartje van den Broek 
Ze hadden zich er zo op verheugd, Bowie en haar vijf 
klasgenootjes! Met hun zessen mogen ze meedoen 
als dansgroepje in een première-modeshow van de 
wereldberoemde ontwerpster Viviène Lecroix. Zo'n 
kans krijg je maar eenmaal in je leven, en dan wordt 
Kristel aangereden. Uitgeschakeld! Het dansen kan 
ze dus wel vergeten. Maar wat is er toch met 
Welmoed aan de hand? Wordt ze bedreigd? Waarom 
wil ze Bowie niet in vertrouwen nemen? 
Het tweede deel in de nieuwe serie over de elfjarige 
Bowie, waarin Bowie iets over zichzelf leert en zich 
afvraagt of je verliefd kunt worden als je bijna twaalf 
bent... 

Henriëtte Kon-Hemmink 

Op het nippertje 

V ERE orE N ?mrt" % 
VERBoLIEN TE viSS, 

Henriëtte Kan-Hemmink 
Met Steffi uit de brand  135 
03266- AVI-8 
J. en M. 10 jaar e.o., too blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Steffi en haar vrienden en vriendinnen weten van 
wanten. Wanneer de peuterspeelzaal wordt verwoest 
zitten ze niet bij de pakken neer. Samen met haar 
gymclub organiseert Steffi een circusvoorstelling om 
geld in te zamelen voor nieuw speelgoed. Dat wordt 
een groot succes. 

Henriëtte Kan-Hemmink 
Op het nippertje  136 
0361 4 - AVI-9 
J. en M. 8-io jaar, 100 blz., 
met tekeningen van Ria Groen 
Het hondje Molly verdwijnt op raadselachtige 
manier. Bij het asiel horen Wieteke, Bram, Laura en 
Thijs dat illegale handelaren honden van straat 
oppikken om ze als proefdieren te verkopen aan 
laboratoria voor het testen van cosmetica. Door een 
advertentie waarin dieren worden aangeboden, 
komen de kinderen de handelaar op het spoor. Op 
listige wijze bevrijden ze Molly en andere dieren, al 
is het wel maar net op het nippertje. 

Henriëtte Kan-Hemmink 
Het vreemde telefoontje  137 
02944-  AVI-9 
J. en M. 12 jaar e.o., 120 blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Wanneer ontdekt wordt dat er in een meertje bij een 
camping geen kikkers meer voorkomen, blijkt dat 
het water ernstig vervuild is. Dan begint de speur-
tocht naar de oorzaak, waarbij kinderen van de cam-
ping een belangrijke rol spelen. Vlak voor de ontkno-
ping worden ze opgesloten in een oud gebouw waar-
in een laboratorium was ingericht. Was daar de oor-
zaak van het kwaad? 

HanApN0 Kon 

Me-r Stefti  
un DE BRAND  
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Henriëtte Kan-Hemmink 
Brand op bestelling  138 
0362 2 

J. en M.7-9 jaar, 170 blz., 
met tekeningen Ria Groen 
Tjakkien is pas met haar ouders van de stad naar het 
platteland verhuisd. Ze mist haar vriendinnen en 
vraagt zich af of er ooit wel iets gebeurt in het dorp. 
Maar dan is ze getuige van een mysterieus voorval. 
Ze ziet hoe een jongen wordt klem gereden door een 
auto. Tjakkien verstopt zich en luistert het gesprek 
tussen de autobestuurder en de jongen af. Het is 
duidelijk dat de jongen gechanteerd wordt. Maar 
waarom krijgt hij dan geld? In zijn haast om weg te 
komen verliest de jongen de envelop met geld die 
hij van de man kreeg. Tjakkien neemt hem mee 
naar huis. Maar wat moet ze ermee? 
Samen met haar nieuwe vriendin Fleur probeert 
Tjakkien het raadsel op te lossen. 

W.G. van de Hulst 
Gerdientje 139  
4344 6  
J. en M.9-11 jaar, 184 blz., 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr. 
zie druk 
Gerdientje woont met haar zusje en broertje in een 
boerenhuisje dat verhuurd wordt door een rijke 
boer. De boer heeft haar ouders voor de keus gesteld: 
of haar vader als boerenknecht op zijn bedrijf of de 
familie het huisje uit. Geld voor een ander huis is er 
niet. De nood dreigt, maar dank zij de dokter keert 
alles zich ten goede. 

W.G. van de Hulst 
Jaap Holm en z'n vrinden  140 
4341 1 - AVI-9 
J. en M. io jaar en ouder, zo8 blz., 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 2.9e druk 
Echte jongensavonturen! Vele humoristische 
trekjes, waardoor het leven 
van de jeugd wordt 
gekarakteriseerd. 

Brand 
op bestelling 

W.G. van de Hulst 
Van Hollandse jongens 
in de Franse tijd 
44965 - AVI-8 
J. en M. iz jaar e.o., 176 blz., 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., ige druk 
Het verhaal speelt in de Napoleontische tijd toen 
Franse troepen in alle grote steden gelegerd waren en 
er soms een ware terreur uitoefenden. Zo ook in 
Utrecht. Met spanning volgen we de belevenissen van 
de hoofdpersonen en ontdekken al spoedig dat barse 
soldaten soms toch wel aardiger kunnen zijn dan ze 
zich voordoen. Met het vertrek van de Fransen en de 
bevrijding van de stad eindigt dit spannende boek. 

Coen Hartman 
Wapens voor de shogun  142 
0357 6 
J. en M. 12 jaar e.o., 33o blz., 
omslagtekening van Roelof van der Schans,ƒ29,90 
In de jaren 1865-1868 is de geschiedenis van Japan 
enorm veranderd. In die spannende tijd krijgen 
Junichi en zijn vriend Masayuki opdracht een brief 
naar Edo te brengen. De opdracht is geheim, maar ze 
weten dat het over wapens gaat. Wapens voor de sho-
gun... 

Van gollandserrtgens 
in  de Vrallset"—  
W G vark de Huist 

141 

Walgeollikt  sito~ 
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Gegenbadn  

Graag willen wij de lezers van deze catalogus laten profiteren van een aantal boeken 

die sterk in prijs zijn verlaagd.f3estel ze snel want de voorraad is beperkt. 

van f 12,95 voor f 7,95 
Lenie van Riessen 

143 De sleutel in het water 

van f 12,95 voor f 6,95 
Lenie van Riessen 
Als Samantha je vriendin is 
0237 5 - AVI-8 
M. to jaar e.o., 8o blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Bij Cindy komt een nieuw meisje in de klas: Samantha. 
Meteen vanaf de eerste dag 'klikt het' tussen hen. Maar dan 
haalt Cindy een gemene streek uit waar Samantha op wordt 
aangekeken. 

van f 12,95 voor f 7,95 
Piet Meinema 
Onno en Marleen en de onderduikers 144 
0329 0 - AVI-8 
J. enM. 8-sojaar, too blz., 
met tekeningen van Tiny van Asselt 
Onno en Marleen moeten door een gasontploffing onver-
wacht naar een flat verhuizen. Na anderhalf jaar komen ze 
eindelijk weer in een gewoon huis terecht. Tot hun grote ver-
rassing ontdekken ze dan een schuilplaats uit de Tweede 
Wereldoorlog, waar Joden verstopt waren. Ze willen nu 
ineens alles van het verzet van hun opa's weten. 

G. van de Hulst 

vlek 

Mekkl
eTsttee

eutesstadvee,eni,
t en 

145 
0322 3 - AV1-9 
J. en M. van io jaar e.o., wo blz., 
met tekeningen van Geeske van Tienhoven 
Wanneer de uitvinding van Freek Mols 
wordt gestolen, sporen Jelle en Menno als 
echte detectives de dief op. Bij de spannende 
avonturen die ze daarbij beleven, speelt een 
sleutel een belangrijke rol. 

van f 14,95 voor f 9,95 
W.G. van de Hulst 

146 De rode vlek 
4500 7 AVI-5 
J. en M. to jaar e.o., 176 blz., 
met tekeningen van W.G. van de Hulst jr., 13e 
druk 
In en om een molen beleven Gert en Karel, 
samen met hun hond Hek, spannende avon- 
turen. 

van ,ƒ 29,50 voor f 14,95 
Hinke Baukje Wever 147 
Licntiee in het donker 
Met kleuters advent en kerstfeest vieren 
0145 x, 96 blz., integraal-band 
met tekeningen van Anna-Hermine Miiller 
In dit boek worden vormen aangereikt voor 
het vieren van het kerstfeest met kleuters 
thuis en op de basisschool. Het gaat in op 
de invloed van 'licht' en 'donker' in ons 
leven. De verwoording van de verhalen in 
dit boek, die gebaseerd zij op het Evangelie 
naar Lucas, sluit hierbij aan. Want de woor-
den 'licht' en 'donker' spelen ook in de bijbel 
een belangrijke rol. 

van f 24,50 voor f 14,95 
Selma lagerliif e.a. 
Kerstvertellingen  148 

02561, 166 blz., gebonden 
Kerstverhalen van Rie van Rossum, Dr. A.J. 
Onstenk, M.A.M. Renes-Boldingh, Jo 
Kalmijn-Spierenburg, Tessa Spiessens-van 
Es, Selma Lagerliif, Roel Houwink en ds. K.A. 
Straatsma. 



Anne de Vries 
Anne de Vries vertelt  149 
25 verhalen voor de kleintjes 
03967, 236 blz., gebonden 
met tekeningen van Con-ie van der Baan, 
omslag van Ria Groen,ƒ24,90 
In dit boek zijn vijfentwintig kinderverhalen opge- 
nomen, die ouders graag zullen voorlezen en waarin 
kinderen, die reeds kunnen lezen, graag zelf zullen 
grasduinen. 

Evert in turfland 150 
0402 5 
J. enM. 10-12 jaar, 166 blz., 
met tekeningen van Tjeerd Bottema, omslag van Jouke 
Nijman,f 14,95 
Na bijna 4o jaar is het debuut van Anne de Vries 
opnieuw in boekvorm verkrijgbaar! Velen zullen de 
avonturen van 'Evert in turfland' nog kennen uit 
hun eigen schooltijd. Voor kinderen van nu zullen 
de lotgevallen van Evert net zo aantrekkelijk zijn als 
voor vorige generaties. 

Het boek van Jan Willem 151 
338i5 
J. enM. 6-8 jaar, 176 blz., 
met tekeningen Tiny van Asselt, 5e druk,f24,90 
Een voorleesboek voor kleuters, een leesboek voor de 
jeugd van 6 tot 8 jaar. De verhalen kunnen afzonder- 
lijk gelezen worden, maar vormen toch één geheel. 

Jaap en Gerdientje 152 
ooi 7 
J. en M.7-9 jaar, 192 blz., 
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottemai.  24,90 
Jaap is een kleine boerenjongen en Gerdientje is het 
dochtertje van een zendeling. Als Gerdientjes vader 
voor drie jaar naar Suriname gaat, mag Gerdientje 
bij haar oma logeren en daar ontmoet ze Jaap. 

Andere kinderboeken van Anne de Vries: 
Toen Jezus geboren wend 
en 
Scheepje onder Jezus' hoede 
(nummer 52 en 53), 
Bertus en Bruno 
(nummer 54) zie pagina ii. lek 

Anne 
deVoes  

Ver telt  

Anne 
Reis door de nacht 
Op onnavolgbare wijze vertelt Anne de Vries over de 
lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het 
verzet. Eenvoudige mensen, die in de duistere jaren 
van de bezetting daden hebben verricht waar moed 
en heldhaftigheid voor nodig was. 
Voorjongens en meisjes van to jaar en ouder. 
Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema. AVI 9,158 blz., 
prijs per deelf9,95 

De duisternis in 153 
4330 6, 22e druk 

De storm steekt op 154 
4331 4, 18e druk 

Ochtendgloren 155 
4332 2, 17e druk 

De nieuwe dag 156 
4333 0, 130 druk 

Omnibus Reis door de nacht 157 
3533 8 
474 blz., geïllustreerd door Jan Kruis, 
gebonden, met stofomslag, z4e druk,f29,90 

bet 
.boekvanl  
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ie Vries Lenze L. Bouwers 
Anne de Vries 1904-1964 
Een beeld van de auteur 
0421 1 158 lik 

4o blz.,ƒ14,95 
De boeken van Anne de Vries worden nog steeds gelezen en 
gekocht. 
Van Bartje zijn bijna 500.000 exemplaren verkocht en 
van Reis door de nacht ruim 200.000. Het 
Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis is 
zelfs vertaald in dertig talen. 
Dit boek werd in eerste instantie samengesteld met 
het oog op tentoonstellingen die in de loop van 1995 
werden gehouden. In dit boek krijgt de lezer door 
korte teksten en veel foto's een indruk van Anne de 
Vries. En welke Anne-de-Vries-liefhebber wil niet 
graag een beeld van de auteur vasthouden? 

Lenze L. Bouwers - de samensteller - schreef zelf ook 
enkele jeugdboeken. Hij werkt aan een biografie over 
Anne de Vries. 

 

Anne 
de \Ivies 

1904-190  

 

 

le ( (941(  

door Anne 

 

Anne de Vries 
Bibliografie van Anne de Vries 
(1904-1964) 
0450 5 159 
240 blz.,ƒ34,90 
Deze bibliografie geeft een volledig overzicht van het 
werk van Anne de Vries: romans en verhalen voor 
volwassenen, publikaties over onderwijs en opvoe-
ding, jeugdliteratuur, de Tweede Wereldoorlog en 
andere onderwerpen; kinderboeken en schoolboeken 
(met alle herdrukken en vertalingen). Het boek ein-
digt met een overzicht van de publikaties Over Anne 
de Vries en zijn werk. 
Geen boek om achter elkaar uit te lezen, wel een 
onmisbare bron voor iedereen die het werk van Anne 
de Vries wil bestuderen en onontbeerlijk voor de vele 
verzamelaars. 
De lijst van publikaties Over zijn werk bevat boven-
dien veel informatie over de leescultuur in prote-
stants-christelijk Nederland, met name in de jaren 
dertig toen in talloze kerkbodes en verenigingsorga-
nen - vaak zeer deskundige - recensies verschenen. 

De samensteller van deze bibliografie, de neerlandi-
cus Anne de Vries (1944), is een zoon van de schrijver. 
Hij is werkzaam als bibliothecaris bij het NBLC te 
Den Haag en als docent jeugdliteratuur aan de VU. 
Hij publiceerde artikelen over jeugdliteratuur en 
promoveerde in 1989 op het proefschrift Wat heten 
goede kinderboeken?. 

 

,n beeld \ an de outeur 
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De verhalen van W.G. van de Hulst blijken steeds 
weer nieuwe generaties kinderen te kunnen boeien. 
Bij de keuze voor een cadeau of bij het voorlezen 
grijpen ook ouderen weer in toenemende mate 
terug op wat hen in hun jeugd dierbaar en ver-
trouwd is geworden. 

W.G. va 
Meesterverteller 

Inde Soete Suikerbol 
per deel 128 blz., gebonden 
met de originele illustraties van W.G. van de Hulst Jr., 
per deelf 19,90 

deel 1 160 
3807 8, 37e druk 

deel 2 161 
3808 6, 341 druk 

deel 3 162 
3809 4, 33e druk 

deel 4 163 
3810 8, 33e druk 

deel 5 164 
38043, 31e druk 

deel 6 165 
38051, 321 druk 

deel 7 166 
3806x, 3 ie druk 
Na het succes van de herdruk van de eerste drie 
delen van de serie 'Inde Soete Suikerbol' kon het ver-
volg niet uitblijven: ook de andere vier delen zijn 
herdrukt, zodat deze beroemde serie nu weer com-
pleet leverbaar is! 

De sfeervolle tekeningen werden aanvankelijk 
gemaakt als stripverhaal in de krant, daarna ver-
schenen zij in boekvorm om zelfs te worden 
bewerkt als tekenfilm voor de televisie. En ook nu 
weer zullen kinderen smullen van deze suikerbol-
lenbakkersavonturen. 

Over de gezellige dikke bollenbakker, zijn nette 
vrouw die altijd zeurt, de ondeugende Louw, die 
later hun toegewijde knechtje wordt en al die ande-
ren. Wie kent niet de koning uit het Noorderland, 
die zijn tanden zette in een suikerbol waarin een 
denneappel gebakken was ..., het hartveroverende 
prinsje dat de daardoor ontstane diplomatieke crisis 
wist af te wenden ..., de 'puntmuts', die de bakkers-
vrouw de stuipen op het lijf joeg maar die zij toch 
redde toen er stukjes uit zijn oren zouden worden 
geknipt ... 
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de Hulst 
en kindervriend 

Sinterklaas 167 
3383 1, 48 blz., 5e druk,f 14,95 
Dit is het beroemde verhaal van Sinterklaas die zijn 
mijter verloren had maar hem toch, vlak vóór zijn 
rijtoer door de stad, terugkreeg dankzij de oplettend-
heid van een kleine jongen. 

Omnibus Voor Onze Kleinen 168 
Deel 1 
3537 0, se druk, 382 blz.,ƒ2.9,90 

Deel 2 169 

3538 9, 4e druk, 346 blz.,ƒ29,90 
Beide boeken zijn gebonden, met stofomslag, rijk geïllus-
treerd. 
De serie Voor Onze Kleinen van de meesterverteller 
W.G. van de Hulst is in de loop van enkele generaties 
een begrip geworden. 
In deel r zijn elf titels opgenomen, verlucht met 
circa honderdnegentig tekeningen; in deel 2 de ove-
rige tien deeltjes met circa honderdtachtig tekenin-
gen, alle van W.G. van de Hulst Jr.; elk verhaal begint 
met een prachtige kleurenprent. 
Voor de losse delen van deze serie: zie pagina 16/17. 

Veertien beroemde verhalen  170 
0319 3 
482 blz., gebonden, met stofomslag, je druk,ƒ34,90 
De veertien meest beroemde verhalen uit de serie 
`Voor Onze Kleinen' met bij ieder verhaal een pagi- 
nagrote kleurenprent en meer dan ioo tekeningen 
van W.G. van de Hulst Jr. 

Het nieuwe voorleesboek 171 
0282 0 
z88 blz., gebonden, met stol-omslag, 
met tekeningen van W.G. van de Hulstir., 5e druk,ƒ29,90 
Een schat aan verhalen over gewone dingen uit het 
dagelijks leven van onze kleuters, maar ook sprookjes 
en vertellingen over 'vroeger' zijn hier bijeenge-
bracht. 

Het grote voorleesboek  172 
0254 5 
32o blz,, gebonden met stofomslag, 
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 11e druk,f29,90 
Een groot aantal korte verhalen uit de fantasiewereld 
van prinsen en prinsessen, verhalen van en over die-
ren en - niet te vergeten - navertelde geschiedenissen 
uit het Oude en het Nieuwe Testament. Verhalen om 
voor te lezen aan kinderen die er net nog niet aan toe 
zijn om ze zelf te lezen. 

Rozemarijntje omnibus 173 
3534 6  
384 blz., gebonden, 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr., 6e druk,f29,90 
De vijf delen van de Rozemarijntje-serie zijn hier in 
één band bijeengebracht. Voor de losse delen zie 
pagina 19. 

wGvan de 1.‘134,1%1  
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G.--  HULST 

UITGEVERIJ CALLENBACH 
NIEUW ADRES: Prinses Marielaan 8, 3743 JA Baarn, Postbus 1, 347o AA Baarn 
tel. 02154.22144, m.i.v. to oktober: 035.5422144 - fax 02154.23855, m.i.v. to oktober: 035.5423855 

Alle in deze catalogus genoemde uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel. 
Wijzigingen in de vermelde gegevens worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

W.G. van de Hulst 
Hans de Ponnie 
en nog eenentwintig andere verhalen 
0433 5, 207 blz., gebonden, met stofomslag, 
met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.,ƒ24,90 
Een boek met verhalen over kinderen en hun avonturen 
met allerlei dieren die in hun omgeving leven en waarmee 
ze al spelende vertrouwd raken. 
De verhalen zijn voor een deel gekozen uit het beste van 
W.G. van de Hulst Sr. 
Door de eenvoudige woordkeuze zullen alle jonge kinderen 
ze begrijpen, door de spanning in ieder verhaal, met de 
gelukkige oplossing aan het einde, zullen zij ervan genie- 
ten! 
W.G. van de Hulst Jr. vulde de verzameling aan met een 
aantal door hemzelf geschreven verhalen die in dezelfde 
geest zijn uitgewerkt. 

Daan van der Kaaden 
Zoeken naar  de ziel  Op 
Leven en werk van W.G. van de Hulst 
03959, 160 blz., gebonden 
met ruim 150 illustraties enfoto's,f 39,90 
Al jaren werd er op gewacht en naar uitgekeken, 
door bewonderaars, liefhebbers, lezers, leerlin-
gen, verzamelaars en anderen. Nu is het er dan: 
een boek over W.G. van de Hulst (1879-1963). 
Willem Gerrit van de Hulst is misschien wel de 
meest gelezen kinderboekenschrijver van 
Nederland. Hij werd geboren in Utrecht, groei-
de er op en bleef er tot zijn dood toe gestaag 
doorwerken aan een enorm oeuvre. 
Hij moet een geheim hebben gehad: hoe komt 
het anders dat zijn boeken nog altijd worden 
gelezen, door jong èn oud? Zijn oudste boeken, 
uit 1909, gaan nog elk jaar in flinke aantallen 
over de toonbank. Uitgevers laten zijn werk 
steeds weer herdrukken. 
Wat is dat geheim van een echte Van-de-Hulst? 
Hij schreef voor kinderen, maar werd tegelijk 
door volwassenen gelezen. Zelf maakte hij daar 
ook geen onderscheid tussen: een goed boek is 
een goed boek, of het nu voor kinderen of vol-
wassenen bedoeld is. 
Het geheim van Van de Hulst was zijn zoeken 
naar de 'ziel' van de dingen. Hij wilde de essen-
tie van het leven, van de dingen in het leven 
belichten. Hij gaf in zijn boeken het beste dat 
hij had, zijn eigen ziel. Die gaf hij ook voor de 
klas, als hij één werd met de arbeiderskinderen 
aan wie hij les gaf. En hij gaf thuis het beste, 
aan zijn vrouw en zes kinderen. 
Zoeken naar de ziel laat een portret zien van 
deze man. Niet alleen in woorden, maar vooral 
ook in ruim 15o illustraties en foto's. Want, zegt 
Van de Hulst zelf: de prent moet mee-vertellen. 
Een vrijwel compleet bibliografisch overzicht 
van zijn werk, dat honderden titels van boeken 
en verhalen bevat, maakt het boek ook voor ver-
zamelaars tot een onmisbaar werk. 
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