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voorlees 
boeken 

W.6. van de Hulst 

De boekjes in de serie Voor 

Onze Kleinen behoren al sinds 

enkele generaties tot de stille 

bestsellers. Nu uitgegeven in 

een groter formaat, met de 

uitstraling van een eigentijds 

kijk- en voorleesboek. W.G. 

van de Hulst jr. maakte de 

tekeningen bij de verhalen en 

zijn dochter, kleindochter van 

W.G. van de Hulst redigeerde 

de teksten zorgvuldig om ze 

weer goed leesbaar te maken 

voor kinderen van onze tijd. 

De bengels in het bos 
Carla en Rie, de zusjes, 

mogen een poosje bij groot-

moeder en grootvader wonen. 

Hun vader en moeder zijn op 

reis. Ze mogen in de grote 

tuin spelen, en soms in het 

bos. Maar dat is ook gevaar-

lijk... 

isbn 90 266 4239 3 

NIEUW! 
Fik 
Fik is een trouwe hond. Hij 

komt op voor zijn baasje. Hij 

is er altijd bij en waarschuwt 

Jan voor gevaar. Maar soms 

kan Fik ook niet helpen. Als 

zijn baasje héél ziek is, kan hij 

alleen maar verdrietig ir* 

mandje liggen huilen... 

Een spannend verhaal, met 

veel inlevingsvermogen ver-

teld. 

isbn go 266 4241 5 

NIEUW! 
Anneke en de sik 
Soms is de sik een lelijk 

beest, en soms is hij een lief, 

leuk sikje. Maar hij is jong en 

speels, en zo wild! Op een 

middag loopt hij weg, het 

laantje uit. Anneke zal hem 

achterna gaan, en hem vin-

den. Maar Anneke is een beet-

je dom. Ze gaat zei ver. 

Helemaal het laantje uit en 

nog verder... 

isbn 90 266 4236 9 

Van Bob. Bep en 
Brammetje 
Bob, Bep en Brammetje 

lopen in het bos. Met z'n 

drietjes. Daar vinden ze een 

klein vinkje in een groot, don-

ker gat in een oude boom. Ze 

vangen het vogeltje, stoppen 

het in een mandje en gaan 

snel eten voor hem zoeken, 

Maar als ze weer terugkomen 

is alles veranderd! Wie heeft 

er aan hun mandje gezeten, 

en waar zijn hun klompjes? 

isbn 90 266 4251 2 

reeds 

verkrijgbaar 

De wilde 
jagers 
isbn 90 266 4240 7 

Allemaal 
katjes 
isbn 90 266 4380 2 

Van drie 
domme zusjes 
isbn 90 266 4253 9 
Bruun de Beer 
isbn 90 266 4238 5 

verschijnen in oktober 

48  pag. geb. 



Deel 1: 382 pag. geb. 

isbn 90 266 3537 0 

39,90  

Deel 2: 346 pag. geb. 

isbn 90 266 3538 9 

39,90  
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InceNi 	WIL VAN LIE HULST JR, 

vAN Lij 

I IVF NIH I \\'I 
VOORLIISBOEK 

VO DE HULST 

Verhalen van toen 
Omnibus Deel i en 2 

serie Voor Onze Kleinen 

In deel i zijn elf titels uit de 

serie Voor onze kleinen opge-

nor & verluchtigd met circa 

hontirdnegentig tekeningen; 

in deel 2 de overige tien deel-

tjes met circa honderdtachtig 

tekeningen, alle van W.G. van 

de Hulst jr. Elk verhaal begint 

met een prachtige kleuren-

prent. 

Beide boeken zijn voorzien 

van een nieuw omslag. 

NIEUW 
Zomerverhalen 
Zomerverhalen is een smul-

boek voor de kenners, die 

vroeger zelf met W.G. van de 

Hulst zijn grootgebracht, en 

hun voorliefde voor deze ver- 

len graag aan hun kinderen 

en 	kinderen doorgeven. 

Daarnaast veroveren deze 

eenvoudige, ontroerende ver-

halen nog altijd nieuwe har-

tjes van kleine kinderen die 

graag worden voorgelezen. U 

vindt in deze bundel Sprookje, 

Het gat in de heg, Angelijntje, 

Flip en het roodborstje en nog 

vele andere korte verhalen, 

vrolijk, gezellig, ontroerend en 

verdrietig, zo veelzijdig als 

W.G. van de Hulst ze alleen 

kon schrijven. 

illustraties WC, van de Hulstje. 

isbn 90 266 1037 0 

300 pag. geb. 

f 34,90 

Winterverhalen 
Winterverhalen is een zorgvul-

dige keuze uit de beste verha-

len met de authentieke teke-

ningen van vader en zoon Van 

de Hulst. Het boek bevat ver-

halen die door verzamelaars 

van het werk van Van de Hulst 

werden voorgedragen voor 

herdruk in deze unieke bloem-

lezing. Een boek om mee weg 

te kruipen in een stil hoekje of 

om 's avonds voor het slapen 

uit voor te lezen. 

isbn 90 266 0909 4 

288 pag. geb. 

29)90  

Het grote voorleesboek 
Een groot aantal korte verha-

len uit de fantasiewereld van 

prinsen en prinsessen, verha-

len over dieren en navertelde 

geschiedenissen uit de bijbel. 

illustraties W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 0254 5 

320 pag. geb. met stofomslag, 

j.  29,90 

weer verkrijgbaar in maart 2000 

Het nieuwe voorleesboek 
Een schat aan verhalen over 

gewone dingen uit het dage-

lijks leven van onze kleuters, 

maar ook sprookjes en vertel-

lingen over 'vroeger' zijn hier 

bijeengebracht. 

illustraties W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 0282 0 

288 pag. geb. met stofomslag, 

.f 29,90  

voorlees 
boeken 



liansdePonn, 
en nog eenentwintig 

nadere vetolei 
".4 

CALLENBAC, 

voorlees 
boeken 

W.G. van de Hulst 

Het gouden 
voorleesboek 
Het gouden voorleesboek van 

W.G. van de Hulst (1879-1963) 

behoort tot de 'klassieken' 

van de Nederlandse kinderli-

teratuur. Het gouden voor-

leesboek kwam voor het eerst 

uit bij het vijftigjarig schrijvers-

jubileum van Van de Hulst (in 

1959) en werd verschillende 

malen in grote oplagen her-

drukt. 

illustraties W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 0498 x 

320 pag. geb. 

Hans de Ponnie 
en nog eenentwintig andere 

verhalen 

illustraties W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 0433 5 

207 pag. geb. 

f 24,90 

actieprijs op pagina 29 010 

Boekjes met knuffel 

Het konijntje 
isbn 90 266 0925 6 

Het kuikentje 
isbn 90 266 0926 4 

op karton, klein formaat, 

verpakt per 6 ex. 

Serie Voor onze kleinen 
vrolijke illustraties 

W.G. van de Hulst je. 

Het huisje in de sneeuw 
isbn 90 266 4243 

Zo'n griezelig beest 
isbn 90 266 4524 4 

Kareltje 
isbn 90 266 4249 0 

Het zwarte poesje 
isbn 90 266 4248 2 

Het klompje dat op 't 
water dreef 
isbn 90 266 4245 8 

Ieder deel 52 pag. geb. , AVI-5 

f9,90 per ex 

kartonboeken 

Hé, dat is van mij! 
Een kinderboek over delen 

isbn 90 297 1469 7 

Ik ben zo bang! 
Een kinderboek over vertrou-

wen 

isbn 90 297 1468 9 

illustraties Benrei Huang 

8 pag. groot formaat op karton, 

.1" 8,95 



ook verkrijgbaar 
in dezelfde serie: 

Lois Rock 
Een nacht vol 
sterren 
isbn 90 266 0927 2 

26 pag. geb. full 

colour geïllustreerd, 

14,95 

Het ijerdulaalbed Van 
tante Jet 

voorlees 
boeken 

Slaap gerust 
Lois Rock 
Dit boek vertelt niet alleen het 

kerstverhaal, maar de kleurrijke 

illustraties zijn ook bedoeld om 

kinderen zelf te laten vertellen 

wat ze die dag gedaan hebben, 

en waarvoor ze danken en bid- 

der 	n nen. isbn 90 266 0928 o, 

26 pgeb. full colour geïllustreerd, 

1'14,95 

Het verdwaalbed van 
tante Jet 
Henriëtte Kan 
Fleur en haar broertje 

Matthijs logeren bij tante Jet. 

Matthijs vindt het eng om 

zonder papa en mama te sla-

pen... Hij durft het toch! In 

deze prachtig geïllustreerde 

verhalen komen diverse the-

ma's aan de orde zoals angst 

overwinnen en met pijn 

omgaan. *illustraties Henriëtte 

Middag, isbn 90 266 0883 7 

6o ,10geb. groot formaat, 

14,95 

Marks nieuwe baby 

Jan Godfrey 
Mark kijkt uit naar de geboor-

te van zijn nieuwe broertje of 

zusje, maar weet niet zeker of 

hij alle veranderingen wel leuk 

vindt... Dit boek laat zien dat 

God van alle kinderen houdt, 

klein en groot. 

isbn 90 297 1562 6, 25 pag. geb. 

Elke dag kinderdag 
Frans van Houwelingen 
De broertjes Janjaap en 

Gijsbert en hun zusje 

Willemien zijn de hoofdperso-

nen in dit boek. Ze maken van 

wasrekjes traphekjes, verven 

hun neuzen bruin en kleuren 

de ramen. Ze wonen in een 

christelijk gezin dat een sfeer 

uitademt waarin kinderen wel-

kom zijn. 

isbn 90 297 0864 6, AVI-6 

3e druk 103 pag. geïll. geb. 

f 19,90 

Nog even opblijven 
Frans van Houwelingen 
Dit is het tweede boek over de 

avonturen van Gijsbert, 

Janjaap en hun zusje 

Willemien. Net  als in Elke dag 
kinderdag beleven ze weer een 

heleboel. 

isbn 90 297 0925 1, AVI-6 

3e druk 104 pag. geïll. geb. 

f 19,90  

Kusje voor het slapen 
gaan 
Frans van Nieuwelingen 
De avonturen van Gijsbert, 

JanJaap en hun zusje 

Willemien. Een prachtig voor-

leesboekje. 

isbn 90 266 0956 6 

2e druk 112 pag. geïll. geb. 

16,90 
	

1.19,90 



Lenze L.Bouwers 
Sst, ik ga bidden 

• Kindergebeden 
aar zullen we voor 

idden? 
Andy Rob 

r", 1 

kinder 
gebeden 

Waar zullen we 
voor bidden? 
Andy Robb 
Samen bidden is even natuur-

lijk als ademhalen. Samen 

bidden is een gewoonte die 

een kind kan leren. Met 

behulp van de plaatjes in dit 

boek krijgen u en uw kind 

ideeën voor een gebed. Zo 

leren kinderen ieder onderdeel 

van hun leven met Jezus te 

verbinden. isbn 90 266 0939 g 

32 pag. groot formaat, fuif colour 

geïllustreerd, geb. 

f 19,90 

Sst... ik ga bidden 
Lenze L. Bouwers 
Kleine gebedjes om te lezen 

en met je ogen open te bid-

den: hardop, zachtjes. Je kunt 

ook een gebedje lezen en het 

boekje wegleggen. Met je 

eigen woorden zeg je dan het-

zelfde. Want er zijn zoveel 

momenten om tot God te bid-

den. isbn 90 297 1377 1 

46 pag. pb., 

f 13,90 

Blibelverha-
len om voor 
te lezen 

'k Vouw mijn handjes 
Vouw mijn 
handjes 	Jo Kaimijn-Spierenburg 

7mbellgar 
Met deze uitgewerkte gebe- 

den wil de schrijfster ouders 

helpen. Niet om deze gebe-

den zomaar over te nemen, 

maar om het eigen gebed van 

onze kinderen te stimuleren 

en te verrijken. 

isbn 90 266 0290 1, 58 pag. geb. 

f 14,95 

Nieuwe Kindergebeden 
Inge Lievaart 
Eigentijdse morgen-, avond-

en tafelgebeden, en gebeden 

voor christelijke feestdagen, 

vader- en moederdag, zieken 

en arme mensen. In eenvou-

dige dichtvorm geformuleerd 

en geschikt om uit het hoofd 

te leren. isbn 90 266 0342 6 

64 pag.  Pb., 

14,95 

De nieuwe ster 
Taffie Davies 
Een adembenemend lees- en 

kijkboek over die ene bijzon-

dere ster boven Bethelehem, 

die een hele speciale taak 

gekregen heeft... 

isbn 90 297 1470 0 

28 pag. geb. full colour 

1.  19,90 

Het water, de ark en 
de regenboog 
Stephanie Jeffs & 
Susan Wintringham 
Hij was de enige man die 

sprak met God. Hij was de 

enige die nog wist dat God 

bestond. Zijn naam was 

Noach. Dit verhaal is bijbeige-

trouw en fris naverteld voor 

jonge lezers. isbn 90 297 1564 2 

28 blz. geb. full colour geïllustreerd, 

f 19,90 



Mary Batehelor 

MINDER 

BIJBEL 
in 1305 vertellingen 

kinder 
bijbels 
	

Om te beginnen 

4' Kleutervertelboek 

Anne de Vin 

NIEUW 
Kleutervertelboek 

Anne de Vries 
De unieke wijze waarop Anne 

de Vries de bijbelse verhalen 

aan de kleuters wist over te 

brellir, gaf hem internatio-

nalaam. De inhoud van het 

Kleutervertelboek is volledig 

bijbels verantwoord, zorgvul-

dig afgestemd op het bevat-

tingsvermogen van de kleuter 

en voor deze druk licht gemo-

derniseerd. 

fuif colour geïllustreerd 

isbn 90 266 0940 x, 256 pag. geb. 

39,90  

A. de Fluiter, B. van Pelt, 
1. Bouman 
Een geheel nieuwe editie van 

deze unieke kleuterbijbel. De 

opbouw is onveranderd geble-

ven. Iedere vertelling wordt 

voorafgegaan door een toe-

lichting op de bijbeltekst voor 

de volwassene. Achterin deze 

bijbel staan suggesties zoals: 

gedichtjes, liedjes, gespreks-

ideeën, spelletjes. 

illustraties Erica Cotteleer 

isbn 90 266 0907 8, 240 pag. geb. 

f44,50  

van 4 tot 7 jaar 

om de bijbel 

Kinderbijbel 

Huy Batchelor 
Een boeiend geschreven en 

prachtig geïllustreerde kinder-

bijbel, ingedeeld in 365 lees-

stukken van elk drie minuten. 

Als kinderen zelf kunnen 

lezen, kunnen ze deze bijbel 

als dagboek gebruiken. De 

tekst blijft heel dicht bij de 

oorspronkelijke bijbeltekst. 

isbn 90 297 loot) 4, 416 pag. geb. 

13990  

Janneke de Leeuw & 
Casper Koolsbergen 
Bijbelverhalen met tekeningen 

om zelf in te kleuren 

Hou je vast 
isbn 90 266 0879 9 

Zie je wel 
isbn 90 266 0467 x 

Weet je wat 
isbn 90 266 0386 x 

Pak me dan 
isbn 90 266 1020 3 

verschijnt oktober 1999 

Per deel 32 pag, geniet 

f 8,95 

van 4 tot 7 jaar 



Anne de Vries 

e goede 
herder 

Anne de Vries 

Anita Ganeri & Rachel Conner 
serie Zó teken je... 
Het kerstverhaal 
isbn 90 266 0409 2 

Vrienden van God 
isbn 90 266 0455 6 

De Ark van Noach 
'e isbn 90 266 0408 4 

per deel f 4,95 

Bijbelverhalen spelenderwijs 
serie Samen spelen 
leen 
Verhaal van het begin 
isbn 90 266 0485 8 

In de ark met Noach 
isbn 90 266 0483 1 

David en Goliath 
isbn 90 266 0486 6 

20 pag. gen geb. 

per deel f 6,95 

om de bijbel 

Diana Aardema-Kremer 
Het Evangelie in 
vogelvlucht 
14 lessen met werkjes voor 

zondagsschool of bijbelclub 
isbn 90 297 7447 6 

A4 formaat, 96 pag. pb. 

f 29,90 

4 -12 jaar 

boekjes voor de allerkleinsten 
klNee gt Vr 
De wijzen uit het oosten 
isbn 90 297 7237 6 

Het kindje in de kribbe 
isbn 90 297 1232 5 

De goede herder 
isbn 90 297 1233 3 

David de herdersjongen 
isbn 90 297 7238 4 

De verloren zoon 
isbn 90 297 1234 1 

Mozes 
isbn 90 297 1231 7 

Die domme Jona 
isbn 90 297 1235  X 

Met Jezus in het scheepje 
isbn 90 297 1236 8 

in kleur geïllustreerd 

52 pag. geb. 

8,95 

setprijs f 59,5o 
isbn 90 297 1230 9 

actieprijs op pagina 28 

Bijbels knuffelverhaal 
Het lammetje 
baby Goidsack 
Als Lammetje de kudde ver-
laat om de wereld te verken-
nen, raakt ze de weg kwijt. Ze 
voelt zich zo alleen! 

isbn 90 266 0665 6 

11 pag. op karton, 

9,90  



In de Goud 
Gdj)er 

A rreditionaltaleforChristm. 
.10..4bYttoTohio9 

• 

voorlees 
boeken 

N1FUW 
In flouden Gaper 

WAL van de G#I1g 
Dit spannende detective-

verhaal is opnieuw uitge-

geven, rijk geillustreerd, 

met licht aangepaste 

tekst. Boven de deur 

van de winkel van 

juffrouw Annemarie en 

juffrouw Ursula hangt 

een prachtige goud-

kleurige gaper. Twee 

deftige doctoren willen 

de gaper kopen. Twee 

vrienden, Reyer en Bas, 

komen erachter dat het 

bedriegers zijn... 

illustraties 

W G  ,,k1 de Hulst jr. 

isbn j ii66 3355 6 

ca. 96 pag. geb. 

verschijnt oktober 

ca. j.  17,50 

Margreet Mallers 
Kerst zonder kaarsen 
isbn 90 297 7064 0, 52 pag. 

geïll. geb. J.  7,9o, AVI-7 

de Gouden 
Gaper 2 

NIEUW 
In de Gouden Gaper 

W.G. van de Hulst 
De prinses die op het 

kasteel woont is hele-

maal alleen. Haar 

vader is gevangen 

genomen. Ze vindt een 

geheimzinnig kistje in 

het moeras. Wat zit 

daar in? En de maar-

schalk van de keizer 

wil met de prinses 

trouwen. Maar... 

Scheve Tinus en de 

grote norse meyer van 

't kasteel waken over 

haar! 

illustraties 

W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 3365 3 

ca. 96 pag. geb. 

verschijnt oktober 

ca. f 17,50 

Anne de Vries 
Het boek van Jan 
Willem 
isbn 90 266 3381 5 

176 pag. geb. f.  24,90 
Jaap en Gerdientje 
isbn 90 266 0401 7 

192 pag. geïll. geb. je  24,90 

Het boek van Vletje 
Jansen 
isbn 90 266 3907 4 
124 pag. geill. geb. I.  24,90 

Het betoverde land 
achter de kleerkast 
C.S. Lewis 
Vier kinderen beleven in het 

huis van een professor een 

buitengewoon avontuur. 

Nieuwsgierige Lucy loopt 

een oude kleerkast in en 

belandt zo in een bos, waar 

ze vreemde wezens ontmoet, 

zoals nimfen en elfen, maar 

ook een Witte Tovenares... 

Dit beroemde verhaal van 

C.S. Lewis is voor het eerst 

voor jongere kinderen toe-

gankelijk gemaakt. De tekst 

is zorgvuldig bewerkt en 

ingekort en schitterend geïl-

lustreerd. 

illustraties Christian Birmingham 

isbn 90 266 0936 7, 48 pag. geb. 

j" 27,50 

zie ook de kalender voor het 

jaar 2000 op pag. 27 

NIEUW 
De wonderlijke kerst 
van Papa Panov 
Ruben Saillens 
Het is eerste kerstdag. Papa 

Panov, een oude eenzame 

schoenmaker verwacht een 

heel speciale gast. Maar als 

het steeds later wordt, ziet 

het ernaar uit dat hij tever-

geefs heeft gewacht. Er zijn 

veel mensen langs gekomen, 

maar de speciale gast heeft 

hij niet gezien... Aan het eind 

van de dag merkt hij dat de 

speciale gast onopgemerkt 

toch is langsgekomen! 

bewerkt door Leo Tolstoy 

illustraties Tony Morris 

isbn 90 266 1004 1, 32 pag. geb. 

.ƒ» 14,90 



bas  gaat 
op voetbal 

Vroawke Klopwijk 

beginnende 
lezers 

Vrouwke Klapwijk 0956) stu-

deerde aan de Pedagogische 

Academie, waarna ze een 

baan vond bij de basisschool 

in Bunschoten-Spakenburg. 

Ze gaf les aan groep 3. Lezen 

is altijd haar grootste hobby 

geweest, en haar zelf verzon-

nen verhaaltjes vertelde ze op 

school en thuis. Haar eerste 

boekje, Bas haalt zijn A was 

bestemd voor groep 3 en ver-

scheen in 1992. Daarna ver-

schenen er verschillende deel-

tjes over Bas. Vrouwke is 

redacteur van de serie de 

Horizonreeks. Ze vertaalt en 

bewerkt bijbelverhalen en 

publiceert in de educatieve 

serie Makkelijk Lezen. Als 

intern begeleidster is ze aan 

een basisschool verbonden, 

waar ze kinderen met leerpro-

blemen begeleidt. 

NIEUW 
Bas in de ArenA 
Bas is dolblij. Met zijn voet-

balclub gaat hij naar de ArenA 

in Amsterdam. In de ArenA 

krijgt de club een rondleiding 

van Jens. Er is daar zoveel te 

doen en te zien. Totdat Bas 

verdwaalt. Waar moet hij 

heen? 

isbn 90 266 1029 7, 

AVI-2, 52 pag. geb. 

.ƒ 9,90  

TWEEDE DRUK 
Bas gaat op voetbal 
Bas gaat op een voetbalclub. 

Hij leert daar een doeltrap en 

een kopbal. Hij speelt ook in 

een wedstrijd. Er gebeurt ook 

iets wat je daar niet leert. Bas 

schopt een bal door de ruit, 

bij de buurman. Oei! Toch 

blijft voetballen altijd leuk. 

ilustraties Irene Goede, AVI-2, 

isbn 90 266 0947 7, 48 pag. geb. 

NIEUW 
Jop gaat op reis 
Jop gaat voor het eerst zelf op 

	

n 	reis, met de bus. Hij mag met 

gaat  r- de bus naar Lot. Lot woont op 

	

op reis 	een boot bij een meer. Maar 

—4  >'` op weg naar de bus komt Jop 

van alles tegen. Boer koos 

met zijn koe, Moos de poes, 

een man die een gat graaft 

voor een roos, een doos met 

vies vuil, en Toos die haar ring 

kwijt is. Jop wil overal helpen. 

Maar dat lukt niet. Het wordt 

steeds later. Zal Jop nog op 

tijd zijn voor de bus? 

illustraties Fijn Meyer, AVI-1 

isbn 90 266 1075 7, 32 pag. geb, 

9,90  

1.9,90  

4') 
Bas 	DERDE DRUK 

bij de brandweer  Bas bij de brandweer 
Bas heeft onafgestoken vuur-

werk naar de brandweer 

gebracht. Daarom krijgt hij 

een brief van de brandweer: 

'Beste Bas, jij hebt vuurwerk 

gebracht dat niet afging. Nu 

mag je met ons mee. Kom je 

vrijdag? Dan ben je de hulp 

van de brandweer.'Bas kan 

haast niet wachten. Mee met 

de brandweer! Wie wil dat 

niet? 

illustraties Tiny van Asselt, AVI-2, 

isbn 90 266 0684 2, 49 pag. geb. 

8,95 



Als ik later groot ben 
Rib Vliek 
Siert woont op een schip. 

Het schip vaart door een 

sluis en een brug. In dit 

boek lees je hoe alles op een 

schip gaat. Heb jij zin om 

mee te varen? Stap dan maar 

aan boord. De auteur vertelt 

dit spannende verhaal voor 

beginnende lezers uit haar 

eigen ervaring. 

isbn 90 266 0937 x, AVI-2 

48  Pag. geb. 

f9,90  

Lin 
Gerda Bruijn 
Herkenbare belevenissen van 

een klein meisje en haar kat. 

Met korte zinnen, opge-

bouwd uit woorden van één 

lettergreep. De tekst bestaat 

uitsluitend uit woorden van 

ten hoogste vier letters,zon-

der dubbelklanken. 

isbn 90 266 o868 3, AVI-1 

6o pag. geb. 

f 8,95 

Horizonreeks 

Een steen door het raam 
Mies Vreugdenbit 
Jorieke krijgt nieuwe buren. 

Maar de andere buren zeg-

gen, dat ze hier niet horen! 

Joriekes vader wil er niets van 

horen. Dan gebeurt er iets 

ergs... 

isbn 90 297 1576 6, AVI-5 

36 pag. geb., vanaf 7 jaar 

groot ben  

Gerda Bruijn 

AITIVGLEK 

Als i late 

Callenbach 

reeds verschenen 

Koosje 
Koosje heeft vuur-

rode krullen en 

houdt veel van die-

ren. Het meest 

houdt ze van... mie-

ren! Ze droomt 

zelfs van mieren. 

Van hele grote mie-

ren! De mieren den-

ken dat Koosje een 

rode bosmier is. 

Hoe loopt dit 

gevaarlijke avontuur 

voor Koosje af? 

illustraties 

Magda van Tilburg 

isbn 90 266 0946 9 

AVI-5, 48 pag. geb. 

9,90  

maud 
en rik  en de 

fles 

beginnende 
lezers 

Vrouwke Klapwijk 

NIEUW 
Koosje - Op de fiets 
met Oma Booma 
Koosje heeft vakantie en ver-

veelt zich. Gelukkig heeft 

Oma Booma een leuk idee. 

Ze 	i samen een fiets- 

toch 	aken van wel vier 

dagen lang. Van camping 

naar camping. Maar soms 

bemoeit Koosje zich teveel 

met wat ze om zich heen 

ziet. Dat kan ze beter niet 

doen. Want nu komt Koosje 

per ongeluk een diefstal op 

het spoor. 

illustraties Magda van Tilburg 

isbn 90 266 09973, AVI-5 

48 pag. geb., verschijnt begin 

november 

 

f 9,90  

 

NIEUW  
Maud en Rik en de fles 
Coby Bos 
Maud en Rik vinden op vakan-

tie aan het strand een fles met 

een briefje erin. Die brief is 

van Joep. Joep heeft zijn been 

gebroken en moet de hele dag 

op bed liggen. Hij verveelt 

zich. Hij wil graag bezoek. 

Daarom gaan Maud en Rik bij 

hem op bezoek. 

illustraties Annelies Vossen, AVI-1 

isbn 90 266 1026 2, 48 pag. geb. 

ir  9,90 

Khor 

(JOSJE 
Op de fiets me! 

oma Boom 



beginnende 
lezers 

Brand op bestelling 
Henriëtte KahMewirdiEll 
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 mysteri-

eus voorval 

illustraties van Ria Groen 

isbn 90 266 0362 2, AVI-7/8 

152 pag. geb. 

Horizonreeks 

Vakantie in het Heidihub 
U0110ta 

Gijs en Lotje gaan op vakantii 

naar Zwitserland en hun 

vriendje Sander mag mee! 

isbn 90 297 1463 8, AVI-7 

78 blz. geïll. geb. 

j" 13,50 

. 
Ik zwem 
isbn 90 266 0640 0, AVI-z 

4o pag. geïll. geb. je 7,95 

Lars 
gaat verhuizen 

«wrik tsrlimilap 

Een broertje 
uit Suriname 
Jam. Doder 

j.  6,95 

Horizonreeks 

Lars gaat verhuizen 
Harriët ter Meer-Hap 
Lars gaat verhuizen, Dat is 

niet leuk, want in zijn nieuwe 

klas kent hij niemand! 

Gelukkig komt er een ander 

meisje in de klas, dat ook net 

is verhuisd. 

isbn 90 297 1461 1, AVI-7 

48 pag. geïll. geb. 

ƒ9,90  

Een broertje uit 
Suriname 
Manie Dotter 
Margriet en Michiel krijgen 

een broertje uit Suriname. 

Vader gaat hem ophalen. Ze 

willen het hem graag naar de 

zin maken. Maar zal hij zich 

wel thuis voelen in hun gezin? 

isbn 90 297 1539 1, AVI-6 

46 pag. geb. 

f 9,90  

ke Wit 
Janneke 
isbn 90 297 1030 6 

Janneke op avontuur 
isbn 90 297 1031 4, AVI-4/5 

24 pag. geïll. geb. f 8,50 

ni de bijbel 

Het Grote Vraag & 
Antwoord Boek 

Ontiaiï 
In dit boek worden vragen var 

kinderen besproken. Waar 

kom ik vandaan? Waar is 

God? Is er echt maar één 

God? Ferguson brengt ons or 

ideeën om de Bijbel te leren 

kennen door gebeden, het 

meedoen aan opdrachten en 

aansprekende illustraties. 

Met Bijbelteksten uit Het Boe 

en cie Statenvertaling. 

isbn 90 266 0948 5 

96 pag. pb. 

f 24,90 



Zo ontdek je de Bijbel 
Tim Dowiey 
Waarom bestaat de Bijbel uit 

twee Testamenten? Hoe leef-

den de mensen in Jezus' tijd? 

Hoe zag de tempel eruit? 

Deze en vele andere vragen 

worden beantwoord in deze 

kleurrijke en vooral overzich-

telijke inleiding in de wereld 

van de Bijbel. Ideaal voor 

gebruik in het gezin, op 

jeugdvereniging en school. 

isbn 90 297 0847 6, 46 pag. geb. 

9,90  

Verhalen uit de ark 
Avril Rowlands 
Veertien originele en vaak vro-

lijke verhalen in dit boek ver-

tellen ons, wat aan boord van 

de ark gebeurd zou kunnen 

zijn. illustraties Ursula Nolte en 

Rosslyn Moran, isbn 90 266 0669 9 

136 pag. geb. 

illustraties José Pérez 

Montero, 400 pag. geb. 

isbn 90 266 0874 8 

yanaf8jaar 

om de 

Avontuurlijke sticker-

ve74m - uitklapbaar 

wer lad met meer dan 

4o herplakbare stickers. 

Wtt.  

Jezus en Zijn 
wonderen 
jezus kon alles. 

Hij was de Zoon van 

God, en Zijn Vader 

stuurde Hem ons de 

liefde van God aan 

iedereen te laten zien. 

isbn 90 297 7595 2 

Jozua en de val 
van Jericho 
jozua was één van de 

grootste helden uit de 

Bijbel. Hij nam met 

Gods hulp de stad 

Jericho in. 

isbn 90 297 7593 6 

Mozes en de 
grote uittocht 
Kinderen kunnen het 

spannende leven van 

Mozes opnieuw bele-

ven! 

isbn 90 297 1592 8 

Daniël en zijn 
vrienden in Babylon 
Daniël twijfelde nooit 

aan God. God redde 

hem zelfs uit een kuil 

vol hongerige leeuwen! 

isbn 90 297 1594 4 inclusief 

miniboekje, 78 pag. 

14,90 

Verhalen 
uit deal 

• , 

17,90 

Mijn viot hmk 

Bijbelverhalen M4igen boek 
met Bijbelverhalen 
Pat Alexander 
Sylvia Banden Neede 
Meer dan so favoriete verha-

len uit het oude en nieuwe 

testament. Paginagrote kleu-

rentekeningen leiden kinderen 

binnen in de wereld van de 

Bijbel, vanaf de schepping van 

de wereld tot het leven van 

Jezus. Het grote formaat en 

de overzichtelijke lay-out zor-

gen voor extra leesplezier. 

illustraties Carolyn Cox 

isbn 90 266 0389 4 

726 pag. geb. groot formaat  

voor jong en oud! 

actieprijs op pagina 28 

Bijbel voor kinderen 
verteld door Anne de Graaf 

De schrijfster verstaat de 

kunst om de oorspronkelijke 

teksten zo boeiend en 

getrouw na te vertellen dat 

kinderen ademloos zullen lui-

steren. Dit boek is algauw 

geschikt om door kinderen 

zelf gelezen te worden. 

De sfeervolle illustraties vol 

opmerkelijke details zorgen 

ervoor dat er naast te lezen 

ook heel veel te kijken is. 

f 19,95 



Guurtje Leguijt 

DO ,clubbel 
riwijs 

NIEUW/ HUMOR 
0 cle.  De goede leugen 

ugen 	Gregory Maguire 
Pierre, René en Marcel wonen 

met hun moeder in een klein 

dorpje in Frankrijk. Als de oor-

log uitbreekt merkt het rustige 

dorpje er eerst weinig van. 

Maar het duurt niet lang. le 

Duitsers komen ook in hun 

rustige Franse dorpje. De jon-

gens mogen aan niemand ver- 

tellen dat ze logés hebben. 

Een spannende tijd breekt 

aan... isbn 90 266 1022 x 

88 pag. geb., vanaf 9 jaar, AVI-8/9 

f 17,50 

NiFinAtiGninel 
Dansend in de 
schemering 

Maty Romein-
Vroegindeweli 
Wonderlijke gebeurtenissen in 

bossen, achter heuvels en bij 

vennetjes op de heide. 9 
Verhalen over dansende kat-

ten in het kattenbos. Over de 

aantrekkingskracht van de lan-

taarnlichtjes van de postkoets 

op zwervende booswichten. 

En verhalen over Veluwse reu-

zen. Volksverhalen en legen-

den, griezelig, fantasierijk en 

ooit 'echt gebeurd'. 

isbn 90 266 0944 2 

/08 pag. geb., vanaf 10 jaar, AVI-7/8 

 

Illustraties 

Dick van de Pol 

isbn 90 266 1021 1 

118 pag. geb. 

vanaf io jaar, AVI-8 

J.  19,90 

    

J.  19,90, 

  

illustraties 

Els Vermeltvoort 

isbn 90 266 1027 o, 

AVI-7/8, van 8 - 10 

jaar, 64 pag. geb 

f12,50 

lees 
boeken 

Geertje Legulit 

Geertje Leguijt (1961) heeft 

haar opleiding gevolgd aan de 

PABO en werkte daarna als 

vormingsleidster. Ze heeft 

ervaring in het onderwijs en 

werkte mee aan een nieuwe 

godsdienstmethode voor de 

basisschool. Ze geeft nu les 

aan verstandelijk gehandicap-

ten. Guurtje Leguijt is 

getrouwd en heeft drie kinde-

ren. In maart van dit jaar ver-

scheen haar debuut Heibel in 

m'n hoofd, dat zeer positief 

werd ontvangen. 

2x Geertje Leguijt 

NIEUW/ HUMOR  
Driedubbel eigenwijs 
Anna, Elle en Otto zijn een 

drieling. Maar de mensen 

snappen niet dat zij drie apar-

te kinderen zijn. Terwijl ze 

toch heel verschillend zijn. 

Daar besluiten ze wat aan te 

gaan doen. Helaas mislukken 

hun plannen iedere keer en 

moeten ze weer wat nieuws 

bedenken. 

NIEUW/ ALS JE ANDERS 
BENT Heibel in m'n hoofd 
Het lijkt net of Maarten heel 

snel boos is en zich veel zor-

gen maakt. Hij is een gewone 

jongen en toch een beetje 

anders. Daarom gaat hij naar 

de Riagg. Dat vindt hij heel 

spannend. Dit levensechte 

boek laat zien hoe de wereld 

van het anders-zijn eruit ziet 

en wordt beleefd door een 

kind. 



Gerry Vete 

Applaus 
voor mijn 

roertje 

Achter de horizon 

Eli dï: iog-w" 
(red.) 
Voor deze verhalenbundel zijn 

negen zeer uiteenlopende ver-

halen geschreven door beken-

de auteurs. 

De verhalen spelen zich af in 

devan de Bijbel, in de 

Mid eleeuwen en in de twin-

tigste eeuw. De boodschap 

van Kerst 

staat in sommige van deze 

verhalen centraal, en speelt in 

andere meer zijdelings een rol. 

Met verhalen van Annette van 

Beuzekom, Lenze L. Bouwers, 

Erik de Gruijter, Frans van 

Houwelingen, Vrouwke 

Klapwijk, Henk Koesveld, 

Gerrit Kraa, Guurtje Leguijt en 

Marianne Witvliet. 

illustraties Yvonne Jagtenberg 

isbn 90 266 0966 3, AVI-8, 

128 pag. geb., van 9-13 jaar 

verschijnt oktober 

fiO 

NIEUW 
De glazen vloot 
Alice Mead 
Wijsneus is een jongen van 

bijna tien jaar in een zwarte 

achterbuurt van New Haven. 

In de wereld van Wijsneus is 

alles onzeker, maar een ding 

weet hij zeker: eens zal hij 

varen op een zeilboot als kapi-

teit McClain. En hij heeft ook 

al een plan om zijn droom uit 

te laten komen. 

isbn 90 266 1010 6, AVI-8/9 

8o pag. geb., vanaf 9 jaar 

f 17,50  

Illustraties 

Jaap van Dijk 

isbn 90 266 1001 7 

112 pag. geb., AVI 8/9, 

vanaf iojaar 

f 19,90 

lees 
boek 

Applaus voor mijn broertje is 

het eerste jeugdboek van Gerry 

Velema-Drent (1956). Tot nu 

toe heeft zij twaalf boeken op 

haar naam staan, waaronder 

verschillende romans en boe-

ken waarin zij sociale en pas-

torale onderwerpen bespreekt. 

Haar geloof vormt voor al haar 

boeken een belangrijke bron 

van inspiratie: 'In mijn boeken 

zul je altijd iets terugvinden (in 

het ene iets meer dan in het 

andere) dat wijst op de kracht 

van het geloven in God.' Sinds 

vorig jaar schrijft Gerry Velema 

een feuilleton voor het jeugd-

blad 'ZEGGUS-ronduit' van de 

Evangelische Omroep. Gerry is 

getrouwd en heeft vier kinde-

ren. Een van haar zoons komt 

uit Brazilië en is gehandicapt, 

waardoor hij een bijzondere 

plaats inneemt in het gezin. 

Het thema van het boek 

Applaus voor mijn broertje ligt 

haar na aan het hart. 

Applaus voor mijn 
broertje 
Gerry Velem 
Cathy gaat graag haar eigen 

gang. Ze bereidt haar school-

werk samen met Lotte voor en 

doet mee aan het stratenvolley-

baltoernooi. Cathy heeft een 

broertje Dennis. Dennis is hy-

peractief (ADHD) en zorgt bijna 

elke dag voor moeilijkheden. 

Op oma's verjaardag gebeuren 

vervelende dingen en als Dennis 

het dan ook nog op Cathy's 

hamster gemunt lijkt te hebben, 

wordt het haar allemaal te veel... 



Een schtnruit 
het vetsleden 

lees 
boeken 

Sigmund Brouwer 

Sigmund Brouwer werd gebo-

ren in Canada. Hij heeft 

Nederlandse ouders. Na zijn 

opleiding aan de universiteit 

had hij allerlei baantjes. Hij 

was ondermeer vrachtwagen-

chauffeur en werkte in een 

slachterij. Hij is nu uitgever 

van verschillende weekbladen 

en docent. Hij schreef veel 

spannende boeken voor kin-

deren en publiceerde een aan-

tal romans voor volwassenen. 

Verdwaald in Manhattan 
SightubBE 8ntawv 
Het bedrag dat nodig is voor 

een trip naar New York komt 

binnen. Joel raakt zoek in 

Manhattan. Broer Ricky en 

zijn vrienden sporen hem op. 

Tijdens hun zoektocht komen 

ze ook bedelaars en daklozen 

tegen... In dit boek komen 

vragen over armoede en on-

rechtvaardigheid aan de orde. 

isbn 90 266 0941 8, AVI-8/9, 150 

pag. geb., geïll., vanaf 10 jaar 

f.  24,90 

NIEUW 
Een schim uit het 
verleden 
Sigmund Brouwer 
Ricky gaat samen met zijn 

broertje Joël en een paar vrien-

den logeren op een ranch. 

Daar beleven zij allerlei avontu-

ren. Maar het grootste raadsel 

waar de jongens mee te maken 

krijgen is de verschijning van 

een mysterieuze ruiter. Op 

zoek naar de oplossing raken 

de jongens in levensgevaarlijke 

situaties, isbn 90 266 10173, 

AVI- 8/9, vanaf 10 jaar, 128 pag. geb., 

geïll., verschijnt oktober 

f 24,90 

De redding van Jacob 

Haha rilirucke. 
	0 

Michael Halperin 
Op de seideravond, de avond 

voor het Pascha, stelt Marissa 

aan haar vader, Jacob 

Gutgeld, de vier vragen. En 

een vijfde vraag: wie zijn die 

vreemde, niet-joodse mensen 

die vanavond bij hen aan tafel 

zitten? Die avond vertelt Jacob 

zijn dochter voor het eerst 

over zijn belevenissen als klei-

ne Poolse jongen in 

Warschau. Een ontroerend 

verhaal. 

isbn 90 266 1024 6, AVI-8/9 

96 pag. geb., vanaf 10 jaar 

19,90 

Op weg naar vrijheid 
Pa 	ahar,. 
Charlotte Parkhurst groeit op 

in een weeshuis. Als ze twaalf 

jaar is, ontsnapt ze uit het 

weeshuis, verkleed als jongen. 

Charlotte doet alles om haar 

droom te verwezenlijken: een 

eigen boerderij met een stuk 

land en paarden. Ondertussen 

houdt zij, haar geheim voor 

zich. 

isbn 90 266 1011 4, AVI-8/9 

88 pag. geb., vanaf 10 jaar 

17,50 



Dit formulier graag inleveren bij uw boekhan-

delaar. Alle uitgaven van Uitgeverij Callenbach 

zijn verkrijgbaar bij uw boekhandelaar. 

Voor de actieprijzen van het najaar 1999 kunt 

een apart bestelformulier gebruiken (zie blz. 22) 

3.6 jaar 
Aardema Het Evangelie in vogelvlucht f 29,90 

90 297 1447 

Batchelor Kinderbijbel f 39,90 90 297 1000 4 

Baxter David en Goliath f 6,95 90  266 0486 6 

Baxter Het verhaal van het begin f 6,95 

90 266 0485 8 

Baxt, de ark met Noach f 6,95 

90 266 0483 1 

Bouwers Sst. ik ga bidden f 13,90 902971377 1 

Box Oliviers Vrolijke Kerstboek f 9,25 

90 266 0929 9 

Cowley Het konijntje f 9,90 90 266 0925 6 

(per set 6 ex. f 59,40) 

Cowley Het kuikentje f 9,90 90 266 0926 4 

(per set 6 ex. f 59,40) 

Ferguson Het Grote Vraag aZ Antwoord Boek 

f 24,90 90 266 0948 5 

Fluiter Om te beginnen f 44,50 90 266 0907 8 

Ganeri De ark van Noach f 4,95 90 266 0408 4 

Ganeri Het kerstverhaal f 4,95 90 266 0409 2 

Ganeri Vrienden van God f 4,95 90 266 0455 6 

Godfrey Marks nieuwe baby f 16,90 

90 297 1562 6 

Goldsack Het lammetje f9,90 90 266 0665 6 

(per set 6 ex. f 59,40) 

Houwelingen, van Kusje voor het slapengaan 

f 19,90 90 266 0956 6 

Huarlr, dat is van mij f 8,95 90  2 97 146 9 7 
„ 	, 
rivar' 	oen zo bang f 8,95 90 297 1468 9 

Hulst, van de Allemaal katjes f 9,90 

90 266 4380 2 

Hulst, van de Anneke en de sik f 9,90 

90 266 2436 9 

Hulst, van de Bruun de Beer f 9,90 

90 266 4238 5 

Hulst, van de De bengels in het bos f 9,90 

90 266 4239 3 

Hulst, van de De wilde jagers f 9,90 

90 266 4240 7 

Hulst, van de Fik f 9,90 90 266 4241  5 

Hulst, van de Hans de Ponnie f24,90 

90 266 0433 5 (actieprijs 1 okt. - 31 nov. f 9,9o) 

Hulst, van de Het gouden voorleesboek f 29,90 

90 266 0498 X 

Hulst, van de Het grote voorleesboek f 29,90 

90 266 0254 5 

Hulst, van de Het huisje in de sneeuw f 7,95 

90 266 4243  

Hulst, van de Het klompje dat op het water dreef 

f 7,95 90 266 4245 8 

Hulst, van de Het nieuwe voorleesboek f 29,90 

90 266 0282 0 

Hulst, van de Het zwarte poesje f 7,95 

90 266 4248 2 

Hulst, van de Kaveltje f7,95 90  266 4249 0 

Hulst, van de Omnibus deel 1 f 39,90 

90 266 3537 0  

Hulst, van de Omnibus deel 2 f 39,90 

90 266 3538 9 

Hulst, van de Van Bop, Bep en Brammetje 

f 9,90 90 266 4251 2 

Hulst, van de Van drie domme zusjes f 9,90 

90 266 4253 9 

Hulst, van de Winterverhalen f 29,90 

90 266 0909 4 

Hulst, van de Zomerverhalen f 34,90 

90 266 1031 0 

Hulst, van de Zo'n griezelig beest f 7,95 

90 266 4524 4 

jeffs Het water, de ark en de regenboog f 19,90 

90 297 1470 0 

Kan Het verdwaalbed van tante Jet f 14,95 

90 266 0883 7 

Leeuw, de Hou je vast f 8,95 90 266 0879 9 

Leeuw, de Pak me dan f 8,95 90 266 1020 3 

Leeuw, de Weet je wat f 8,95 90 266 0386 X 

Leeuw, de Zie je wel f 8,95 90 266 0467 x 

Lewis Het betoverde land achter de kleerkast 

(prentenboek) f 27,50 90 266 0936 

Lin Bruijn f 8,95 90 266 0868 3 

Robb Waar zullen we voor bidden f 19,90 

90 266 0939 9 

Rock Slaap gerust f 14,95 90 2660928 0 

Rock Een nacht vol sterren f 14,95 

90 266 0927 2 

Vries, de David de herdersjongen f 8,95 

90 297 1238  4 

Vries, de De goede herder f 8,95 90 297 1233 3 

Vries, de De verloren zoon f 8,95 90 297 1234 1  

Vries, de De wijzen uit het oosten f 8,95 

90 297 1237 5 

Vries, de Die dommeJona f 8,95 90 297 1235 x 

Vries, de Het kindje in de kribbe f 8,95 

90 297 1232 5 

Vries, de Kleutervertelboek f 39,90 

90 266 0940 X 

Vries, de Met Jezus in het scheepje f 8,95 

90 297 1236 8 

Vries, de Mozes f 8,95 90 297 1231 7 

Vries, de Kleine Bijbelboekjes voor kleuters - 

set 8 boekjes f 59,50 (actieprijs 1 okt - 31 nov. 

f 29,90) 

fD 

fD 



6-8 jaar 
Alexander Mijn eigen boek met Bijbelverhalen 

f 19,95 90 266 0389 4 

Bos Maud en Rik en de fles f 9,90 

90 266 1026 2 

Bouwers Ik zwem f 7,95 90 0640 0 

Davies De nieuwe ster f 19,90 90 297 7470 0 

Docter Een broertje uit Suriname f 9,90 

90 297 153 9 1 

Dowley Zo ontdek je de Bijbel f 9,90 

90 297 0847 6 

Ferguson Het Grote Vraag q1 Antwoord Boek 

f 24,90 90 266 0948 5 

Houwelingen, van Elke dag kinderdag f 19,90 

90 297 0864 6 

Houwelingen, van Nog even opblijven 

f 19,90 90 297 0925 7 

Hulst, van de In de Gouden Gaper deel 1 f 17,50 

90 266 3355 6 

Hulst, van de In de Gouden Gaper deelt f 17,50 

90 266 3365 3 

Kalmijn 'k Vouw mijn handjes 1. 14,95 

90 266 0290 1 

Kan Brand op bestelling f6,95 90 266 0362 2 

Klapwijk Bas bij de brandweer f 8,95 

90 266 0684 2 

Klapwijk Bas gaat op voetbal f 9,90 

90 266 0947 7 

Klapwijk Bas in de ArenA f 9,90 90 266 7029 7 

Klapwukfop gaat op reis f 9,90 90 266 1015 7 

Klapwijk Koosje f 9,90  90 266 0946 9 

Klapwijk Koosje - Op de fiets met Oma Booma 

f 9,90 90 266 0997 3 

Lievaart Nieuwe Kindergebeden f 9,90 

90 266 0342 6 

Maljers Kerst zonder kaarsen f 7,90 

90 297 1064 0 

Meer, ter Lars gaat verhuizen f 9,90 

90 297 1461 1 

Rooijen, van Vakantie in het Heidihuis f 13,50 

90 297 1463 8 

Rowlands Verhalen uit de ark f 17,90 

90 266 0669 9 (actieprijs 1 okt. -31 1100 f 9,9o) 

Saillens De wonderlijke kerst van Papa Panov 

f 14,90 90 266 1004 

Vliek Als ik later groot ben f 9,90 90 266 0937 x 

Vreugdenhil Een steen door het raam f 9,90 

90 297 1576  6 

Vries, de Het boek van DietjeJansen f 24,90 

90 266 3907 4 

Vries, de Het boek van Jan Willem f24,90 

90 266 3381 5 

Vries, de Jaap en Gerdientje f 24,90 

90 266 0401 7  

Whaling Daniël en zijn vrienden in Babylon 

f 14,90 90 297 1594 4 

Whalin Jezus en zijn wonderen f 14,90 

90 297 1595  2 

Whalinfozua en de val van fericho f 14,90 

90 297 1593  6 

Whalin Mozes en de grote uittocht f 14,90 

90 297 1592 8 

Wit, deprineke f 8,50 90 297 1030 6 

Wit, deJanneke op avontuur f 8,50 

90 297 1031  4 

8-11 jaar 
Berg, van den Ik wil je mijn geheim vertellef 

f 9,90 90 297 1378 x 

Blyton De avonturen van Rakker f 8,95 

90 266 0462 9 

Blyton De Vijf staan voor een raadself 14,95 

90 266 0657 5 

Blyton De jongens van het circus f 8,95 

90 266 0463 7 

BoerJanJoris en Annefloor f 9,95 

90 266 0461 0 

Bouwers Een hut voor dag en nacht f 14,90 

90 297 1586  3 

Brouwer Een schim uit het verleden f 24,90 

90 266 1017 3 

Brouwer Verdwaald in Manhattan f 24,90 

90 266 0941 8 

Coster Rachel sf 13,90 90 297 1529 4 

Drucker De redding vanJacob f 19,90 

90 266 1024 6 

Graaf, de Bijbel voor kinderen f 39,90 

90 266 0874 8 

Holten, van Gifeiland f 76,90 

90 2 97 1455 7 

Houwelingen, van Meierf 14,90 

90  2 97 1147 7 

Hulst, van de De rode vlek f 11,95 

90 266 4500 7 

Hulst, van de Gerdientje f 14,95 90 266 4344 6 

Hulst, van de Nick van de bovenmeester f19,95 

90 266 0133 6 (actieprijs 1 okt. -31 1100. f 9,9o) 

Hulst, van de Rozemarijntje en de zwarte jongen 

f 6,95 90 266 4312 8 

Hulst, van de Rozemarijntje en rooie Pier sf 6,95 

90 266 4311 x 

Hulst, van de Rozemarijntje omnibus f 19,90 

90 266 3534 6  

Hulst, van de Thijs en Tor f 11,95 90 266 04653 

(actieprijs 1 okt. - 31 nov. f 7,95) 

Hulst, van de Zo'n vreemde jongen f 11,95 

90  266 4543 

Hulst, van de Peerke en z'n kameraden f 14,95 

690 297 1576 (actieprijs 1 okt. - 31 nov. f 9,9o) 



Jong, de Achter de horizon f 19,90 

90 266 0966 3 

Kan Bowie gaat kamperen f 14,95 

90 266 0882 9 

Kan Bowie in de premiëre f 12,95 

90 266 0449 1 

Kan Bowie. Nacht op Monnikeneiland f 12,95 

90 266 0493 9 -.._, 
Kan Bowie. Raadsel rond het meer f 12,95 

90 266 0448 3 

Kan Bowie's zoektocht in Engeland f 12,95 

90 266 0492 0 

Legurt Driedubbel eigenwijs f 12,50 

66 1027 o 

Leguijt Heibel in m'n hoofd f 19,90 

90 266 1021 1 

Norel o - /6 f 9,95 90 266 0407 6 

Maguire De goede leugen f 17,50 90 266 1022 X 

Maljers De helm van de kruisvaarder f 8,50 

90  297 0973 1  

Mead De glazen vloot f 17,50 90 266 1010 6 

Riessen, van En dat allemaal door twee cavia's 

f 8,95 90 266 0404 1 

Riessen, van Met je hoofd in de wolken f 17,50 

90 266 noo6 8 

Romein Dansend in de schemering f 19,90 

90 266 0944 2  

Ryan Op weg naar vrijheid f 17,50 

90 266 lor/ 4 

Strettonfessicals eerste gebed f 6,95 

90 266 4428 0 

Veeren Pieter enJosien op Terschelling f 9,95 

90 266 0633 8. 

Velema Applaus voor mijn broertje f 19,90 

Ailk 66 1001 7 

ViWde Evert in turfland f 7,95 90 266 0402 5 

Vries, de Ratje f 19,90 90 266 0681 8 

Vries, de Redders op zee f 8,50 90 297 0974 x 

Vries, de Reis door de nacht f 29,90 

90 266 3533 8 

Werkhoven, van José op drift f 9,95 

90 266 0473 4 

Witteveen De dans van de wilde bij f 14,95 

90 266 081 8 

Ytsma-Wildeman Dagboekje Elke dag in Vaders 

wereld f19,50 (actieprijs 1 okt. -311101,.ƒ 9,9o) 

Non-fictie 
Lewis Liefs van C.S. Lewis f 24,90 

90 266 1016 5 

Lewis Het betoverde land achter de kleerkast-

kalender f 24,90 90 266 1005 x 

Weate Filosofie voor jonge denkers f 29,90 

90 266 1081 1 

Vanaf 12 jaar 
Aangium, van Holse Hiddes-trilogie fi9,go 

90 297 1123 X 

Asscher Tirtsa f 18,50 90 297 1036 5 

(aCtiepriiS 1 okt.- 31 nov. f 9,90) 

Ayres Nacht in het Noorden f 24,90 

90 266 1007 6 

Berg, van den Gevaarlijk spel f 19,90 

90 297 12 64 3 

Berg, van den Mijn vader is de sterkste f 19,90 

90 297 1519 7 

Berkt, van de Verzet op de Veluwe f18,50 

90 297 0976 6 

Blok Jonathan f17,90 90 297 1558 8 

Bouwers De pyromaan f 14,90 90 297 1392 5 

Coster Rebecca f 14,90 90 297 1376 3 

Dorris Kijkt-Achter-Bomen ƒ 19,90 

90 266 0935 3 

Etshout Evelien f 19,90 90 297 1573 1 

Etshout Janet f 19,90 90 266 1002 5 

Fenijn Breng deze bekers naarJeruzalem f 9,95 

90 297 1406 9 

Fenijn De nacht van het stijgende water f 24,90 

90 297 1575 8 

Fenijn Schipbreuk op het wad f 19,50 

90 297 1310 0 

taliën, van der Eenzame Wolf omnibus 2 

1-14,90 90 297 0745 3 

Haar, ter Parcival f 24,90 90 266 0969 8 

Haar, ter Tristan en Isolde f 24,90 

90 266 0965 5 

Hansen Het gewei van Caesar f 24,90 

90 266 1008 4 

Heerde, van Strijd om de Toutenburg f19,90 

90 6140 360 x (actieprijs n okt. -31 I101,..ƒ 9,9o) 

Heerde, van De rode marskramer f 19,90 

90 6140 468 7 (actieprijs n okt. -31 nov. f 9,90) 

Holten, van Het rode bureau f 14,90 

90 297 1405 0 (actieprijs n okt. - 31 nov. f 9,9o) 

Houwelingen, van Het geheim van de blauwe 

ster f 18,90 90 297 1206 6 

Houwelingen, van Het oog van Brontes f 18,95 

90 297 1265 1 (actieprijs 1 okt.- 31 nov. f 9,9o) 

Houwelingen, van Is je moeder thuis? f 17,50 

90 297 1313 5 

Hulst, van de Peerke en zijn kameraden f 14,95 

90 266 4328 4 (actieprijs 1 okt. - 37 nov. .f 9,9o) 

Kuijper Het wonder van Entebbe f 18,90 

90 614 0466 5 

Kuijper Wie alles prijsgeeft f 14,90 

90 614 0163 1 

Matas Het is oorlog geweest f 24,90 

90 266 0939 6 

Matas De Tuin f 24,90 90 266 /009 2 



McDaniel Afscheid vol beloften f 24,90 

90 266 0949 

McDaniel Een engel aan mijn bed f 24,90 

90 266 0942 6 

Meyer Het volk van Gideon f 24,90 

go 266 1023 8 

Mussendorp, van Wonderdokters van Amersfoort 

f 17,50 90 614o 433 9  

Ronhaar De duiventil f 19,90 90 297 1572 3 

Ronhaar De duiventil in rep en roer f 79,90 

90 266 1028 9 

Tjalsma Vijand... of vriend f19,5o 

90 297 1464 61 (actieprijs 1 okt. - 31 nov. 

9,90) 

Tjalsma Willem en de Pruikenbol f 24,90 

90  297 1574 

(actieprijs 1 okt .- 31110V f 9,9o) Vries, de Maartje met volle zeilen f17,50 

Niemeijer Donkere stad f 6,95 90 266 0403 3 90 297 1153 

Norel Loods aan boord f 24,90 90 266 1014 9 Vries, de Maartjes wilde haren f 17,50 

Norel Noodsein van de Noordzeef 24,90 

90 266 0945 0 

Pos Naar het land van de rododendron f 22,50 

90 6140 409 6 (actieprijs 1 okt. - 31 nov 

f9,90) 

Renen, van Duitsers op de deel f 17,50 

90 614o 408 8 (actieprijs 1 okt. - 31 nov. 

9,90) 

Roggeveen Irene J" 9,90 90 297 1375 5 

KORTING 

De uitgeverij geeft korting bij afname van 

10 - 29 exemplaren van een titel: 5%; bij 

afname van 3o of meer exemplaren van 

een titel: 10%. Stuurt u in dat geval deze 

bestelbon naar Uitgeverij Callenbach, 

Postbus 5018, 8260 GA Kampen. 

90 297 1062 4 

Vanaf 14 jaar 
Brouwer De vesting Magnus f 39,90 

90 266 7003 3 

Fynn Hallo meneer God... met Anna f 29,90 

90 266 0583 8 

Selinko Désirée f 39,90 90 266 0999 x 

Omer Tranen van vuur f 39,90 90 266 0943 4 

ADRESGEGEVENS 

naam 

adres 

postcode/plaats 

telefoon 

handtekening 

SPECIAAL BESTELFORMULIER  
VOOR ACTIEPRIJZEN  
GELDIG VAN 1 OKTOBER 1999 
T/M 31 NOVEMBER 1999  

Asscher Tirtsa f 9,90 90 297 1036 5 

Heerde, van Strijd om de Toutenburg f 9,90 

90 674o 36o X 

Heerde, van De rode marskramer! 9,90 

90 6740 465 7 

Holten, van Het rode bureau f9,90 

90 297 1405 0 

Houwelingen, van Het oog van Brontes f 9,90 

90 297 1265 1 

Hulst, van de Hans de Ponnie f9,90 

90 266 0433 5 

Hulst, van de Niek van de bovenmeester f9,90 

90 266 0133 6  

Hulst, van de Peerke en zijn kameraden f 9,90 

90 266 4328 4 

Hulst, van de Thijs en Tor sf 7,95 90 266 0465 3 

Mussendorp, van Wonderdokters van Amersfoort 

9,90 90 6140 433 9 

Pos Naar het land van de rododendron f 9,90 

90 6140 409 6 

Renen, van Duitsers op de deel f 9,90 

90 674o 408 8 

Rowlands Verhalen uit de ark f 9,90 

90 266 0669 9 

Tjalsma Vijand... of vriend f 9,5o 

90 297 1464 61 

Vries, de Kleine Bijbelboekjes voor kleuters - set 8 

boekjes! 29,90 

Ytsma-Wildeman Dagboekje Elke dag in Vaders 

wereld f 9,90 



Evert 
in Turfland 
ANNE DE VRIES 

>á,  1,,,,han,... 

De dam 
van de wilde hij 

Jean Joris en 
Annet:10°r 

lees 
boeken 

Ratje 
Anne de Vries 
Eigenlijk leeft Ratje nog 

steeds. Misschien iets minder 

armoedig, maar wat heb je 

aan sociale voorzieningen als 

je ouders je gewoon vergeten) 

Dden kinderen hebben 

Ratje al leren kennen en 

komen een jongen als Ratje 

ook wel eens op straat tegen. 

isbn 90 297 0596 5, AVI-8 

126 pag. geb 468 druk 

.1.19,90  

Reis door de nacht 

Anne de Vries 
De lotgevallen van een 

gewoon maar moedig Neder-

lands gezin in het verzet. 

illustraties Jan Kruis 

isbn 90 266 3533 8, AVI-9, 

in herdruk, verschijnt voorjaar 2000 

f.  10,90 

Evert in turfland 
Anne de Vries 
Velen zullen de avonturen van 

'Evert in turfland' nog kennen 

uit hun eigen schooltijd. Voor 

kinderen van nu zullen de lot-

gevallen van Evert net zo aan-

trekkelijk zijn als voor talloze 

eerdere lezers. 

illustraties Tjeerd Bottema 

isbn 90 266 0402 5 

166 pag. geb. 

f 7,95 

Jessica's eerste gebed 
liesba Stretton 
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 van een kerk 

in een deftige wijk. Samen met 

de dominee vertelt de koster 

van de bijbelse boodschap. 

illustratiesj,H. Isings 

isbn 90 266 4428 0 

8o pag, geb. 

f 6,95 

De dans van de wilde bij 
Thea Witteveen 
De veertienjarige Saskia Groen 

emigreert naar Australië. Ze 

moet erg wennen. Gelukkig 

ontmoet ze Roy, een zeventien-

jarige strandwachter. Hij is half 

blank, half aboriginal. Er ont-

staat een hechte vriendschap. 

Op knappe wijze beschrijft de 

schrijfster de innerlijke groei 

van Saskia. 

illustraties Martina Mohr, isbn 90 

266 0681 8, AVI-9,, 150 pag. geb. 

1-14,95 

Jan Joris en Annefloor 
6. Boer-Overduin 
Als Jan Joris een worteltje bij 

zijn konijntje Gertje wil bren-

gen, ontdekt hij dat Gertje weg 

is. Samen met mamma gaat 

hij op onderzoek uit. Zal Jan 

Joris zijn vriendje nog wel 

terugvinden? En wat is er toch 

met dat schaapje in het bos? 

illustraties Nita Veeren, AVI-8 

isbn 90 266 0461 0, 69 pag. geb. 

9,95 



L. Bomr ei  

hut voor g 

ert_ 

En dat 
allemaal door 

twee cavia's 

DeVijf staan 
voor een raadsel 

Etst ANDERCVFRHALFN 
De Vijf staan voor een 
raadsel 

Enid Barton 
Acht avonturen van Julian, 

George, Dick, Anne en Timmy 

de hond. Lees hoe de Vijf de 

ontvoerders overmeesteren, 

hoe ze het mysterie ontdek-

ken achter de geheimzinnige 

stemmen in het oude lege 

huis, en hoe ze erachter 

komen waar dat vreemde 

lichtschijnsel op het eiland 

Kirrin vandaan komt. 

illustraties Maartje van den Broek 

isbn 90 266 06575,  AVI-7, 

vanaf 8 jaar, 109 pag. geb. 

De avonturen van Rakker 
Enid Blyton 
'Ja, moeder!' zei Floor en ze 

hield de puppie in haar armen 

omhoog. 'Deze hier! Hij is 

vreselijk ondeugend.' 'Kies 

hem dan niet,' zei moeder 

geschrokken. Maar de kinde-

ren kiezen Rakker toch en 

hoewel de ondeugende pup-

pie zijn naam eer aandoet, zal 

hij ook een trouwe kameraad 

zijn. 

illustraties Anna Sjvetsjikova 

isbn 90 266 0462 9, AVI-8 

vanaf io jaar, 6o pag. geb. 

José op drift 
Mario van Werkhoven 
José van Wieringen komt na 

het overlijden van haar moe-

der tussen wal en schip 

terecht. Haar vader, die zeeka-

pitein is, heeft geen tijd voor 

haar en stuurt haar naar een 

schippersinternaat. Dan, zon-

der haar medeweten, her-

trouwt haar vader en krijgt ze 

een nieuw toeziend voogd 

toegewezen. José komt in 

opstand en loopt weg. In 

Rotterdam gaat ze op zoek 

naar haar vader. 

illustraties E. PijIman 

isbn 90 266 0473 4, AVI-8 

72 pag. geb. 

9,95 

En dat allemaal door 
twee cavia's 
Lenie van Blessen 
Wanneer Petra op haar ver-

jaardag vier leuke cavia's 

krijgt, is Hanneke jaloers. Zij 

wil ook cavia's en die krijgt ze 

dan ook. Twee prachtige 

cavia's! Een poos verzorgt ze 

de dieren goed, maar wanneer 

er op school een nieuw meisje 

in de groep komt, met een 

heuse pony, raken de cavia's 

steeds meer op de achter-

grond... 

illustraties Betty Spanjaard 

isbn 90 266 0404 i, AVI-9 

6o pag. geb., vanaf 10 jaar 

8,95 

Een hut voor dag en nacht 
Lenze L. Bouwers 
Mei 1950. Hans wordt gepest 

want zijn vader is Duits... 

isbn 90 297 1586 3, AVI.8 

vanaf 9 jaar, 72 pag. geïll. geb. 

f 14,9© 



BOWIE-SERIE 
Henriette Kan-Hemmink 

Bowie gaat kamperen 
lieniMhe Kagt-"Seennilstlk 
Totaal onverwacht komt 

Pieter en Josien op 
Terschelling 

ije. Veuen 
isbn 90 266 0633 8, AV1 8 

8o pag. geb.  

gaat 
kamperen 

lees 
boeken 

Kristel tijdens de zomervakan- 	Y 	 f 9,95 
tie met verrassend nieuws op 
dAippen. 'Pak je koffer 

m'n' roept ze tegen Bowie. 	 Rachel 
'Over drie dagen gaan we 	 Kitty tester 
kamperen in Duitsland. We 	 isbn 90 297 7529 4, AVI-6 

mogen elke dag paardrijden!' 	 8o pag. geb. 

Maar eenmaal op de camping 
verstoort 's nachts een afgrij- 	 f 13,90 
selijke gil de nachtelijke stil- 
te... 
illustraties Maartje van den Broek 	 0-16 
isbn 90266 0882 9 	 Stm£1 
154  pag. geb., vanaf 9 jaar 	 isbn 90 266 0407 6, 8o pag. geb,. 

ƒ14,95 	 9,95 

Bowie. Raadsels rond het 
- 

meer 	 16 de première 
isbn 90 266 0448 3, AVI-8, 

vanaf 9 jaar, wo pag. geb. 

Bowie in de première 
isbn 90 266 0449 7, AVI 8, 

vanaf 9 jaar, 96 pag. geb. 

Bowie's zoektocht in 
Engeland 
isbn 90 266 0492 0, AVI-8, 

vanaf 9 jaar, wo pag. geb. 

Bowie. Nacht op 
Monnikeneiland 
isbn 90 266 0493 9, AVI 8, 

vanaf 9 jaar 100 pag geb 

per titel 

12,95 

De helm van de kruis-
vaarder 
klargreet Mallers 
isbn 90 297 0973 AVI-9, 

64 pag. geïll. pb. 

j" 8,50  

Redders op zee 
Ina de Vries-van der Lichte 
isbn 90 297 0974 x, AVI-7 

64 pag. geïll. pb. 

ƒ 8,50  

De jongens van het circus 
Enid Blyton 
isbn 90 266 0463 7, vanaf 8 jaar, 

6o pag. geb. 

8,95 



isbn 90 266 4543  0, AVI-5, 

vanaf to jaar, /12 pag. geb. 

j .  11,95 

Gerdientje 
isbn 90 266 4344 6, 184 pag. geb. 

14,95 

bliek van de boven-
meester - Omnibus 
isbn 90 266 0133 6, AVI-8, 

vanaf to jaar, 215 Pag geb- 

ƒ 19,95 
actieprijs op pagina 29 

lees 
boeken 

Ik wil je mijn geheim 
vertellen 
Mariette van den Berg 
isbn 90 297 1378 X, AVI-7, 

48 pag. geilt geb. 

.1*  9,90  

Gifeiland 
Hans van Holten 
Horizonreeks 
isbn 90 297 1455 7, AVI-8, 

92 pag. gein. geb. 

16,90 

Meier 
F itri£ 98t (o 
Horizon reeks 
isbn 90 297 1147 735  druk, AVI-8, 

84 pag. geïll. geb. 

f14,90  

W.G. van de Hulst 

Rozemarijntje - Omnibus 
isbn 90 266 3534  6 

384 pag• geb met stofomslag, 

1.  19,90 

Rozemarijntje en rooie 
Pier 
isbn 90 266 4311x, 107 pag. geb. 

f 6,95 

Rozemarijntje en de 
zwarte jongen 
isbn 90 266 4312 8,109 pag geb.  

je  6,95 

W.G. van de Hulst 

THIJS W.G. van de Hulst 

OR Thijs en Tor 
isbn 90 266 0465 3, 96 pag. geb. 

11,95 
actieprijs op pagina 29 

De rode vlek 
isbn 90 266 4500 7, AVI-5, 

vanaf tojaar, 176 pag. geb. 

11,95 

Zo'n vreemde jongen 

Vlek  • • WC tandeHulst 

vandebovenmeester 
omnibus 



ir  24,90 

isbn 90 265 1016 5 

128 pag. geb., 

verschijnt oktober 

Liefs van C.S. Lewis 
Brieven aan kinderen 
C.S. Lewis begon met het beant-

woorden van brieven van kinde-

ren toen hij vele reacties van 

hen ontving na de verschijning 

van Het betoverde land achter de 

kleerkast. In deze brieven 

schreef hij niet alleen over de 

wonderlijke wereld die hij in zijn 

boeken creëerde. Hij vertelde 

ook wat hij vond van school (hij 

had een hekel aan rekenen), 

hoe het was om 'schrijver' te 

zijn en dat hij van dieren hield 

en van de winter. In de brieven 

laat deze rationele denker zijn 

tedere gezicht zien. 

Lewis 

_Liefs van 
C.S. Lewis!,  

-n, 

NIEUW 
C.S. Lewis & Christian Birmingham 
Het betoverde land achter de kleerkast 
Kalender voor het jaar 2000 

In het jaar 2000 is het precies vijftig jaar geleden 

dat het boek Het betoverde land achter de kleerkast 

verscheen. In 1998 werd een verkorte uitgave van 

het oorspronkelijke verhaal gepubliceerd. Dit 

ptar nboek voor jonge kinderen werd geïllus-

tr-M door Christian Birmingham. 

Voor de mooiste platen uit dit boek is een kleuri-

ge herdenkingskalender samengesteld, met bij-

passende citaten uit het verhaal. 

Christian Birmingham is een talentvolle illustra-

tor, die in staat is met zachte kleuren en subtiele 

potloodtekeningen de betoverende fantasie van 

C.S. Lewis op treffende wijze in beeld te brengen. 

Als jongen was C.S. Lewis gefascineerd door 

sprookjes, mythen en oude legenden, die zijn 

Ierse kinderjuffrouw hem vertelde. Hij had niet 

durven dromen dat hij zelf later wereldberoemde 

en zeer geliefde sprookjes zou schrijven. De 

Kronieken van Narnia kunnen worden 

beschouwd als klassiekers uit de moderne kinder-

literatuur en werden in bijna alle talen vertaald. 

illustraties Christian Birmingham 

formaat 35 x 35 cm, omvang 

28 pag., isbn 90 266 loos x, geniet, 

met gratis poster 

jr  24,90 



Wonderdokters van 
Amersfoort 
Henk van Mussendorp 
isbn 90 6140 433 9, 

AV1-8, 

Van 8-17jaar, 

van f 19,90 voor f 9,90 

De rode marskramer 
Gerrit van Heerde 
Isbn 90 6140 4657, 
AVI-9, 

van 11-14 jaar, 

150 pag. 

Verhalen uit de ark 
Rowlands 
Isbn 90 266 0669 9 

Van f 17,90 naar 9,90 

Kin f 19,90 voor f 9,90 

Duitsers op de deel 
Jan van Reenen 
Isbn 90 6140 408 8, 

AVI-8, 

van 8 — 11 jaar, 

Kleine Bijbelboekjes voor 
kleuters - set 8 boekjes 
Anne de Vries 

van f 17,5o voor f 9,90 

isbn 90 297 1230 9 

van f 59,5o voorf29,90 

Naar het land 
an de 

;ode jododendron,: 

Elke dag in 
Vaders 

wereld 
Dagboekje 
Imka Vtsma-Wildeman 
Elke dag in Vaders wereld dagboek 

voor, 
...."bácren 

Naar het land van de rodo-
dendron 
Mary Pos 
Isbn 90 614o 409 6, 

AVI-9, 

Van 11-74 jaar, 

224 pag.  

Van f 19,50 V0011.  9,90 

van J.  22.50 voor f 9,90 

Strijd om de Toutenburg 
Gerrit van Heerde 
Isbn 90 6140 36o x, 

AVI-9, 

van 11 — 14 jaar, 

16o pag. 
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van de bovenmeester 
omnibus Tirtsa 

Clara Asscher Pinkhof 
isbn 90 297 1036 5, 

AVI-9, 

van 11-14 jaar, 

176 pag. 

van f 18,50 voor f 9,90 

Net oog van Brontes 
frans van Houwelingen 
isbn 90 297 1265 1, 

AVI-8/ 9, 

van 11 -14 jaar, 

136 pag. 

van f 18,50 voor f 9,90 

Het rode bureau 
Hans van Holten 
Isbn 90 2971405 0, 

AVI-9, 

17-144,4laar, 

12& g. 

van f 14,90 voor f 9,90 

Vijand of vriend 
Jelle Tialsma 
Isbn 90 297 1464 6, 

AV1-9, 

71-44 jaar, 

160 pag. 

van 19,50 voorf.  9,90 

Niek van de bovenmeester 
Omnibus 
W.G. van de Hulst 
Isbn 90 266 0133 6, 

AV1-8, 

vanaf 10 jaar, 

215 pag.  

van I-  19,95 voorf 9,90 

Hans de ponnie 
W.G. van de Hulst 
Isbn 90 266 0433 5 

207 blz. 

van f 24,90 voor 1-  9,90 

Thijs en Tor 
W.G. van de Hulst 
Isbn 90 266 0465 3,  

AVI-718, 

vanaf 8 jaar, 

96 blz. 

Van j'  11,95 voor f 7,95 

Peerke en zijn kameraden 
W.G. van de Hulst 
Isbn 90 266 4328 4, 

AVI-9, 

vanaf 10 jaar, 

114 pag.  

van J-  14,95 voor f 9,90 



Vakantie in het Heidihuis 
Miep van Rooijen 
Gijsje en Lotje gaan op vakan-
tie naar Zwitserland. 
90 297 1463 8, AVI-7, van 6-8jaar 

1.5reng dc4e belwrs 
neer 2erm.elon 

Breng deze bekers naar 
Jeruzalem 
Gerbrand Fenijn 
Ruben wil naar Judea en 
draagt een geheim bij zich. 
90 2971406 9, AVI-9, van 77-14 jaar 

f 9,95 

De nacht 
van tiet 

stijgende water 

Met je hoofd in de wolken 
Lenie van Riessen 
Joop droomt weleens te veel, 
soms loopt hij met zijn hoofd 
in de wolken. 

90 266 1006 8, AVI-7, vanaf- 8 jaar 

f 17,50 

Vijand of vriend? 
Jelle Tjalsma 
Twee jongens die leven in de 
Franse tijd gaan smokkelen, 
maar dat kan niet lang goed 
gaan. 90 297 1464 6, AVI-9, 

/6o pag. gein. geb., vanaf-10 jaar 

f 19,50 

actieprijs op pag. 29 

De nacht van het stijgen-
de water 
Gerbrand Fenijn 
Len en Winno wonen op een 
eiland waar een wrede heerser 
de baas is. 

90 297 1575 8, AVI-9, vanaf-  10 jaar 

f 24,90 

Gif eiland 
Hans van Holten 
Een onbewoond eiland blijkt 
bij nader inzien helemaal niet 
zo onbewoond te zijn. 
90 297 1455 7, AVI-8, 

van 8 —11 jaar 

f 16,90 

Meier 
Frans van Houwelingen 
Gerard ligt eruit in de klas. 
90 297 1/47 7, AVI-8, van 8-77 jaar 

Lars gaat verhuizen 
Harrillt ter Meer-Nap 
Lars gaat verhuizen en kor 
een nieuwe school. Zal hij het 
daar wel naar zijn zin hebben? 
90 297 1461 1, AVI-7, vanaf-7 Jaar 

f9,90  

ORIIIIIIIIIIIIE110.1.1811Hemddlil~..::: f13,50  

Willem en de Pruikenbollen 
Jelle Tjalsma 
Willem, Hendrik en Karel zijn 
drie vrienden die in de prui-
kentijd leven. 

90 297 1574 x, AVI-9, vanaf-10 jaar 

f 24,90 



uwe Ster l euwe 3ter 

Aux,litienalutekrari•onal 
aLgdlf 1.014.5 

1,9,90 

P 

:pa Panov, een oude eenza-
e schoenmaker, verwacht op 

e wonderlijke kerst van 
:pa Panov 

ben Saillens 

KERST 
ZON W'S, K.4AKSEN 14,90 

T 
E 

ki 

st 

9 

e:rste kerstdag speciaal 
b: zoek. 
9 	266 1004 1, vanaf 6 jaar 

• nieuwe ster 
fpDavies 

.em benemend lees- en 
kboek over die ene bijzondere 
-r boven Bethlehem. 
297 1470 0, vanaf 6 jaar 

cr 
O 
fD 

tro 

Kerst zonder kaarsen 
Margreet Maijers 
om voor te lezen en om zelf te 
lezen 
Grietje is boos op haar vriend-
in, die in de kerk de kaarsen 
mag aansteken. Als het aan-
steken mislukt, lijkt het alsof 
Grietje het feest heeft willen 
bederven... 90 297 1064 0 

9,25 

Het kerstverhaal 
Ganeri 
Serie 'Zó teken je'. 
90 266 0409 2, vanaf 4 Jaar 

.f*  4,95 

Het Kerstverhaal 

a  
ei% i:414  

 

chter de horizon 
s de Jong-van Gup 
egen nieuwe originele kerst-
rhalen, geschreven door 

-kende auteurs. 

• 266 0966 3, AVI-8, vanaf 9 jaar 

dil 
Oliviers Vrolijke 
Kerstboek 
Met de leukste puzzels en een 
knuffel. 

Inclusief stickers 
90 266 0929 9, vanaf 4 jaar 

b 

 

19,90 
	

f7,90  

  

 

 

Si 
Li 

H 

v 

aap gerust 
chtjes voor de nacht 
is Rock 
-t kerstverhaal eenvoudig 
rteld, met kleine gebedjes. 
266 0928 0, vanaf 4 jaar 

14,95 

Net kindje in de kribbe 
Anne de Vries 
Het kerstverhaal verteld voor 
de allerkleinsten 
90 297 1232 5 

8,95 

Het  Kindje  in 
de kribbe 

31 
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FILOSOFIE 
VOOR JONGE 

DENKERS 
Een prachtig overzicht voor 

kinderen van de belangrijkste 

westerse filosofen. 

Een rijke aanvulling voor 

iedere schoolbibliotheek. 

Filosofie voor jonge 
denkers 

Jeremy Weate & 
Peter Lawman 
In dit boek lees je over de 

ideeën van verschillende filo-

sofen, over het tijdperk waarin 

ze leefden en de manier waar-

op ze nadachten. Bij elke filo-

soof vind je kaartjes en bij-

zonderheden. 

Het tweede gedeelte van het 

boek geeft een meer gedetail-

leerd overzicht van verschil-

lende denkrichtingen binnen 

de filosofie. 

Full colour geïllustreerd door 

Peter Lawman 

Waarom ben ik er? Hoe komt 

het dat er goed is en kwaad, 

en hoe weet je het verschil? 

Bestaat er een perfecte 

wereld? Kun je naar een ande-

re tijd reizen? 

Als je je deze vragen stelt ben 

je een filosoof. Een filosoof 

vraagt zich af hoe de wereld 

in elkaar zit. Sommige grote 

filosofen hebben daar veel 

over nagedacht en de mensen 

om hen heen sterk beïnvloed. 

Daarom zijn we die filosofen 

nog steeds niet vergeten. 

Vertaald en bewerkt door 

Marc Schaeffer 

isbn 90 266 io8i 

64 pag. geb. 

29,90 

Dit boek laat zien dat filosofie 

niet saai en ingewikkeld is, 

maar juist boeiend en verras-

send concreet! 

Een rente 
kennednaking 
de grote weger.. 

filmode 



isbn 90 266 0939 6, 

128 blz. geb. 

Carol Mams 

c tuin 

isbn 90 266 1009 2, 

128 pag. geb., ver-

schijnt oktober 

per titel j-  24,90 

Het volk 
van Gideon 

 

Lurlene ~antet 

 

mijn boeken 

een bijbelse 
ethiek uit. 
De hoofd- 
personen 
uit mijn boeken 
zien soms de dood in de 
ogen. Ze putten kracht en 
moed uit hun vertrouwen 
op God. Er komen dilem-

ma's aan de orde die de 
lezer laten zien hoe 

belangrijk het is om van-
uit je geloof te reageren 
en zo je moeilijkheden te 
overwinnen. 

Net is oorlog geweest 
lel 	' i  
Na de Tweede Wereldoorlog 

heeft Ruth uit Polen geen 

familie meer. Maar ze kan de 

pijn niet voelen. Ze gaat Saul 

helpen om joden naar 

Palestina te brengen. Tijdens 

der,aevaarlijke reis leert 

billi lopen en huilen. 

Misschien zal ze ooit weer 

lachen. 

NIEUW  De Tuin 
brugMea 
vervolg op Het is oorlog 

geweest Ruth Mendenberg is 

na de Tweede Wereldoorlog 

illegaal naar Palestina 

gesmokkeld. Ze werkt daar in 

de tuin van een kibboets. Als 

haar broer Simon zich aan-

sluit bij de Irgun, die de 

Arabieren met geweld wil ver-

drijven, raakt Ruth met zich-

zelf en met haar broer in con-

flict vanwege het geweld. 

Het volk van Gideon 
Carolyn Meyer 
De twaalf jaar oude Isaac 

Litsky komt na een ongeluk bij 

een Amish familie terecht. 

Daar ontmoet hij de zestienja-

rige Gideon. Gideon kan in de 

Amish gemeenschap zijn dro-

men niet verwerkelijken en 

maakt plannen om weg te 

lopen. Maar als hij vertrekt zal 

de gemeenschap hem dood-

zwijgen en is zijn familie een 

zoon en broer kwijt... 

isbn 90 266 1023 8, 176 pag. geb.  

Ik vertel kinderen dat ze 
tragische gebeurtenissen 
in hun leven zullen mee-
maken. Kinderen zijn op 
zoek naar antwoorden. 
Ze vragen naar het waar-
om. Door middel van 
mijn boeken laat ik kinde-
ren zien hoe je kunt 
omgaan met problemen 
en moeilijkheden. Want 

het leven is toch een 
waardevol geschenk. 
Omdat ik overtuigd 
christen ben, draag ik in 

Een engel aan mijn bed 
turlene McDaniel 
Lea Lewis brengt de kerstda-

gen door in het ziekenhuis. 

Net  als Rebecca; een meisje 

uit een Amish-familie. Lea 

voelt veel voor Rebecca's broer 

Ethan, maar ze weet dat een 

gelovige Amish en een Engelse 

nooit samen kunnen gaan. Lea 

krijgt op onverwachte momen-

ten bezoek van de geheimzin-

nige zuster Gabriëlle. 

isbn 90 266 0942 6, 128 blz. geb. 

NIEUW 
Afscheid vol beloften 
Lurlene McDaniel 
vervolg op Een engel aan mijn 

bed Lea Lewis gaat 's zomers 

werken in een pension, in de 

buurt van de Amish-familie 

Longacre. Zou Ethan, die ze 

eerder in het ziekenhuis heeft 

ontmoet, nog hetzelfde voor 

haar voelen als vroeger? Hoe 

zal zijn familie reageren op 

hun hechte contact? 

isbn 90 266 09493, 140 pag. geb 

EN(;  1',1 
NEIN la.  

1.  24,90 
	

McDaniel,zx 	per titel j.  24,90 



jeugd 
romans 

NIEUW 
Het gewei van Caesar 
Brooks Hansen 
Het rendier Caesar is in de 

Noorse hooglanden op zoek 

naar twee gestrande jagers. 

Onderweg krijgt hij gezel-

schap van het musje Bette dat 

haar maatje Piorello zoekt. Ze 

maakt een nest in Caesars 

gewei en samen gaan ze ver-

der op hun zoektocht. 

Ondertussen wordt Piorello 

liefdevol verzorgd door een 

klein meisje. Een prachtig ver-

haal waarin doorzettingsver-

mogen en zelfopoffering uit-

eindelijk rijk worden beloond. 

isbn 90 266 1008 4, 128 pag. geb. 

verschijnt oktober 

21•190  

Brooks 

Hansen Het 

gewei van 

Caesar 

jan, cer Háar 

p ter Haar 
Parcival 

- ét  Engeland van de zesde 

euw voert koning Arthur 

Strijd met vijandelijke troepen. 

"  olgens de ziener Merlijn kan 

"  er vrede en geluk komen als 

de Heilige Graal wordt gev. 	'111C1141 

den. En Merlijn weet ook dat 

alleen Parcival, de jonge held, 

zal kunnen slagen waar de 

beroemdste helden faalden. 

verschijnt oktober   	• 

PARCIVAL 

isbn 90 266 0969 8 

128 pag. geb. ca. 

j.  24,90 

411 

TRISTAN 
EN 

ISOLDE 

isbn 90 266 0965 5 

14o pag. geb.  

24,90  

Tristan en bol 
Een huwelijk tussen koning 

Mark en de Ierse Isolde zal 

een einde moeten maken aan 

de bloedige oorlog tussen 

beide koninkrijken. Tristan zal 

haar hand vragen. De knappe 

Isolde heeft tot op heden iede-

re man geweigerd. Maar nu 

gaat ze van iemand houden... 

Noodaam 
op de..  K mi,/ 

g:,4t, e 

2x K. Norel 
NIEUW 
Loods aan boord 
Jan Loots voer jaren over de 

wereldzeeën. Maar hij wil zijn 

vrouw vaker zien en daarom 

kiest hij aarzelend voor het 

loodswezen: Het blijkt een 

moeilijker en verantwoordelij-

ker vak te zijn dan Jan Loots 

had verwacht. Maar hij gaat 

van het loodswerk houdt n 

moet in allerlei onverwa2r,e 

situaties een beslissende uit-

weg zoeken. isbn 9066 2-- 1014 9, 

172 pag. geb., verschijnt oktober 

Noodsein op de 
Noordzee 
Ook al staat er een gevaarlijke 

noordwesterstorm, onze 

Hollandse bergers komen de 

schepen in nood te hulp. Als 

het noodsein wordt ontvan-

gen rukt de zeesleepboot uit 

over de kokende zee op weg 

naar het zinkend schip. 

isbn 90 266 0945 0, 192 pag. pb. 

zx K. Norel, per titel f24,9q.  

Kijkt-Achter-Bomen 
Michael Bonis 
Een bijziende indianenjongen 

'ziet' met een blinddoek voor 

meer dan zijn vrienden. Hij 

heeft hele goede oren! 

Daarom heet hij nu: Kijkt-

Achter-Bomen. Een stamge-

noot heeft het ongewone 

gezichtsvermogen van Kijkt-

Achter-Bomen nodig om een 

geheimzinnig waterland terug 

te vinden. Het zal een span-

nende reis worden... 

isbn 90 266 0935 3,128 pag. geb. 

j".  19,90 



Katherine Ayres 

Nacht in he:, 
Noorden.  

NIEUW 
Nacht in het Noorden 
Katherine Ayres 
Het is 1851. Lucy Spencer, zes-

tien jaar, groeit op in een 

presbyteriaans gezin in Ohio. 

Op een dag wordt zij 

gevraagd om Miss Mercer te 

hel ilig die negen voortvluchti-

geWen herbergt. Als een 

slavin na haar bevalling sterft, 

neemt Lucy de zorg van het 

kind op zich. Ze wil met de 

kleine donkere Hope naar het 

vrije Canada vluchten... 

isbn 90 266 1007 6, 16o pag. geb. 

f 24,90 

NIEUW 
Janet 
Mishout 
verv g op Evelien 

Janet is een tienermoeder die 

na veel omzwervingen een 

thuis heeft gevonden bij de 

oma van haar vriendin 

Evelien. Janet laat zich 

ondanks haar twijfels overha-

len om een weekend weg te 

gaan met het gospelkoor. 

Tijdens het weekend wordt ze 

meegesleept in een stroom 

van gebeurtenissen en ont-

moetingen die ze zelf niet 

meer in de hand heeft. 

isbn 90 266 1002 5 

76 pag. pb., verschijnt oktober 

Evelien 
Anja Etshout 
Evelien is spontaan en goed-

lachs, 16 jaar oud en sinds 

kort geslaagd voor haar mavo 

diploma. Ze krjgt een baantje 

en gaat op een gospelkoor. 

Evelien is vaak wat snel in 

haar oordeel, maar de ont-

moeting met Janet, een zwerf-

ster brengt een verandering in 

haar teweeg. 

isbn 90 297 1573 1, 176 pag. pb. 

j *  19,90 

2x Gerda Ronhaar 
NIEUW 
De Duiventil in rep en roer 
vervolg op De duiventil 

Jojanneke begint aan een 

opleiding voor kraamverzorg-

ster, maar ze voelt zich bui-

tengesloten omdat ze gelovig 

is. Tegelijkertijd is er binnen 

het gezin veel onrust. 

Gelukkig horen er ook nog 

komische en gekke voorvallen 

bij het leven, naast moeilijkhe-

den en verdriet. 

isbn 90 266 1028 9, 240 pag. pb., 

verschijnt oktober 

De duiventil 
Het gezin van dokter Van Til 

gaat verhuizen. Jojanneke, vijf-

tien jaar komt naast Sandra te 

wonen. Jojanneke kan goed 

met haar opschieten, maar 

ook met Sandra's broer. Een 

paar weken na de verhuizing 

krijgt Jojanneke een ongeluk. 

Er breken spannende dagen 

aan. 

isbn 90 297 1572 3, 300 pag. pb. 

(19,90 
	

2x Ronhaar, per titel jt.  19,90 
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2x Raymond van den Berg 
Mijn vader is de sterk-
ste... 
Jochem, uit groep 8, is de 

zoon van een bakker. Na een 

aanvaring met zijn vader komt 

Jochem te laat op school. Hij 

wordt door de directrice uit de 

klas gehaald, maar voor iets 

heel anders dan hij dacht... 

Zijn vader heeft een ongeluk 

gehad. Hij was even niet met 

zijn gedachten bij zijn werk. 

Heeft Jochem daar schuld 

aan? 

Genomineerd Christelijke 

Kinderboekenprijs 1998 

isbn go 297 1579 7, AVI-9 

736 pag. geïll. geb. f 19,90 

Gevaarlijk spel 
Bas en Joost ontdekken in een 

bouwvallig, maar goed bevei-

ligd schuurtje een lading 

spuitbussen en ook videoban-

den. Zou het wat te maken 

hebben met de inbraak waar-

van de politie onlangs mel-

ding maakte? En wat te den-

ken van die vijfpuntige sterren 

en vreemde waarschuwin-

gen...? 

Winnaar Christelijke 

Kinderboekenprijs 1996 

isbn 90 297 7264 3, AVI-8/9 

ze druk zoo pag. geb. 

2x van den Berg, per titel f 19,90 

De pyromaan 
Lenze Bouwers 
Een jongen van pas twaalf jaar 

oud heeft al een aantal keren 

brand gesticht in een loods, 

een werkplaats en een boerde- 

De nacht 
van oei 

stijgende water 

illustraties Irene Goede 

isbn 90 297 1406 9 

224 pag. geb. 

24,90  

illustraties Irene Goede 

isbn 90 297 7574 x 

76o pag. geb. 

f 24190  

rij. Iedereen voelt zich hier-

door bedreigd. Wat bezielt 

zo'n jongen? Zal hij bekennen 

of op heterdaad worden 

betrapt...? 

Winnaar Christelijke 

Kinderboekenprijs 1997 

isbn 90 297 1392 5, AVI-9 

72 pag. geil!. geb.  

14,90 

De nacht van het stijf...1-
de water horizonreeks 

Gerbrand Fenijn 
Len en Winno zijn kamera-

den. Ze wonen op een eiland 

waar een wrede heerser de 

baas is. Generaal Frammer 

eist absolute gehoorzaam-

heid. Op een dag ontdekken 

ze geheimzinnige gangen 

onder de stad. Niet zo veilig 

voor een stad op een eiland... 

Het wonder van Entebbe 
P.S. Kuijper 
Op Entebbe, het vliegveld van 

Oeganda, staat een door ter-

roristen gekaapt vliegtuig, dat 

bevrijd moet worden. 

isbn 90 614 0466 5, AVI-9 

2e druk 76o pag. geilt. geb. 

18,90 

Willem en de pruikenbollen 
Jelle Tjalsma horizonreeks 

Willem, Hendrik en Karel zijn 

drie vrienden die in de prui-

kentijd leven. Het arme volk 

komt in opstand tegen de 

regenten. De jongens moeten 

partij kiezen. Zijn ze voor of 

tegen de regenten? Kunnen ze 

hen beschermen? 
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reng deze bekers naar 
aruzalem Horizonreeks 

erbrand Fenlin 
uben en Elidad zijn °verle-

enden van een schipbreuk. 

uben wil naar judea en 

raagt een geheim bij zich... 

hn 90 297 1406 9, AVI-9 

3 pag geil/ geb. f 9,95 

Maartjes wilde haren 

Jan de Vries & 
Margreet Relss 
De eerste omnibus over 

Maartje de Wit en haar ont-

wikkeling tot jonge vrouw. 

isbn 90 297 1062 4, AVI-9, 2e druk, 

354 pag. geïll. geb. f 17,50 

)onkere stad 
lan Niemelier 
n dit bijzondere boek 

)eschrijft de auteur zijn herin-

leringen aan de periode 

1940-1945. Hij was zelf 

schoolkind en woonde en 

speelde in het hart van de 

sta.oningen, die letterlijk 

en figuurlijk een 'donkere 

stad' werd. illustratiesJouke 

Nijrnan, isbn 90 266 0403 3 

8o pag. geb. je  6,95 

lebecca 

:itty Coster 
iet is juli 1942. De negenjari-

e Rebecca hoort dat ze uit 

)geren moet, en geen 

fscheid mag nemen. 

bn 90 297 1376 3, AVI-8 

druk, 102 pag. geb. f 14,90 

Het geheim van de 
blauwe ster 
Frans van Houwelingen 
Paul en Bram raken verwik-

keld in een web van mysteri-

euze gebeurtenissen, wanneer 

ze met Brams ouders de 

vakantie doorbrengen op 

Terschelling. 

isbn 90 297 1206 6, AVI-8/9 

124 pag. geb., f 18,90 

Schipbreuk op het wad 
Gerbrand Fenijn 
Nadat tijdens een stormnacht 

in 1804 een groot brigantijn-

schip is vergaan, vindt Jan 

Kuijper een kistje aan het 

strand... 

isbn 90 297 1310 0, AVI-8 

128 pag. geïll. geb. f 19,50 

Irene 
Mae Roggeveen 
Irene is veertien als haar broer 

verongelukt. Ze vindt het dag-

boek van Rob en stukje bij 

beetje vallen de puzzelstukjes 

op hun plaats. 

isbn 90 297 13755, AVI-9 

92 pag. géíll. geb. .f 9,90 

Tirtsa 
Clara Asscher-Pinkhof 
Tirtsa leert in de kibboets al 

op jonge leeftijd dat zij moet 

meewerken met de volwasse-

nen en verantwoordelijkheid 

dragen. isbn 90 297 1036 5, AVI-9 

5e druk, 176 pag gedl geb.  

f 17,90 actieprijs op pag. 29 



PEERKE 
en 2/7 ka/WI-ode/7 

e raossier thuis?' 

Maartje met volle zeilen 

Jan de Vries & 
Margreet Reiss 
De tweede omnibus over 

Maartje de Wit. In Mevrouw 

Maartje is Maartje getrouwd 

en wordt moeder. 

isbn 90 297 1153 , AVI.91, 2e druk, 

366 pag. geïll. geb. f 17,50 

`Is je moeder thuis?' 
Frans van Houwelingen 
Wieke, 12 jaar oud, is geadop-

teerd en gaat op zoek naar 

haar verleden. 

isbn 90 297 7373 5, AVI-9, ze druk, 

95 pag. geïll. geb, f 17,50 

Eenzame Wolf 

Sybe van der Gallin 
Meeslepend en realistisch 

wordt de strijd beschreven 

van de Noord-Amerikaanse 

Indianen kort na de 

Burgeroorlog ter verdediging 

of herovering van hun jachtge-

bieden. Eenzame Wolf zet 

zich in voor de vrede. 

isbn 90 297 0745 3 

520 pag. geb. f.  14,90 

Hotse Middes 
Sibe van Aanglim 
De spannende verhalen van 

verzetsheld Hotse Hiddes 

spelen zich af in de Tachtig-

jarige Oorlog, Hotse Hiddes 

probeert de macht van Spanje 

te verminderen en krijgt daar-

om kaperbrieven van Willem 

van Oranje. isbn 90 297 1123 x 

5o8 pag. geb. f19,90 

Jonathan 
M.C. Blok 
De herderszoon Jonathan is 

een vijand van de Romeinse 

onderdrukkers. In blinde drift 

slaat hij een officier dood. Nu 

moet hij vluchten... 

sbn 90 297 1558 8, AVI-9 

96 pag gein geb. f 17,90 

Verzet op de Veluw 
Neuk van de Berkt 
Twee spannende boeken in 

één band met prachtige illus-

traties compleet in één uitga-

ve, over de Duitse bezetting 

en het verzet. 

isbn 90 297 0976 6, AVI-8, 2e druk, 

232 pag. geïll. pb. f 18,50 

Het oog van Brontes 
Frans van Houwelingen 
Bram en Paul en Paul, op 

vakantie op Terschelling, ver-

wachten dit jaar een rustige 

vakantie te houden... 

isbn 90 297 1265 1, AVI-8/9 

136 pag. geïll. geb. f 18,95 

t 

Wie alles prijsgeeft 
P.S. Kuijper 
Er is één soldaat die tijdens 

de Japanse luchtaanval op 

Pearl Harbor niet bereid is de 

eredood te sterven.  

isbn 90 614 0163 1, AVI-9 

128 pag. geb. 	14,90 

Peerke en z'n kameraden 
W.G. van de Hulst 
Peerke werd in de oorlog 

zwaar gewond. 

isbn 90 266 4328 4, AVI-9, 

panallojaar, 144 pag. geb. 

f 14,95 actieprijs op pagina 29 



DE VESTING 

ACi\r( u5 

J-faffo 
meneer 
God... 

met Anna 

i . "1"NN 

jeugd 
romans 

NIEUW 
Désirée 
Annemarie Sellaijko 
In Marseille aan het begin van -.4 

de negentiende eeuw bloeit er 

een grote liefde op tussen 

Désirée en een arme generaal, 

Napoleon Bonaparte, van wie 

nl" ooit gehoord heeft. 

Als Napoleon in korte tijd een 

belangrijke positie verwerft, 

vergeet hij zijn eerste grote 

liefde. Toch zal het lot van 

Desiree voor altijd met dat 

van Napoleon verbonden blij• 

ven. 

isbn 90 266 o999 x ca. 500 pag. 

pb., verschijnt in voorjaar 2000. 

f 39,90  

NIEUW 
Tranen van vuur 
Devorah Omer 
Zvia Lubetkin is lid van een 

zionistische jeugdorganisatie. 

Ze sluipt Warschau binnen 

om zich bij haar vrienden in 

het hermetisch gesloten ghet-

to te voegen. Als de situatie in 

de ghetto onhoudbaar wordt 

komen de bewoners met de 

moed der wanhoop in 

opstand. 

isbn 90 266 0943 4, 416 pag. pb. 

1'39,90  

NIEUW 
De vesting Magnus 
Sigmund Brouwer 
De vesting Magnus is een ver-

haal vol spanning en onver-

wachte wendingen. Thomas 

speelt een belangrijke rol in 

de verborgen machtsstrijd 

tussen de legendarische tove-

naar Merlijn en de duistere 

druïden. De druïden hebben 

de vesting Magnus veroverd, 

maar als Thomas de Merlijns 

wil helpen om de vesting te 

heroveren, stuit hij op onver-

klaarbaar wantrouwen. 

Thomas is verwikkeld in de 

strijd tussen ongeloof en 

onkunde, en een strijd voor 

vrijheid en voor God. 

isbn 90 266 1003 3, ca. 400 pag., 

pb., verschijnt in voorjaar 2000, 

ƒ39,90  

21E DRUK 
Hallo meneer God... 
met Anna 
Fynn 
Toen Fynn negentien jaar oud 

was, trof hij Anna aan. Ze was 

weggelopen. Fynn nam haar 

mee naar huis en Anna werd 

in het gezin opgenomen. 

Anna overleed toen ze acht 

jaar was. Ze wilde een poesje 

redden en viel uit de boom. 

Dit boek is een verslag van 

drieëneenhalf jaar uit Anna's 

korte leven. 

illustraties Pa pas 

isbn 90 266 0583 8, 192 pag. pb. 

29,90 
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