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tal aMprekende, eigentijdse verha-

len. Twee auteurs die hun schrijvers-

talent al bewezen hebben zijn Ad van 

Gils en Gerrit Kraa; van beiden ver-

schijnt dit jaar een spannend jeugd-
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Het 
wegje in 

het koren 

NIEUW! 
Het wegje in het koren 
Door het koren loopt eedikeel 

stil wegje. Toos en Tinek 

gaan klaprozen plukken. Voor 

de vader van Toos, die ziek is. 

Maar de boze boer, en de veldwachter 

gaan ook het wegje in, om de twee 

deugnieten te pakken... 

isbn 90 266 4247 4, 

f 10,50 

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

mogen een poosje bij groot-

moeder en grootvader wonen. 

Ze mogen in de grote tuin 

spelen, en soms in het bos. 

Maar dat is ook gevaarlijk... 

isbn 90 266 4239 3, 

f 10,50 

Van Bob, Bep en 
Brammetje 
Bob, Bep en Brammetje vin-

den in het bos een klein vinkje 

en gaan eten zoeken voor het 

arme diertje. Maar waar zijn 

hun klompjes als ze terugkomen...? 

isbn 90 266 4251 2, 

f 10,50 

voorlees 
boeken 

W.G. van de Hulst 
serie Voor Onze Kleinen 

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 voorlees-

boek. 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 zorgvul-

dig om ze weer goed leesbaar te 

maken voor kinderen van onze tijd. 

48 blz. geb. groot formaat, met illus-

traties van W.G. van de Hulst jr. 

NIEUW! 
Van de boze koster 
Drie vrolijke jongetjes doen 

het hek van de wei open. In 

de wei lopen biggetjes. De 

jongetjes doen het hek niet 

goed dicht. Een klein biggetje 

loopt over de weg, en loopt de kerk 

in. Dat mag helemaal niet! 

isbn 90 266 4252 0, 

f 10,50 

NIEUW! 
H Voetstapjes in de 

sneeuw 
Het is oudejaarsavond. Mama 

heeft oliebollen gebakken. 

Miep mag een mandje met 

oliebollen naar opa en oma 

brengen. Die domme Miep! Ze gaat 

alleen door de sneeuw, dwars door de 

weilanden... 

isbn 90 266 4254 7, 

10,50 

NIEUW! 
Kleine zwerver 
't Is winter, en 't is heel koud. 

Buiten loopt een kleine hond. 

Hij heeft zo'n honger. Hij ver-

stopt zich onder de heg, tus-

sen de bladeren. Dan bonst een klein 

meisje op het raam. Zou het hondje 

naar binnen mogen...? 

isbn 90 266 4250 4, 

f 10,50 i 



Anneke 
en de sik 

voorlees 
boeken 

nog verkrijgbaar in vorig formaat 

Serie Voor onze kleinen 

Zoriezetig beest 
isbn 90 266 4524 4 

Kereltje 
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 

vrolijke illustraties 

W.G. van de Hulst jr. 

leder deel 52 blz. geb. 

8,90, AVI-5 

De wilde jagers 
De wilde jagers zijn stoere 

jongens, ernstig, en nergens 

bang voor. Maar ook stoere 

jongens gaan wel eens op de 

loop... 

isbn 90 266 4240 7, 

f 10,50 

Allemaal katjes 
Liesje en Miesje zijn twee 

jonge poesjes, die de wijde 

wereld gaan verkennen. Maar 

op 't laatst weten ze niet meer, 

waar hun eigen mandje staat... 

isbn 90 266 4380 2, 

f 10,50 

Fik 
Fik omt altijd op voor zijn 

baasje. Maar soms kan Fik 

ook niet helpen. Als zijn baas-

je héél ziek is, kan hij alleen 

maar verdrietig in z'n mandje 

liggen huilen... 

isbn 90 266 4241 5, 

f 10,50 

Van drie domme zusjes 
Drie zusjes gaan samen met 

hun kleine broertje aarbeien 

plukken, in het bos. Ze lopen 

heel ver weg bij Joop, hun klei-

ne broer! 

isbn 90 266 42539, 

f 10,50 

Van drie 

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 gaat Anneke hem zoe-

ken, zo vér. Helemaal het laantje uit 

en nog verder... 

isbn 90 266 4236 9, 

f 10,50 

Bruun de Beer 
Bruun is de lievelingsbeer van 

een klein, ziek meisje. Ze kan 

haar beer niet missen, maar 

haar twee grote broers raken 

de beer kwijt tijdens hun wilde 

spel! 

isbn 90 266 4238 5, 

f 10,50 

48 blz. geb. groot formaat, met illus-

traties van W.G. van de Hulst jr. 

Bruun 
de beer 



Het grote voorleesboek 
Een groot aantal korte verf-jg-

len uit de fantasiewereld. 

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 

32o blz. geb. met stofomslag, 

weer verkrijgbaar in maart zool 

f31,50  

WIL VAN 011 MAM' JR. 

Het nieuwe voorleesboek 
Een schat aan verhalen over 

gewone dingen uit het dage-

lijks leven van onze kleuters, 

maar ook sprookjes en vei,-tel-

lingen over 'vroeger' zijn,ir 

bijeengebracht. 

illustraties W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 0282 0 

288 blz. geb. met stofomslag, 

f 31,50 

\X G 	DE HALST 

HET NIEUWE 
VOORLEESBOEK 

.0111•111. 

voorleesboeken 

W.G. van de Hulst 

eniaien 
ton toen 

Hol,t 

Verhalen van toen 
Omnibus deel 1 en 2 

serie Voor Onze Kleinen 

In deel 1 zijn elf titels uit de 

serie Voor Onze Kleinen opge-

nomen, verluchtigd met circa 

honderdnegentig tekeningen; 

in deel 2 de overige tien deel-

tjes met circa honderdtachtig 

te eningen, alle van W.G. van de Hulst 

jr. Elk verhaal begint met een prachti-

ge kleurenprent. 

Deel 7: isbn 90 266 3537 0, 382 blz. geb. 

Deel 2: isbn 90 266 3538 9, 346 blz. geb. 

Deel 1: f 41,90 Deel 2: f 41,90 

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-

halen graag aan hun kinderen 

en kleinkinderen doorgeven. U 

vindt in deze bundel Sprook-

je, Het gat in de heg, Angelijn-

tje, 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 W.G. van de Hulst jr., 

isbn 90 266 7013 0. 300 blz. geb. 

f 36,50 

Winterverhalen 
Winterverhalen is een zorgvul-

dige keuze uit de beste verha-

len met de authentieke teke-

ningen van vader en zoon Van 

de Hulst. 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 blz. geb. 

f 31,50 

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 herdrukt. 

illustraties W.G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 0498 x, 320 blz. geb. 

f 31,50 



Nettie Dees 

Vriendjes 

r. 

voorleesboeken 

NIEUW! 
Vriendjes 
Nr. Dees 
jochem is vier jaar en dikke 

vriendjes met Konijn, zijn knuf-

fel. Konijn is af en toe een 

beetje knorrig en uit zijn 

humeur. Samen beleven ze 

allerlei spannende gebeurtenis-

sen. Alleen als jochem naar de kerk 

gaat, blijft Konijn thuis. Horizonreeks 

illustraties Marijke ten Cate 

isbn 90 266 1036 x, 8o blz. geb. 

17,95 

NIEUW! 
Boterham met pindakaas 
Nettie Dees 
Marloes is vier jaar. Binnenkort 

krijgt ze er een broertje of zusje 

bij. 74",  is dikke maatjes met 

Mei, Beer. Meneer Beer is 

een lieve, deftige beer, die zich 

niet snel druk maakt. Als hij 

maar op tijd zijn boterham met pin-

dakaas krijgt! Vrolijke voorleesverha-

len met veel illustraties! 

Horizonreeks 

Illustraties Marijke ten Cate 

Isbn 90 266 1067 x, 8o blz. geb. 

17,95 

Op zoek naar Roel 
Maty Romein 
Roel is 6 jaar oud. Hij gaat nu 

naar groep 3. Maar op de 

eerste schooldag blijft zijn 

stoeltje leeg... Spannende ver-

halen over Roei en zijn familie 

en vrienden. Horizonreeks 

Illustraties Tineke Romein 

isbn 90 266 1025 4, 64 blz. geb. 

vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 6 jaar 

12,95  

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

janjaap en hun zusje 

Willemien. Een prachtig voor-

leesboekje. 

isbn 90 266 0956 6 

2e druk 112 blz. geb. 

21, 

Slaap gerust 
Lois Roek 
Dit boek vertelt niet alleen et 

kerstverhaal, maar de kleurrijke 

illustraties zijn ook bedoeld 

om kinderen zelf te laten 

vertellen wat het die dag gedaan 

heeft, en waarvoor het danken en bid-

den kan. 

isbn 90 266 0928 0 

26 blz. geb. full colour geïllustreerd, 

.ƒ 14,95 

ook verkrijgbaar in deze serie: 

Een nacht vol sterren 
Lois Rock 
isbn 90 266 0927 2 

26 blz. geb. full colour geïllustreerd, 

14,95 



Ina Sipkes de Smit 

ik ben 
blij dat ik 

U ken 

.1 n 

Ik ben blij dat ik U ken 
Ina Sipkes de Smit 
Dit bundeltje met eenvoudige 

kindergebeden is samenge-

steld aan de hand van 5 the-

ma's. Het bevat morgengebe-

den, avondgebeden, gebeden 

rondom de geboorte van 

Jezus, dankgebeden en gebe-

den om uit te spreken bij het overlij-

den van een geliefde, zoals opa of 

oma, of een huisdier, waar een kind 

om treurt. De gedichtjes zijn open-

hartig en toch heel teer. 

Bij elk thema zijn ongeveer -I o gebe-

den verzameld. 

illustraties Irene Goede 

isbn 90 266 1038 6, 56 blz. geb. 

15,75 

`k Vouw mijn handjes 
Jo Kaimijn-Spierenburg 
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 blz. pbk. 

1 5,75 

'k Vouw mijn 
handjes 

ok,:iiidage4kky, 

Lenze L.Bouwers 
Sst, ik ga bidden 

Kindergebeden 

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 blz. pb., 

9,90  

Om te beginnen 
e kinde-

geleiders 
A. de Fluiter, 
J. Bouman 
Een geheel nieuwe editi 

deze unieke kleuterbijbel. Lie 

opbouw is onveranderd geble-

ven. Iedere vertelling wordt 

voorafgegaan door een toelichting 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 blz. geb., van 4 tot 7 jaar 

1- 46,50  

Bijbelverhalen 
boek 	Bijbelverhalenboek 

Rika Vliek 
IN PRIJS VERLAAGD 
Honderd bijbelverhalen uit 

het Oude en Nieuwe 

Testament, prachtig geïllus-

treerd en ook geschikt om zelf 

te lezen. isbn 90 242 6619 x 

208 blz. geb., vanaf 6 jaar 

29,90 

kinder 
gebeden 

EINDER 	Kinderbijbel in 

BIJBEL 	365 vertellingen 
in 365 vertellmgen 	Mary Batchelor 

‘. Een boeiend geschreven 

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 oor- 

spronkelijke bijbeltekst. 

isbn 90 266 1051 3 

416 blz. geb., vanaf 4 jaar 

41,50 



KLEUTER 
VERTELBOEK 

IJBELSE 
GESCHIEDENIS 

Kinderbijbel  Kleutervertelboek 
„,m)-R  OF 	11,i •\ 

KIEUTERVERTELBOZE 
VOOR DE 
BIJBELSE 

GESCHIEDENIS 

NIEUW! 
Evert Kuijt 
Kinderbijbel 

vertaald/bewerkt door Evert Kuijt 

De-Akijk geïllustreerde Kinder- 

bij 	voor de Zie eeuw bevat 

365 verhalen uit de Bijbel (voor 

iedere dag één). In de kantlijn 

worden bijbelse termen en begrippen 

uitgelegd, en wordt regelmatig naar 

andere bijbelgedeelten verwezen. Hon-

derden gekleurde illustraties verleven-

digen zowel de verhalen als de culture-

le en archeologische achtergrondinfor-

matie. full colour geïllustreerd, vanaf 8 jaar 

isbn 90 266 0996 5, 190 blz. geb. 

39,90  

Kleutervertelboek 

Anne de Vries 
De unieke wijze waarop Anne 

de 	s de bijbelse verhalen 

aan de kleuters wist over te 

brengen, gaf hem internatio-

nale faam. De inhoud van het 

Kleutervertelboek is volledig bijbels 

verantwoord, zorgvuldig afgestemd 

op het bevattingsvermogen van de 

kleuter en voor deze druk licht gemo-

derniseerd. full colour geïllustreerd door 

Fred Apps, isbn 90 266 0940 x, 

256 blz. geb., vanaf 4 jaar 

,f 41,50 

Kleutervertelboek 

Anne de Vries 
'Een gids naar Hem die gezegd 

heeft: 'Laat de kinderkens tot 

Mij komen." (uit het voorwoord 

van Anne de Vries). Illustraties 

Bottema, In twee kleuren geillustreerd, 

Isbn 90 242 3786 6, 336 blz. geb., vanaf 4 jaar 

Anne de Vries 
Volledig bijbels verantwoorde 

inhoud, zorgvuldig afgestemd 

op het bevattingsvermogen van 

de kleuter. Illustraties Schaeffer 

In kleur geillustreerd 

Isbn 90 242 3788 2, 255 blz. geb. 

vanaf 4 jaar, weer verkrijgbaar januari 2001 

30,90 

Groot Vertelboek 

Anne de Vries 
Dit Groot Vertelboek is om zijn 

voortreffelijke kwaliteiten 

geroemd als een meesterwerk. 

De uitgave van vele vertalingen 

heeft aan dit werk internatio-

nale bekendheid gegeven. De tekenin-

gen van C. Jetses wekken een prachti-

ge bijbels sfeer, die de bijbelse figu-

ren voor altijd in het geheugen van 

kinderen zal prenten 

isbn 90 242 3783 1, 643 blz. geb., vanaf 6 jaar 

f 46,90  

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 luisteren. Dit boek is al 

gauw geschikt om door kinde-

ren zelf gelezen te worden. 

De sfeervolle illustraties vol 

opmerkelijke details zorgen ervoor 

dat er naast te lezen ook heel veel te 

kijken is. illustraties José Pérez Montero 

isbn 90 266 0874 8, 

400 blz. geb., vanaf 8 jaar 

.1.  41,50  

 

Evert Kuijt 

 

GROOT 
VERTELBOEK 

MI/BELS=2:11E0,IS 
R • 

f 46,90 



Zie je wel 

Weet je wat 

t 	a f 
Anne de Vries 

'antieke 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 2000 

Per deel 32 blz. geniet 

f 9,90  
van 4 tot 7 jaar 

bijbelverhalen 

t kindje in 
de kribbe 

u. 

<goede 
herder 

boekjes voor de allerkleinsten 
Anne de Vries 
De wijzen uit het oosten 
isbn 90 2 97 1237 6 

Het kindje in de kribbe 
isbn 90 297 1232 5 

De goede herder 
isbn 90 2 97 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 7236 8 

in kleur geïllustreerd 

52 blz. geb. 

f 6 ,95 

setprijs .f 35,-
isbn 90 297 1230 9 

Anita Ganeri s  Rachel Conner 

serie Zó teken je... 
Vrienden van God &, 
isbn 90 266 0455 6 

per deel f 5,50 

Anita Ganeri k-  Rachel Conner 

serie Zó teken je... 
Het kerstverhaal 
isbn 90 266 0409 2 

per deel f 5,50 

Bijbelverhalen spelenderwijs 

serie Samen spelen 
Leon Baxter 
Verhaal van het begin 
isbn 90 266 0485 8 

In de ark met Noach 
isbn 90 2 66 0483 1 

David en Goliath 
isbn 90 266 0486 6 

per deel 20 blz. geïll. geb. 

4,95 

setprijsf 12,50 

isbn set 90 266 1039 4 



Het Grot  Vraag 

Antwoord 
Boek 

zondagsschool 
materiaal 

iana Aardema-Kremer 
Net Evangelie 
in apeivlucht 
14 Iffsen met werkjes voor 
zondagsschool of bijbelclub 

isbn 90 297 1447 6, A4-formaat, 

96 blz. pb., 4 - 12 jaar 

ACTIEPRIJS VAN f 30,90 
VOOR  f 14,90 
VAN 1/11 TOT 31/12 2000) 

boekjes met knuffel 
Het konijntje 
isbn 90 266 0925 6 

Het kuikentje 
isbn 90 266 0926 4 

op karton, klein formaat, 

9,90  
per ex., verpakt per 6 ex. 

     

kartonboeken 
Ik ben zo bang! 
Een kinderboek over 

vertrouwen 
isbn 90 297 1468 9 

illustraties Ben rei Huang 

8 blz. groot formaat op karton, 

 

kartonboeken 
Hé, dat is van mij! 
Een kinderboek over delen 
isbn 90 297.1469 7 
illustraties Bern-ei Huang 

8 blz. groot formaat op karton, 

 

.1" 9,50  

 

f 9,50  

     

SiOd3.0 Ferguson 
Net Grote Vraag 
& Antwoord Boek 
het christelijk geloof voor 
jonge kinderen 
In dit boek worden vragen van 
kinderen besproken. Waar kom 
ik vandaan? Waar is God? Is er 

echt maar één God? Ferguson 
brengt ons op ideeën om de Bijbel te 
Ieren kennen door gebeden, het mee-
doen aan opdrachten en aanspreken-

de illustraties. 
Met Bijbelteksten uit Het Boek en de 

Statenvertaling 

isbn go 266 0948 5, 96 blz. pb. vanaf 6 jaar 

VAN  f 24,90 VOOR  f 14,95 
(ACTIEPRIJS VAN 1/11 TOT 
31/12 2000) 

Avontuurlijke stickerverhalen —
Uitklapbaar werkblad met meer 
dan 4o herplakbare stickers, 
inclusief miniboekje, i8 blz. 

Th KT 
Jezus en Zijn wonderen 
isbn 90 297 7593 6 

Jozua en de val van Jericho 
isbn 90 297 1594 4 
Mozes en de grote uittocht 
isbn 90 297 7595 2 

Daniël en zijn vrienden in 
Babylon 
isbn 90 297 1592 8 

ACTIEPRIJS VAN f 14,90 
VOOR  f 9,90 
(VAN  1/11 TOT 31/12 2000) 



Het water, r") 
de ark 
en de -; - - 1 

regenboog ,„p  

Tim Dovrtey 

ZO OblITDEIKE 

BIJBEL 

Mijn 	bock n.t 

Bijbelverhalen 

Zo ontdek je de Bijbel 
Tim Dowley 
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 overzlc,h-

telijke inleiding in de wereld var. 

Bijbel. Ideaal voor gebruik in het 

gezin, op jeugdvereniging en school. 

isbn 90 297 0847 6 

46 blz. geb. vanaf 6 jaar 

9,90  

Pat Alexander 
Sylvia Vanden Heede 
Mijn eigen boek met 
Bijbelverhalen 
Meer dan 50 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 zorgen voor extra leesplezier. 

illustraties Carolyn Cox 

isbn 90 266 0389 4, 126 blz. geb. 

groot formaat, vanaf 6 jaar 

21,50 

bijbelse 
prentenboeken 

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 blz. geb., 4-6 jaar 

ACTIEPRIJS VAN f 12,50 
VOOR f 9,90 
VAN 1/11 TOT 31/12 

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

lijk als ademhalen. Samen 

1  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 0938 8, 32 blz. groot formaat, 

full colour geillustreerd, geb., vanaf 3 jaar 

ACTIEPRIJS VAN f 19,90 
VOOR  f  9,90 
VAN 1/11 TOT 31/12 

De nieuwe ster 
Taffie Davies 
Een adembenemend lees- en 

kijkboek over die ene bijzon-

dere ster boven Bethlehem, 

die een hele speciale taak gekregen 

heeft... 

isbn 90 297 1470 0, 28 blz. geb., 

full colour geillustreerd, 6-8 jaar 

ACTIEPRIJS VAN f 12,90 
VOOR ,ƒ 9,90 
VAN 1/11 TOT 31/12 

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 

wist dat God bestond. Zijn naam was 

Noach. Dit verhaal is bijbelgetrouw en 

fris naverteld voor jonge lezers 

Isbn 90 297 1564 2, 28 blz. geb., 

full colour geillustreerd, 4-8 jaar 

ACTIEPRIJS VAN f 14,90 
VOOR f 9,90 
VAN 1/11 TOT 31/12 

Waar zullen we voor 



voorleesverhalen 
prentenboeken 

in de Goude 
Ga] ei 2 

In de Gouden Gaper 
deel 2 

De prinses die op het kas-

teel woont is helemaal 

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 

96 blz. geb. f 19,50 

In de Gouden Gaper 
deel 1 

Dit spannende detective-ver-

haal is opnieuw uitgegeven, 

rijk geïllustreerd, niet licht 

aangepaste tekst. Boven de 

deur van de winkel van 

juffrouw Annemarie en 

juffrouw Ursula hangt een 

prachtige goudkleurige 

gaper. Twee deftige dok-

ters willen de gaper kopen. 

Twee vrienden, Reyer en 

Bas, komen erachter dat 

het bedriegers zijn... /flus-

trat le/G. van de Hulst jr. 

isbn 90 266 3355 6 

96 blz. geb. f 19,50 

Het betoverde land 
achter de kleerkast 

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 Tovena-

res... Dit beroemde verhaal van C.S. 

Lewis is voor het eerst voor jongere 

kinderen toegankelijk gemaakt. De 

tekst is zorgvuldig bewerkt en inge-

kort en schitterend geïllustreerd. 

illustraties Christian Birmingham 

isbn 90 266 0936 1, 48 blz. geb. 

De wonderlijke kerst van 
Papa Panov prentenboek 

kmben Wiens 
bewerkt door Leo Tolstoy 

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 tevergeefs 

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 spe-

ciale gast onopgemerkt toch is langs-

gekomen! illustraties Tony Morris 

isbn 90 266 tooit , 32 blz. geb. 

.15,90  

Jaap en Gerdientje 

Gerdientje logeert bij oma en 

ontmoet daar het boeren-

jongetje jaap. Haar vader is 

zendeling en gaat voor drie 

jaar naar Suriname. 

Van 7 — 9 jaar, isbn 90 266 0401 7, 

192 blz. geilt. geb. 

24,90 

Het verdwaalbed van 
tante Jet 
He.w.Wde Kaig 
Fleur en haar broertje Matthijs 

logeren bij tante Jet. Matthijs 

vindt het eng om zonder papa 

en mama te slapen... Hij durft 

het toch! In deze prachtig 

geïllustreerde verhalen komen 

diverse thema's aan de orde 

zoals angst overwinnen en met pijn 

omgaan. illustraties Henriëtte Middag 

isbn 90 266 0883 7 

6o blz. geb. groot formaat, 

ACTIEPRUS VAN f 14,95 
VOOR  .f g,gsto 
VAN 1/11 TOT 31/12 

Papa Panov's 
Special Day 

Anne de Vries 
Jaap en Gerdientje 

f 28,75 



beginnende 
lezers 

Vrouwke Klapwijk 
Vrouwke Klapwijk (1956) stu- 

, 
deerde aan de Pedagogische 

Academie en gaf les aan 

groep 3. Lezen is altijd haar 

grootste hobby geweest, en 

haar zelf verzonnen verhaal-

tjes vertelde ze op school en 

thuis. Haar eerste boekje, Bas 

haalt zijn A was bestemd voor 

groep 3 en verscheen in 1992. 

Daarna verschenen er verschillende 

deeltjes over Bas. 

Vrouwke is redacteur van de serie de 

Horizonreeks. Als intern begeleidster 

is ze aan een basisschool verbonden, 

waar ze kinderen met leerproblemen 

begeleidt. 

Bas gaat op zwemles. Voor hij 

zijn diploma heeft, moet hij 

veel leren. Springen, duiken, 

watertrappen, door het duik-

scherm zwemmen en rugslag. 

De juf is best streng, maar 

Bas doet goed zijn best! 

isbn 90 266 1045 9, 48 blz. geb., 

AVI-2 

f 10,90 

bas  bij de NIEUW! 
brandweer herziene druk 

Bas bij de brandweer 
Bas heeft vuurwerk, dat niet is 

afgegaan, bij de brandweer 

ingeleverd. Daarom mag hij 

nu een dag mee, met de 

brandweer. Dat is spannend! 

Illustraties Irene Goede 

isbn 90 266 1068 2, 48 blz. geb., 

AVI-2 

f 10,90 

tweede druk 

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 rondlei'';  

van Jens. Er is daar zoveel ce 

doen en te zien. Totdat Bas 

verdwaalt. Waar moet hij 

heen? isbn 9066 2-- 1029 7, 

52 blz. geb., AVI-2 f 10,90 

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 isbn 90 266 0947 7, 

48 blz. geb., AVI-2ƒ 10,90 	• 
ACTIEBOEK VOOR DE 
CHRISTELIJKE KINDER-
BOEKENMAAND 2000 

Iedereen. is 	
Iedereen is anders 
Karsten is een jongen uit 

groep 3. Hij vindt het eerst 

heel leuk op school. Maar hij 

speelt vaak de baas. Daarom 

willen de andere kinderen niet met 

hem spelen. Karsten kan goed teke-

nen. Hij gaat op tekenles. Daar leert 

hij Diedel kennen. En dat is heel 

gezellig! 

Karstens juf op school verzint een 

goed plan. Want ze wil niet meer, dat 

de kinderen in groep 3 ruzie met 

elkaar maken... isbn66 90 2-- 1044 0 

van 4-8 jaar, AVI-5, 64 blz. geb. 

f 5,95  VAN  16 SEPTEMBER 
T/M 30 NOVEMBER 
vanaf i december 2000 f 11,50 

en het NIEUW! 

ARr 	
Bas en het Zwem-ABC 

Vromyke 
thema 'Ik ken je wel' 



beginnende 
lezers 

Jop gaat op reis 
Vrouwke Klapwijk 
jo. lat voor het eerst zelf op 

reis. Hij gaat met de bus naar 

Lot. Lot woont op een boot bij 

een meer. 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. Het 

wordt steeds later! 

illustraties Fija Meijer, isbn 90 266 1015 7 

32 blz. geb., Ani 

f 10,90 

een hut voor lot 
Vrouwke Klapwijk & 
Fija Mejer 
jop,lái-i'jgt een kaart van Lot. 

Ze 	graag in de vakantie bij 

hem komen spelen. fop vindt 

dat heel leuk. Hij wil graag iets 

moois voor Lot doen. Hij wil 

een hut voor haar maken. 

Maar hoe doet hij dat? 

illustraties Fija Meijer 

isbn 90 266 1037 8, 48 blz. geb., AVI-1 

f 10,90 

Vrouwke reku) lik 

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

veelt zich. Gelukkig heeft Oma 

Booma een leuk idee. Ze gaan 

samen een fietstocht maken 

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 0997 3, 48 blz. geb., AV!-5 

f 10,90 

Maud en Rik en de fles 	maud 
Coby Bos 	 en rik  en de 

Maud en Rik vinden op vakan- 	 fles 

tie aan het strand een fles met 
	Coby Bos 

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 

isbn 90 266 1026 2, 48 blz. geb., AVI-1 

f 10,50 

Op de fiets mept 
oma Boorna 

Koosje 
Vrouwke Klapwijk 
Koosje heeft vuurrode krullen 

en houdt veel van dieren. Het 

meest houdt ze van... mieren! 

Ze droomt zelfs van mieren. 

Van hele grote mieren! De 

mieren denken dat Koosje een 

rode bosmier is. Hoe loopt dit 

gevaarlijke avontuur voor 

Koosje af? 

illustraties Magda van Tilburg 

isbn 90 266 0946 9, 48 blz. geb., AVI-5 

1.  10,90 

Als ik later groot ben 
Rika 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, 48 blz. geb., AVI-2 

f 10,90 



Een broertje 
uit Suriname 
Jane Dec le, 

beginnende 
lezers 

Soep met slierten 
Rïka Vliek 
Siert is een schipperskind. Hij 

beleeft van alles aan boord 

van het schip van zijn vader 

en moeder. Papa koopt een 

nieuw schip en Siert gaat een 

paar nachtjes logeren in het 

internaat. Zal hij het griezelig 

vinden, zonder papa en 

mama, of juist heel leuk met allemaal 

andere kinderen? 

illustraties Magda van Tilburg 

isbn 90 266 103o 0 

4o blz. geb., voorlezen vanaf 5 jaar, AVI-4 

f 11,90 

Lin 
Gerda Bruijn 
Herkenbare belevenissen van 

een klein meisje en haar kat. 

Met korte zinnen, opgebouwd 

uit woorden van één letter-

greep. De tekst bestaat uitslui-

tend uit woorden van ten 

hoogste vier letters,zonder 

dubbelklanken. 

isbn 90 266 0868 3, 6o blz. geb., AVI-1 

9,90  

Vakantie in het 	Janneke 
Heidihuis 	 isbn 90 297 1030 6 

Gijs en Lotje gaan op 	lanneke op avontuur 
vakantie naar 	 isbn 90 297 1031 4 

Zwitserland en hun 	24 blz geïll. geb., AVI 4/5 

vriendje Sander mag 
	

f 9,50  
mee! 

Horizonreeks 	 L 
isbn 90 297 1463 8 	 Ik zwem 
78 blz. geïll. geb., AVI-7 

f 8,90  

 

isbn 90 266 0640 0 

40 blz. geilt. geb., AVI-2 

8,50  

  

Lars gaat verhuizen 
Harriët ter Meer-Nap 
Lars gaat verhuizen. Dat is 

niet leuk, want in zijn nieuwe 

klas kent hij niemand! 

Gelukkig komt er een ante 

meisje in de klas, dat ook net 

is verhuisd. Horizonreeks 

isbn 90 2971461 1, 48 blz. geïll. 

geb., AVI-7 f 10,50 

Een broertje uit 
Suriname 
Jannie 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, 46 blz. geb., 

AVI-6 f 10,90 

Een steen door het ri0 
Mies Vreugde:Mb 
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... Horizonreeks 

isbn 90 297 1576 6, 36 blz. geb., 

vanaf 7 jaar, AV1-5 f 10,50 

Brand op bestelling 

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, 152 blz, geb., AVI-7/8 

f 7,90 



Guurtje Leguijt 

WINNEN! 

Guurtje Leguijt 

Dridubbel - 	•• 

NIEUW! 
Winnen! 
Friso verveelt zich op school. 

Daarom verzint hij allerlei 

experimenten tijdens de les. 

Fr,* heel slim. Hij is hoog 

begaafd. Hij heeft het idee 

dat hij anders is dan de rest 

van de klas. Als hij veel moet 

nadenken, gaat hij skaten. 

Jasper is jaloers op hem, en pest hem. Friso wil 

hem graag een lesje leren. Dat kan als de school 

een skatewedstrijd organiseert. Jasper denkt dat 

hij kan winnen, maar Friso is vastberaden... 

Illustraties Dirk van der Maat, Isbn 90 266 1o70 x 
88 blz. geb., vanaf 10 jaar, AV1-9 f 19,90 

boeken van 
Guurtie Leguiit 

Guurtje 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 gods-

dienstmethode voor de basisschool. 

Ze geeft nu les aan verstandelijk 

gehandicapten. Guurtje Leguijt is 

getrouwd en heeft drie kinderen. 

In maart van dit jaar verscheen haar 

debuut Heibel in m'n hoofd, dat zeer 

positief werd ontvangen. 

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. 

Daal besluiten ze wat aan te 

ga,ffioen. Helaas mislukken 

hun plannen iedere keer en 

moeten ze weer wat nieuws 

bedenken. 'Driedubbel eigenwijs is een vlot geschre-
ven, humoristisch boekje. Het vertelt niet alleen over 
de komische avonturen van een drieling, maar het 
geeft de lezer tussen de regels door ook een bood-
schap mee. (...)' 
illustraties Els Vermeltfoort isbn 90 266 1027 0, 64 blz. 
geb. vanaf 8 jaar, AVI-7/8 f 12,95 

NIEUW! Speurwerk 
Roos en haar nieuwe buur-

meisje Fleur gaan na een 

paar inbraken in de buurt op 

zoek naar de daders. Fleurs 

slechthorendheid blijkt geen 

enkele belemmering te zijn 

voor hun samenwerking. 

Integendeel, het is de vraag 

of de diefstallen zonder Fleur, haar vindingrijk-

heid en haar computer opgelost hadden kunnen 

worden... illustraties Dirk van der Maat, isbn 90d; 2— r — 1034 3 
8o blz. geb., vanaf 10 jaar / AVI-8 f 17,25 

Heibel in m'n hoofd 
Het lijkt net of Maarten heel 

snel boos is en zich veel zorgen 

maakt. Hij is een gewone jon-

gen 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. Psychologisch knap 
geschreven. Het soms heel mooie taal-
gebruik is eigentijds en herkenbaar voor 

jonge lezers' (Ref. Dagblad). 

Genomineerd voor de christelijke 

kinderboekenprijs Het Hoogste 

Woord 1999-2000 

Illustraties Dick van de Pol 
isbn 90 266 1021 1 
118 blz. geb., vanaf iojaar, AVI-8 
f21, . 



lees 
boeken 

NIEUW ! Vrouwke Klapwijk 
Brandmerk 
Linde en Tiemon spelen samen in de 

Buurt. Tiemon vindt dat wel eng, maar 

Linde durft veel. Het is koud. Daarom 

stoken ze een vuurtje in een leeg huis. 

Het lijkt niet gevaarlijk, maar het vuur 

gaat verder dan ze dachten! 

Als ze thuis zijn, vertelt Linde niet wat er 

is gebeurd. Ze vertelt iets heel anders. 

Bruine jongens krijgen de schuld! Moet Tiemon 

alles eerlijk vertellen? Of blij zijn dat het zo is 

afgelopen... Illustraties Magda van Tilburg, Isbn 90 266 

1046 7, 56 blz. geb., vanaf 8 jaar, AVI-5 f 12,95 

NIEUW! Erik de Gruijter 
Kromnagel 
Aan de rand van het dorp staat een groot 

eenzaam huis. Er woont een oude man, 

die nooit naar buiten komt. Een groep 

kinderen staat voor zijn huis. Ze willen 

hem verjagen. Als Annemarie met een 

paar vrienden bij hem ingebroken heeft, 

verandert ze van gedachten. Alleen gaat 

ze terug naar het huis, om Kromnagel te 

bezoeken... Illustraties Marijke Meersman, Isbn 90 

266 1047 5, ca. 53 blz. geb., Van 8-12 jaar, AVI-8 

f 14,90  

Jessica's eerste gebed 
Hesba Stretton 
Dit beroemde verhaal over het wr 

meisje 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 blz. geb. f 7,90 

Dansend in de schemering 
Veluwse volksverhalen 
Maty Romein-Vroegindeweij 

Wonderlijke gebeurtenissen in bos-

sen, achter heuvels en bij vennetjes 

op de heide. Verhalen over dansende 

katten in het kattenbos. Over de aan-

trekkingskracht van de lantaarnlik!".,t-

jes van de postkoets op zwerven, 

booswichten. En verhalen over 

Veluwse reuzen. Volksverhalen en 

legenden, griezelig, fantasierijk en 

ooit 'echt gebeurd'. 

isbn 90 266 0944 2, 108 blz. geb., 

vanaf io jaar, AVI.7/8 f 20,90 

NIEUW! Erik de Gruijter 
Het bezoek 
Jessica vindt kerst dit jaar niet gezellig. 

Haar eigen moeder is er niet meer, en 

papa is getrouwd met Angela. Vanavond 

komt ook nog bezoek. Angela is niet van 

plan om vriendelijk te zijn. Als ze naar 

haar kamer wordt gestuurd, gaat ze naar 

buiten. Ze wil weten wie die vreemde 

jongen is, die al uren met zijn auto bij de 

oprit staat. Het wordt een bijzondere ontmoe- 

ting. Illustraties Bas Mazur, Isbn 90 266 1069 6 

ca. 56 blz. geb., van 8-12 jaar, AVI-8 

13,90 

De goede leugen 
Gregory Maguire 
Pierre, René en Marcel wonen met 

hun moeder in een klein dorpje in 

Frankrijk. Als de oorlog uitbreekt 

merkt het rustige dorpje er eerst wei-

nig van. Maar het duurt niet lang of 

de Duitsers komen ook in hun rustige 

Franse dorpje. De jongens mogen 

aan niemand vertellen dat ze logés 

hebben. Een spannende tijd breekt 

aan... isbn 90 266 1022 x 

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

f 18,25 



bestelformulier 

Dit bestelformulier kunt u inleveren bij uw 

boekhandelaar of bij Uitgeverij Callenbach. 

Alle itgaven van Callenbach zijn 

ve. 	gbaar bij de boekhandel. Voor de actie- 

prijzen najaar 2000 (1-11 tot 31-12) kunt u 

gebruik maken van een apart bestel- 

formulier. De betreffende boeken zijn gemerkt 

met*. Bij bestelling van 10 exx of meer van 

dezelfde titel ontvangt u een korting van 5%; 

bij bestelling van 3o exx of meer van 

dezelfde titel een korting van -io%. 

Aantal 

Aardema Het Evangelie in vogelvlucht 

90 297 1447 6 	 f 30,9o* 

Alexander Mijn eigen boek met Bijbelverhalen 

go 266 0389 4 	 f 21,5o 

Asscher Tirtsa 90 297 1036 5 	 f 12,50 

Ayres Nacht in het Noorden 

go 266 1007 6 	 jf 26,50 

Barrett, Anna, prinses van Byzantium, 

go 266 0968 x 	 jf 26,50 

Batchelor Kinderbijbel go 297 1000 4 
	

f 41,50 

AB axter David en Goliath 90 266 0486 6 
	

f 4,95 
Baxter Het verhaal van het begin 

90 266 0485 8 
	

f 4,95 

Baxter In de ark met Noach go 266 0483 1 f4,95 
Baxter Setprijs Samen spelen 

90 266 1039 4 	 jf 12,50 

Berg, van den Gevaarlijk spel 

90 297 1264 3 	 f 14,90  
Berg, van den Ik wil je mijn geheim vertellen 

90 297 1378 x 
	

f 9,90  
Berg, van den Mijn vader is de sterkste 

90 297 1519 7 	 f14,90 

Berge, ten Houvast 90 6140 496 7 	f 25,00 

Blok Jonathan 90 297 1558 8 
	

f 9,90  

Blyton De Vijf staan voor een raadsel 

90 266 0657 5 
	

f 14,95 
Blyton De jongens van het circus 

90 266 0463 7 	 f 9,90  
Bos Maud en Rik en de fles 

go 266 1026 2 	 f 10,50 

Bouwers De pyromaan 90 297 1392 5 
	

14,90  

Bouwers Een hut voor dag en nacht 

90 297 1586 3 	 f 14,90'5  

Bouwers Ik zwem go 266 0640 o 	f 8,5o 

Bouwers st, ik ga bidden 90 297 1377 1 	jf 13,90 

Box, Oliviers vrolijke kerstboek, stickerboek 

Brouwer Een schim uit het verleden 

90 266 1017 3 
	

f 26,50 

Brouwer Verdwaald in Manhattan 

go 266 0941 8 	 jf 26,50 

Bruijn Lin 90 266 0868 3 
	

f 9,90  

Coster Rebecca 90 297 1376 3 
	

f 14,50  
Cowley Het konijntje (met knuffel) 

90 266 0925 6 
	

9,90  
Cowley Het kuikentje (met knuffel) 

go 266 0926 4 
	

9,90  

Davies De nieuwe ster 90 297 1470 0 	f 14,90* 

Dees Boterham met pindakaas 

90 266 1067 X 	 ƒ17,95 

Dees Vriendjes, voorleesverhalen 

go 266 1036 x 
	

f 17,95 

Docter Een broertje uit Suriname 

90 297 1539 1 	 f 10,90  
Dorris Kijkt-Achter-Bomen 

90 266 0935 3 	 f 20,90* 

Dowley Zo ontdek je de Bijbel 

90 297 0847 6 
	

f 9,90  

Drucker De redding van Jacob 

90 266 1024 6 	 f 20,90 

Elshout Evelien 90 297 1573 1 	 jr 21,00 

Elshout Janet 90 266 1002 5 	 f 21,00 

Elshout Marion 902661073 4 
	

f 21,00 

Fenijn Breng deze bekers naarJeruzalem 

90 297 1406 9 
	

f 17,90  
Fenijn De nacht van het stijgende water 

90 297 1575 8 	 jf 17,50 

Ferguson Het Grote Vraag aZAntwoord Boek 

90 266 0948 5 	 f 24,90*  
Fluiter / Pelt Om te beginnen 

90 266 0907 8 	 ,f 46,50  

Fyn n Hallo meneer God... met Anna 

90 266 0583 8 	 f 21,00 

Galien, van der Eenzame Wolf- Omnibus 2 

90 297 1279 1 	 j .  15,50 

Ganeri Het kerstverhaal 90 266 0409 2 	f 5,50 

Ganeri Vrienden van God go 266 0455 6 	,ƒ 5,5o 

Gils, van Een roep om hulp go 266 1072 6 f 21,00 

Godfrey Marks nieuwe baby 

90 297 1562 6 	 f12,50*  
Graaf, de Bijbel voor kinderen 

90 266 0874 8 	 f41,50 

Gruijter, de Het bezoek go 266 1069 6 	f 13,90 

Gruijter, de Kromnagel go 266 1047 5 f 14,90 

Haar, ter Koning Arthur go 266 1071 8 	f 26,50 

Haar, ter Parcival go 266 0969 8 	f 26,50 

Haar, ter Tristan en Isolde go 266 0965 5 f 26,50 

Hansen Het gewei van Caesar 

90 266 1008 4 	 f 26,50 

Holten, van Gifeiland 90 297 1455 7 	f 12,50* 

go 266 0929 9 
	

f 14,90*  
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Houwelingen,van Het geheim v/d blauwe ster 

90 297 1206 6 	 f 12,50* 

Houwelingen, van Komt in de bus! 

go 266 1035 1 	 f 18,25 

Houwelingen, van Kusje voor het slapen gaan 

90 266 0956 6 	 f 21,00 

Houwelingen, van Is je moeder thuis? 

go 297 1313 5 	 f 11,90 

Houwelingen, van Meier 90 297 1147 7 	f 9,90 

Huang, Dat is van mij go 297 1469 7 	,f 9,5o 

Huang, Ik ben zo bang go 297 1468 g 	f 9,50 

Hulst, van de Allemaal katjes VOK 

90 266 4380 2 	 f 10,50 

Hulst, van de Anneke en de sik VOK 

go 266 2436 g 	 f 1o,5o 

Hulst, van de Bruun de Beer VOK 

90 266 4238 5 	 f 10,50 

Hulst, van de De bengels in het bos VOK 

90 266 4239 3 
	

f 10,50 

Hulst, van de De rode vlek 

90 266 4500 7 	 f 12,95* 

Hulst, van de De wilde jagers VOK 

90 266 4240 7 	 f 10,5o 

Hulst, van de Fik VOK 

90 266 4241 5 	 f 1o,5o 

Hulst, van de Gerdientje 

90 266 4344 6 	 f 14,95*  

Hulst, van de Het gouden voorleesboek 

90 266 0498 x 
	

ƒ31,50  

Hulst, van de Het grote voorleesboek 

90 266 0254 5 	 f 37,50 

Hulst, van de Het klompje dat op het water dreef 

go 266 4245 8 	 ƒ8,90 
Hulst, van de Het nieuwe voorleesboek 

90 266 0282 0 	 f 31,50 

Hulst, van de Het wegje in het koren VOK 

go 266 4247 4 	 f 10,50 

Hulst, van de Het zwarte poesje VOK 

90 266 4248 2 	 f8,90 

Hulst, van de In de Gouden Gaper deel 

go 266 3355 6 	 f 19,50 

Hulst, van de In de Gouden Gaper deel 2 

90 266 3365 3 	 f 19,50 

Hulst, van de Kareltje VOK 

go 266 4249 0 	 f 8,90 

Hulst, van de Kleine zwerver VOK 

90 266 4250 4 	 f 10,50 

Hulst, van de Niek van de bovenmeester 

go 266 0133 6 	 f 20,90* 

Hulst, van de Peerke en z'n kameraden 

90  299 4328  4 
	

f 15,50*  

Hulst, van de Verhalen van toen, 

Omnibus VOK deel 1 90 266 3537 0 
	

ƒ 41,90  

Hulst, van de Verhalen van toen, 

Omnibus VOK deel 2 go 266 3538 9 	f 41,90 

Hulst, van de Rozemarijntje en de zwarte jongen 

go 266 4312 8 	 ƒ7,90  

Hulst, van de Rozemarijntje en rooie Pier 

go 266 4311 x 

Hulst, van de Thijs en Tor 

90 266 0465 3 	 f 12,95* 

Hulst, van de Van Bop, Bep en Brammetje 

90 266 4251 2 	 1.10,50 

Hulst, van de Van de boze koster 

90 266 4252 0 	 of 10,50 

Hulst, van de Van drie domme zusjes 

90 266 4253 9 

Hulst, van de Voetstapjes in de sneeuw 

go 266 4254 7 

Hulst, van de Winterverhalen 

90 266 0909 4 

Hulst, van de Zomerverhalen 

90 266 1013 o 	 f 36,50 

Hulst, van de Zo'n griezelig beest 

go 266 4524 4 
	

f8,90 

Hulst, van de Zo'n vreemde jongen 

go 266 4543 0 	 f 15,95*  

Jeffs Het water, de ark en de regenboog 

90 197 1564 2 	 f 19,90 

Jong, de Achter de horizon 

90 266 0966 3 	 50 50 

Kalmijn 'k vouw mijn handjes 

90 266 0290 1 	 ƒ15,75 

Kan Bowie gaat kamperen go 266 0882 9 f 13,95* 

Kan Bowie in de premiëre 90 266 0449 1 1-13,95*  
Kan Bowie. Nacht op Monnikeneiland 

go 266 0493 9 	 ƒ13,95*  

Kan Bowie. Raadsel rond het meer 

go 266 0448 3 	 f 13,95" 

Kan Bowies zoektocht in Engeland 

go 266 0492 0 	 f 13,95" 

Kan Brand op bestelling 90 266 0362 2 	f 7,90 

Kan Het verdwaalbed van tante Jet 

go 266 0883 7 	 ƒ14,95*  
Klapwijk Brandmerk go 266 1046 7 	ƒ 12,95 

Klapwijk Een hut voor lot 90 266 1037 8 	ƒ lo,go 

Klapwijk Bas bij de brandweer 

90 266 0684 2 	 f10,90 

Klapwijk Bas en het Zwem-ABC 

90 266 1045 9 
	

f 10,90 

Klapwijk Bas gaat op voetbal 

go 266 0947 7 	 f10,90 

Klapwijk Bas in de ArenA 90 266 1029 7 f lo,go 

Klapwijk Iedereen is anders tot 1-12-2000 	f 5,95 

90 266 1044 o 	na 1-12-2000 f 11,50 

(per 10 exemplaren go 266 1053 x) 

f10,50 

f 10,50 

f 31,50 



Klapwijk Jop gaat op reis 90 266 1015 7 	f 10,90 

Klapwijk Koosje 90 266 0946 9 	 f 10,90 

Klapwijk Koosje - Op de fiets met Oma Booma 

90 266 0997 3 	 f 10,90 

Kraa Mooier dan vrede 90 266 1049 1 	f 21,00 

lak, Kuijper Het wonder van Entebbe 

90 614  0466 5 	 f 12,50 

Kuijper Morgenrood voor de molukken 

go 614 0539 4 
	 J 12,50 

Kuijt Kinderbijbel voor de zie eeuw 

90 266 0996 5 
	

39,90  

Leeuw, de Hou je vast go 266 0879 9 
	

9,90  

Leeuw, de Pak me dan 90 266 1020 3 
	

9,90  

.ƒ 9,90  Leeuw, de Weet je wat 90 266 0386 x 

Leeuw, de Zie je wel 90 266 0467 x 
	

9,90  

Leguijt Driedubbel eigenwijs 

90 266 1027 0 
	

12,95 

Leguijt Heibel in m'n hoofd 90 266 1021 1 f 21,00 

Leguijt Speurwerk go 266 1034 3 	 f 17,25 

Leguijt Winnen! 90 266 1070 x 	 f" 19,90 

Lewis Liefs van C.S. Lewis, Brieven aan kinderen 

90 266 1016 5 	 f 26,50 

Lewis Het betoverde land achter de kleerkast, 

90 266 0936 1, Narnia, deel 1 	 f 27,50 

Lewis prentenboek Het betoverde land 

achter de kleerkast 

90 266 1057 2 
	

27,50  

.ewis Het neefje van de tovenaar 

90 266 1056 4, Narnia, deel 2 	 f 27,50 

Maartens, Zakjesmensen, 90 266 1012 2, f 23,5o 

Maguire De goede leugen go 266 1022 x f 18,25 

Maljers De helm van de kruisvaarders 

90 297 0973 1 	 f 9,25 

Matas Bij de vijand thuis go 266 1032 7 f 26,5o 

Matas Het is oorlog geweest 

90 266 0939 6 	 f" 26,50 

Matas De Tuin 90 266 1009 2 	 f 26,5o 

McDaniel Afscheid vol beloften 

go 266 0949 3 
	

f 26,50 

McDaniel Een engel aan mijn bed 

90 266 0942 6 	 f 26,50 

McDaniel Voor eeuwig in mijn hart 

90 266 1033 5 	 f 26,50 

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

Meer, ter Lars gaat verhuizen 90 297 1461 1 ƒ10,50 

Meyer Het volk van Gideon go 266 1023 8 f 26,50 

Niemeijer Donkere stad go 266 0403 3 	f 10,50 

Norel Loods aan boord go 266 1014 9 	f 26,5o 

Norel Noodsein op de Noordzee 

90 266 0945 o 	 f 26,50 

Norel Scheepsmaat Woeltje 90266 0967 1 f 26,50 

Norel Stuurman Aart 90 266 1054 8 	1.27,50  

Omer Tranen van vuur 90  266 0943 4 	1.41,90  

Pos Naar het land van de rode rododendron 

90 6140 4096 
	

f12,95̀   

Renen, van Duitsers op de deel 

90 6140 4088 
	

1.9,90  

Renen, van Vrienden van de vijand 

90 6140 5688 
	

9,90  

Riessen, van Met je hoofd in de wolken 

90 266 1006 8 
	

ƒ14,90*  

Robb Waar zullen we voor bidden 

90 266 0939 9 
	

f 19,90* 

Rock Een nacht vol sterren 90 266 0927 2 
	

14,95 
Rock Slaap gerust 90 266 0928 0 

	
14,95 

Roggeveen Irene 90 297 1375 5 
	

f 10,25 

Romein Dansend in de schemering 

90 266 0944 2 
	

f 20,90 

Romein Op zoek naar Roel 90 266 1025 4 f 12,95 

Ronhaar De duiventil 90 297 1572 3 	f 21,00 

Ronhaar De duiventil in rep en roer 

90 266 1028 g 	 f 21,00 

Ronhaar Een huis voor Tessa 90 266 1074 2 f 17,50 

Rooijen, van Vakantie in het Heidihuis 

90 297 1463 8 	 f 8,90 

Ryan Op weg naar vrijheid go 266 1011 4 f 18,50 

Saillens De wonderlijke kerst van Papa Panov 

90 266 1004 1 	 f 15,90 

Selinko Désirée, roman 90 266 0999 x 	f 41,90 

Sipkes Ik ben blij dat ik u ken 

go 266 1038 6 	 J-15,75 

StrettonJessica's eerste gebed 

90 266 4428 0 	 Ï7,90 

Tjalsma Saskia's zoektocht 90 266 1075 o f 17,50 

Tjalsma Vijand... of vriend 90 297 1464 6 f 14,90*  

Tjalsma Willem en de Pruikenbollen 

90 297 1574 x 	 f 14,90* 

Velema Applaus voor mijn broertje 

90 266 mol 7 	 f 21,00 

Velema Het geheim op de hooizolder 

go 266 1066 1 	 f 13,90 

Vliek Als ik later groot ben go 266 0937 x f io,go 

Vliek Bijbelverhalenboek 90 242 6619 x 	f 29,90 

Vliek Soep met slierten 90 266 1030 0 	f 11,90 

Vreugdenhil Een steen door het raam 

90 297 1576 6 	 f 10,50 

Vries, de David de herdersjongen 

90 297 1238 4 
	

6,95 

Vries, de De goede herder 90 297 1233 3 
	

6,95 

Vries, de De verloren zoon 90 297 1234 1 
	

6,95 
Vries, de De wijzen uit het oosten 

90 297 1237 5 	 Ï 6,95 
Vries, de Die dommeJona 90 297 1235 X f 6,95 

Vries, de Evert in turfland 90 266 0402 5 f 8,90 

21 



Vries, de Groot vertelboek voor de 

bijbelse geschiedenis 90 242 3783 1 	 46,90  
Vries, de Het kindje in de kribbe 

90 297 1232 5 	 .ƒ 6,95 

Vries, de Setprijs boekjes allerkleinsten 

90 297  1230 9 

Weate Filosofie voor jonge denkers 

90 266 1081 1 

35,00 

f 31,5o 
Vries, de Jaap en Gerdientje Werkhoven, van José op drift 

90 266 0401 7 f 24,90 90 266 0473 4 fe ,90  
Vries, de Kleutervertelboek 90 242 3786 6 f 49,90 Whaling Daniël en zijn vrienden in Babylon, 

Vries, de Kleutervertelboek 90 242 3788 2 	j .  29,50 go 297 1594 4 f 10,50 
Vries, de Kleutervertelboek 90 266 0940 X f 41,50 Whalin Jezus en zijn wonderen 

Vries, de Maartje met volle zeilen 90 297 1595 2 io,5o 
90 297 1153 1 f 18,5o Whah n Jozua en de val vanJericho 

Vries, de Met Jezus in het scheepje 90 297 1593 6 j" io,5o 
90 297 1236 8 f 6,95 Whalin Mozes en de grote uittocht 

Vries, de Mozes 90 297 1231 7 f 6,95 90 297 1592 8 1-10,50 
Vries, de Ratje 90 266 0681 8 f 21,00 Wit, deJanneke 90 297 1030 6 ƒ 9,50  
Vries, de Redders op zee 90 297 0974 x /930 Wit, deJanneke op avontuur 90 297 1031 4  f 9,5o 

Ytsma Elke dag in Vaders wereld 

90 297 1445 	 14,90 
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,5  

BESTELFORMULIER VOOR BOEKEN 
Mies  MET ACTIEPRIJZEN GELDIG  

VAN 1/11 TOT 31/12 2000  
 	Aardema Het Evangelie in vogelvlucht 

W 

90 297 1447 6 	 f 14,90 
Bouwers Een hut voor dag en nacht 

Box, 297 1586 3 	 9,90 
Oliviers vrolijke kerstboek, Stickerboek 	9,90 

90  

Davies De nieuwe ster 90 297 1470 0 	j.  9,90 
Dorris Kijkt-Achter-Bomen 90 266 0935 3 	14,90 

Fenijn Breng deze bekers naarJeruzalem 

W

90 297 1406 9 

Ferguson Het Grote Vraag eZAntwoord Boek 

90 

9'95  

go 266 0948 5 	 f 14,95 

1111g2   

	

	Godfrey Marks nieuwe baby 90 297 1562 6 J" 9,90 

Holten, van Gifeiland 90 297 1455 7 

f  Houwelingen,van Het geheim v/d blauwe ster 9'9°  er 

90 297 1206 6 	 f 9,90  
Hulst, van de De rode vlek go 266 4500 7 f 8,90 

Hulst, van de Gerdientje 90 266 4344 6 	f 9,90 

Hulst, van de Niek van de bovenmeester 

90 266 0133 6 	 i" 9,90 
Hulst, van de Thijs en Tor 90 266 0465 3 f 8,90 

Hulst, Peerke en z'n kameraden 

90 299 4328  4 
	

9,90  
Hulst, van de Zo'n vreemde jongen 

90  266 4543 
	

f 8,90  

Jeffs Het water, de ark en de regenboog 

90 197 1564 2 
	

9,90  
Kan Bowie gaat kamperen go 266 0882 9 

	
9,90  

Kan Bowie in de premiëre 90 266 0449 1 
	

9,90  
Kan Bowie. Nacht op Monnikeneiland 

90 266 0493 9 
	

9,90  
Kan Bowie. Raadsels rond het meer 

90 266 0448 3 
	

9,90  
Kan Bowies zoektocht in Engeland 

90 266 0492 0 
	

f 9,90  
Kan Het verdwaalbed van tante Jet 

90 266 0883 7 
	

9,90  
Pos Naar het land van de rode rododendron 

90 6140 4096 
	

9,90  
Riessen, van Met je hoofd in de wolken 

go 266 1006 8 
	

9,90  
Robb Waar zullen we voor bidden 

90 266 0939 9 
	

9,90  
Tjalsma Vijand... of vriend 90 297 1464 6 

	
9,90  

Tjalsma Willem en de Pruikenbollen 

90 297 1574 x 
	

1'9,90  
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;Het nedle vair 
de tovenaar 

C.S. Le Wi g 

i>,1,WAIEKCN VAN 

ARNIA 
overde land 

leerkast 

De 7 delen van De Kronieken van 

Narnia verschijnen opnieuw in de 

pee van september zoon tot okto-

ber 2001. Aan het eind van zooi 

zijn alle 7 delen weer verkrijgbaar! 

Als jongen was C.S. Lewis gefasci-

neerd door sprookjes, mythen en 

oude legenden, die zijn Ierse kinder-

juffrouw hem vertelde. Hij had niet 

durven dromen dat hij zelf later 

wereldberoemde en zeer geliefde fan-

tasieverhalen zou schrijven. De 

Kronieken van Narnia kunnen worden 

beschouwd als klassiekers uit de 

moderne kinderliteratuur en werden 

in bijna alle talen vertaald. C.S.Lewis 

werd op latere leeftijd christen. Hij 

schreef veel over de betekenis van het 

geloof en verwerkte elementen uit het 

christelijk geloof op fascinerende 

wijai in de verhalen die hij schreef 

vot 	nderen. 

C.S. Lewis 
Het neefje van de tovenaar 
Digory en Polly worden door 

de gemene oom Andrew naar 

vreemde werelden gestuurd, 

en uiteindelijk naar Narnia. 

Daar maken ze mee hoe de 

eerste koning en koningin 

worden gekroond, en hoe 

Aslan de dieren leert praten. 

De slechte Koningin jadis is 

ook meegekomen. Hoe kunnen ze 

van haar afkomen, en is het mogelijk 

dat Aslan de zieke moeder van Digory 

helpt om beter te worden? 

isbn 90 266 1056 4 

16o blz. geb., vanaf iojaar, AVI-9 

De Kronieken van Narnia, deel 1 

verschijnt oktober 

ca. f 27,50 

C 7, 

Lie, s  van 
C.S. Lewis 

ii„ 

C.S. Lewis 
Het betoverde land 
achter de kleerkast 
Vier kinderen gaan uit logeren 

in het geheimzinnige huis van 

een oude professor. In een lege 

kamer staat een kast, waardoor 

je zomaar in een ander land, 

Narnia terecht komt. In dat 

land regeert een Witte Tovena-

res, die de Leeuw heeft ver-

dreven. De komst van de vier kinde-

ren, die samen met Aslan de Witte 

Tovenares kunnen verdrijven, brengt 

het hele land in rep en roer... 

Illustraties Pauline Baynes, Isbn 90 266 1057 2 

160 blz. geb., vanaf 10 jaar, AVI-9 

De Kronieken van Narnia, deel 2 

verschijnt september ca. f 27,50 

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

beantwoorden van brieven 

van kinderen toen hij vele 

reacties van hen ontving na 

de verschijning van Het beto-

verde 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 reke-

nen), 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. isbn 90 266 1016 5, 128 blz. geb. 

f.  26,50 



Saskia's 
Zoektocht 

Cerda bUonllant. 

Een huis 
voor 

Tessa 

ir 
NIEUW! 
Een huis voor Tessa 
Gerda Ronhaar 
Tessa kan goed leren, maar 

heeft niet veel vriendinnen. 

Een paar meisjes uit haaf 

groep hebben een barbie-club 

opgericht, maar Tessa mag 

niet meedoen. Op een dag 

leert ze 'opa Timmer' kennen, 

en zijn kleindochter Lineke, die ziek 

is. Lineke en Tessa worden vriendin-

nen, en Lineke vertelt aan Tessa waar 

om ze het schilderij boven haar bed, 

van Jezus die kinderen zegent, zo 

mooi vindt... Horizonreeks Illustraties 

Marieke ten Berge Isbn 90 266 1074 2, 

1280 blz. geb. cal 17,50 

NIEUW! 
Saskia's zoektocht 
Jelle Tjalsma 
Groep 8 krijgt dit jaar een heel 

bijzondere opdracht voorQe 

feestavond, aan het eind 

het jaar. Ze gaan in groepen 

verschillende perioden uit de 

geschiedenis uitbeelden. 

Saskia's groep vertelt het ver-

haal van Rembrandt. In het Rijksmu-

seum ziet Saskia een schilderij van 

een meisje gemaakt door Rembrandt. 

Ze gaat uitzoeken wie dat meisje is 

en doet een bijzondere ontdekking! 

Illustraties Charlotte Dematons 

isbn 90 266 1075 0, ca. 96 blz. geb. 

Van 9-12 jaar, AVI-9, ca. f 17,50 

Ratje 
Anne de Vries 
Ratje is een arme straat-

jongen, die vergeten 

wordt door zijn ouders, 

maar wel goed voor zijn 

zusje wil zorgen... 

isbn 90 297 0596 5 

126 blz. geb. 46e druk, 

, AVI-8 f 21,— 

Evert in turfland 
Anne de tffies 

Voor kinderen van nu 

zullen de lotgevallen 

van Evert net zo aan-

trekkelijk zijn als voor 

talloze eerdere lezers. 

illustraties Tjeerd Botterna 

isbn 90 266 0402 5 

166 blz. geb.].  8,90 

eesboeken 

Applaus voor mijn broertje is 

het eerste jeugdboek van 

Gerry Velema-Drent (1956). 

Gerry publiceert boeken over 

diverse bijbelse thema's, en 

haar eerste jeugdboek werd 

zeer positief ontvangen. Zij schrijft 

vanuit een sterke betrokkenheid op 

volwassenen en kinderen. Haar 

geloof vormt voor al haar boeken een 

belangrijke bron van inspiratie. Gerry 

is getrouwd en heeft vier kinderen. 

2X Gerry Velema 

NIEUW! Het geheim op 
de hooizolder 
Lydia de Ruyter verhuist met 

haar ouders en broers naar 

een boerderij in Drenthe. 

Haar nieuwe vriendinnen vin-

den het heerlijk om rond te 

snuffelen op de boerderij. Op 

een dag vindt Lydia een jonge 

asielzoeker in de schuur, die 

hulp nodig heeft. Hij wil zich verbor-

gen houden en naar Amerika vluch-

ten... Illustraties Kees van Scherpenzeel, 

Isbn 90 266 1o66 1, 64 blz. geb., vanaf 9 

jaar, AVI-9 ca. f 13,50 

Applaus voor mijn broertje 
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-

per-actief (ADHD) en zorgt 

bijna elke dag voor moeilijkhe-

den. Op oma's verjaardag ge-

beuren vervelende dingen en als Dennis 

het dan ook nog op Cathy's hamster 

gemunt lijkt te hebben, wordt het haar 

allemaal te veel... Op een bijzondere 

manier leert Cathy haar broertje toch 

waarderen. Illustraties jaap van Dijk 

isbn 90 266 1001 7, 112 blz. geb. 

vanaf 10 jaar, AVI 8/9 f 21,- 
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Stans van.1-louwelil?gen 

KOMT IN 
DE BUS! 

NIEUW!  Gerrit Kraa 
Mooier dan vrede 
Rieks is 12 jaar oud en woont in 

het dorpje Reggelo. De Tweede 

Wereldoorlog is uitgebroken en 

er *el spanning in huis. 

Rieks vader is in Duitsland te-

werkgesteld. Als de school 

wordt gesloten trekt Rieks er 

met zijn grootvader op uit om 

voedsel rond te brengen, en in zijn vrije 

tijd gaat hij met zijn vriend het bos in, 

waar de Duitsers een startbaan voor V-

I's verborgen hebben. Die plek blijkt 

gevaarlijker dan de jongens dachten. 

illustraties Bas Mazur, isbn 90 266 1049 1 ,ca. 

128 blz. geb., vanaf To jaar AV1-9, 

verschijnt oktober ca. f.  21,- 

leesboeken 

Gerrit Kraa is werkzaam 

geweest in het middelbaar 

onderwijs en is nu streektaal-

consulent aan het Van Deinse-

instituut. Hij heeft een uitge-

sproken belangstelling voor 

cultuur en historie en schreef 

een aantal historische jeugd-

boeken, waaronder Ruslandreiziger en 

De zoon van de zompschipper 

Daarnaast publiceert hij regelmatig 

korte verhalen. 

NIEUW! Komt in de bus! 
Frans van $ouwelingen 
Herman houdt een spreekbeurt 

over vandalisme en komt tij-

deri; het krantenlopen een ka-

poW.efelooncel tegen, waar 

hij ook een horloge vindt! Sa-

men met zijn vrienden Geert en 

Vincenj probeert hij de eigenaar 

op te sporen. Dan gebeuren er 

allerlei vreemde dingen... Horizonreeks 

illustraties Bas Mazur, isbn 90 266 1035 1 

112 blz. geb., vanaf 10 jaar, AVI-8 f 18,25 

NIEUW!  Ad van Gils 
Een roep om hulp 
Tomeck woont tijdelijk in Hof-

dal, een opvanghuis voor jon-

geren. Hij is met zijn moeder 

uit Roemenie gevlucht, en voelt 

zich nergens thuis. In Hofdal 

krijgt hij het aan de stok met 

Cas, die hem vals van diefstal 

beschuldigd. Als Cas verdwaalt 

in de mergelgroeve, door eigen schuld, 

laat Tomeck hem echter niet vallen! Een 

avontuurlijk verhaal. Illustraties Kees van 

Scherpenzeel, isbn 90 266 1072 6, ca. 128 blz. geb. 

Vanaf 9 jaar, AVI-9, verschijnt oktober f 21,— 

Achter de horizon 

Els de Jong-van Gurp (red.) 
Voor deze verhalenbundel zijn 

negen zeer uiteenlopende 

originele verhalen geschreven. 

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, 128 blz. geb. 

van 9-13 jaar, AVI-8 f 23,50 

Ati gut Gids is een ervaren 

jeugdboekenschrijver. Span-

ning en avontuur kenmerken 

zijn verhalen, waaronder de 

bekende series over Snellejelle 

en Joep Spikkel. Voor het 

schrijven van het boek Een 

roep om hulp deed hij onder-

zoek naar de mergelgroeven in 

Limburg en bezocht hij een 

jongeren-opvanghuis. 



Zakjes- [ 
mensen 
Maretha Maartens 

De redding van Jacob 
Malka Drucker en 
Michael Halperin 
Op de seideravond, de ar -d 

voor het Pascha, stelt Mg1. 2...sa 

aan haar vader, Jacob Gutgeld, 

de vier vragen. En een vijfde 

vraag: wie zijn die vreemde, 

niet-joodse mensen die van-

avond bij hen aan tafel zitten? 

Die avond vertelt Jacob zijn dochter 

voor het eerst over zijn belevenissen 

als kleine Poolse jongen in Warschau. 

Een ontroerend verhaal. 

isbn 90 266 1024 6, 96 blz. geb. , vanaf 10 

jaar, AVI-8/9 f 20,90 

NIEUW! Zakjesmensen 
Máretha Maartens 
Thea, dochter in een rijk, 

blank gezin, is ziek. Zij wordt 

verzorgd door Mirjam, die het 

huishouden komt doen 

een zwarte wijk woont. De 

rijkdom van Thea is niet zo 

gemakkelijk voor Mirjam, 

wiens zusje altijd honger 

heeft. De meisjes worden vriendinnen 

en merken dat er meer overeenkom-

sten zijn tussen hen beiden dan ze 

dachten. Isbn 9066 2 	1012 2112 blz. geb., 

Vanaf 10 jaar, 23,50 

Op Weg naar 
Vrijheid 

jeugd 
boeken 

Sigmund Brouwer werd gebo-

ren in Canada. Hij heeft 

Nederlandse ouders. Na zijn 

opleiding aan de universiteit 

had hij allerlei baantjes. Hij 

was onder meer vrachtwagen-

chauffeur en werkte in een slachterij. 

Hij is nu uitgever van verschillende 

weekbladen en docent. Hij schreef 

veel spannende boeken voor kinderen 

en publiceerde een aantal romans 

voor volwassenen. 

Verdwaald in Manhattan 
Sigmund Brouwer 
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 onrechtvaar-

digheid aan de orde. 

isbn 90 266 0941 8 

150 blz. geb. , vanaf 10 jaar, AVI-8/9 

f 26,50 

cern schim uit 
	

Een schim uit het 
' .rIerlen verleden 

Sigmund Brouwer 
Ricky gaat samen met zijn 

broertje Joël en een paar 

vrienden logeren op een 

ranch. Daar beleven zij allerlei 

avonturen. Maar het grootste 

raadsel waar de jongens mee 

te maken krijgen is de ver-

schijning van een mysterieuze ruiter. 

Op zoek naar de oplossing raken de 

jongens in levensgevaarlijke situaties. 

isbn 90 266 1017 3 

128 blz. geb., vanaf10 jaar, AVI- 8/9 

.ƒ 26,50 

Op weg naar vrijheid 
Pam Muhoz Ryan 
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... 

isbn 90 266 10114, 88 blz. geb. vanaf io 

jaar, AVI-8/9 f 18,50 
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MIJN 

GEHEIM 
VERTELLEN 

DeVijf staan 
vooreen raadsel 

DiaNDITZEVQ1111A1.(1, 

(,• 	415, 

De helm van de kruisvaarder 
. 2amend Meijets 
Meester Marijnse en zijn klas doen 

op een bouwterrein waar grond 

wordt afgegraven belangrijke ont-

dekkingen! 

isbn 90 2 97 0 973 1, 64 blz. geïll. pb., AVI-9 

f .  9,25 

Redders op zee 
Ina de Vries-van der Lichte 
Het schip waar Tom op vaart neemt 

bij Hongkong gevluchte Vietna-

mese bootvluchtelingen aan boord, 

die leven tussen hoop en vrees... 

isbn 90 297 0974 )( 

64 blz. geïll. pb., AVI-7 

f 9,50  

De jongens van het circus 
Enild Blytan 
Weeskind Bas krijgt een baantje als 

hondenverzorger in het circus. 

isbn 90 266 0463 7 

6o blz. geb., vanaf 8jaar 

9,90  

De helm v 
de krijsv 

De ph3chs 
»ft het chef« 

dagboeken 
rans1,-*Ildefflan 

Elke dag in Vaders wereld 

isbn 90 297 7 4458  
pbk., 

14,90  

Gerrit ten Berge 

Een dagboek om steeds meer te ont-

dekken dat Jezus recht heeft op een 

belangrijke plaats in je leven. 

Isbn 90 6140 496 7, 365 blz. pbk, f  25,- 

like dag in 
nadeus 

Ivenad 

R Q;ZEMAR'JilDE 
en de 
zwarte 
jongen 

jeugd 
boeken 

José op drift 
Maat van Weknoved 
Jo'lLan Wieringen wordt naar een 

schi persinternaat gestuurd. Als 

haar vader hertrouwd komt ze in 

opstand. 

isbn 90 266 0473 4 , 72 blz. geb., AVI-8 

f 10,90 

De (lijf staan voor een raadsel 

and BLvtan 
Acht avonturen van Julian, George, 

Dick, Anne en Timmy de hond. 

illustraties Maartje van den Broek 

isbn 90 266 0657 5 

109 blz. geb. , vanaf 8 jaar, AV1-7 

14,95 

Ik wil je mijn geheim vertellen 
Aptke van den Berg 
Een indringend boekje over kinder-

mishandeling. 

isbn 90 297 1378 X 

48 blz. geïll. geb., AVI-7 

• 9,90  

Rozemarijntje en rooie Pier 
: 	van de Huist 

Twee spannende verhalen over 

Rozemarijntje. 

isbn 90 266 4311 x 107 blz. geb. 

f .  7,90  

Rozemarijntje en de zwarte 
jongen 

isbn 90 266 4312 8 

109 blz. geb. 

f 7,90  



FILOSOFIE 
VOOR JONGE 

DENKER S 

Een crime 
kennismaking met 
deste westerst' 

filosofen 

...a 

Een prachtig overzicht voor 

kinderen van de belangrijkste 

westerse filosofen. 

Een rijke aanvulling voor 

iedere schoolbibliotheek. 
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Filosofie voor jonge 
denkers 
ten eeuw neninsmaning met 
' 	- 	-'rse filosofen 
Jeremy Weate & 
Peter Lawman 
In dit boek lees je over de ideeën van 

verschillende filosofen, over het tijd-

perk waarin ze leefden en de manier 

waarop ze nadachten. Bij elke filosoof 

vind je kaartjes en bijzonderheden. 

Het tweede gedeelte van het boek 

geeft een meer gedetailleerd overzicht 

van verschillende denkrichtingen bin-

nen 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 andere 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 filo-

sofen 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 logt 1 

64 pag. geb. 

jf.  31,50 

Dit boek laat zien dat filosofie niet 

saai en ingewikkeld is, maar juist 

boeiend en verrassend concreet! 
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Caesar 

Een engel aan mijn bed 
!Allene McDaniel 
Lea Lewis brengt de kerstdagen 

door in het ziekenhuis. Net  als Re-

becca; een meisje uit een Amish-

fa‘. 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 geheimzinnige zuster Gabriël-

le. isbn 90 266 0942 6, 128 blz. geb. f 26,50 

Afscheid vol beloften 
Luriene 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 0949 3, 
140 blz. geb. f 26,50 

NIEUW, turiene McDaniel 
Voor eeuwig in mijn hart 
Lea en haar Amish-vriend Ethan 

bezoeken samen Ethans weggelo-

pen en daarom verstoten broer. 

Deze ontmoeting zet Ethans keuze 

op scherp: wil hij zich ook zo defi-

nitief losmaken van zijn familie? Om die beslis-

sing goed te nemen, gaat hij bij Lea en haar 

ouders inwonen. Juist het ingrijpende proces 

van het ziek- en sterfbed van Lea's stiefvader, 

doet Ethan inzien dat hij bij zijn familie hoort. 

Dit zet zijn relatie met Lea in een heel ander 

perspectief... omslagillustratie Kamil Vojnar 

isbn 90 266 1033 5, 160 blz. geb. f 26,50 

recensie 'Ik vond het een prachtig boek, de hele 

serie is erg mooi. Het gevecht om in leven te blij-

ven en de romantiek in het boek zijn heel meesle-

pend.' (een lezer op internet) 

recensie 'Ik kon deze boeken gewoon niet weg-

leggen! Je moet wel verder lezen. Ze zijn erg realis-

tisch en hartverwarmend.' (een lezer op internet) 

icaryPar t 

An  r 7 . 7 
NIEUW! 
Anna prinses van Byzantium 
Tracy Barrett 
Anna Comnena is de intelligente 

dochter van Keizer Alexius I. 

Ze is 13 jaar oud en troonopvolg-

ster. Haar wrede grootmoeder ziet 

goede redenen om haar kleine broertje 

op de troon te brengen. Want Anne 

lijkt niet van plan om zich naar haar 

te schikken... Deze roman geeft een 

boeiend beeld van het hof in de mid-

deleeuwen. 

isbn 90 266 0968 x, 176 blz. geb., 

Vanaf 12 jaar f 26,50 

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 zestienjarige Gideon. Gideon 

kan in de Amish gemeenschap zijn 

dromen niet verwerkelijken en maakt 

plannen om weg te lopen. Maar als hij 

vertrekt, zal de gemeenschap hem 

doodzwijgen en is zijn familie een 

zoon en broer kwijt... 

isbn 90 266 1023 8, 176 blz. geb. 

1.  26,50 

Brooks 

Het gewei van Caesar 	 a- H nsen Het 
gewei van 

Brooks Hansen 
Het rendier Caesar is in de Noorse 

hooglanden op zoek naar twee 

gestrande jagers. Onderweg krijgt 

hij gezelschap van het musje Bette 

dat haar maatje Piorello zoekt. Ze 

maakt een nest in Caesars gewei en 

samen gaan ze verder op hun zoek-

tocht. Ondertussen wordt Piorello lief- 

devol verzorgd door een klein meisje. 

Een prachtig verhaal waarin doorzet- 

tingsvermogen en zelfopoffering uit- 

eindelijk rijk worden beloond. 

isbn 90 266 1008 4, 16o blz. geb. 

f 26,50 

• 

Het volk 
van Gideor 



Tristan en Isolde 
Jaap ter Haar 
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 

iedere man geweigerd. Maar 

nu gaat ze van iemand houden... 

`Het resultaat is een boeiend, vlot lees-

baar boek waarin we worden meegeno-

men naar een voor ons ver en vreemd 

verleden.' (Gereformeerd Weekblad) 

isbn 90 266 0965 

140 blz. geb. f 26,50 

Jaap ter Haar 

KON 1 N G 
A ".TI-1 

NIEUW! Jaap ter Haar 
Koning Arthur 
In het land van Brittanië is het 

leven hard en ruig. Als Koning 

Uther sterft, is zijn zoon 

onvindbaar. De edelen di 

naar de macht. Arthur, de 

jonge troonopvolger, is echter 

in het woud opgevoed en 

onderricht de de ziener 

Merlijn, en zal op het juiste moment 

tevoorschijn komen om de vrede in 

het zo verscheurde rijk te herstellen... 

lsbn 90 266 1071 8, 

160 blz. geb. verschijnt januari 2001 

ca. f 26,50 

Het is oorlog geweest 
Carol Matas 
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 

deze gevaarlijke reis leert Ruth 

hopen en huilen. Misschien 

zal ze ooit weer lachen. 

isbn 90 266 0939 6, 128 blz. geb. 1'26,50 

NIEUW! Carol Matas 
De Tuin 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 aansluit bij de 

Irgun, die de Arabieren met 

geweld wil verdrijven, raakt Ruth met 

zichzelf en met haar broer in conflict 

vanwege het geweld. isbn 90Al•-; 2—, 1009 2 

128 blz. geb. f 26,50 

Carol Matas 

e tuin 
kaap ter Haar 

pARcR/AL 
Parcival 
Jaap ter Haar 
I n het Engeland van de zesde 

eeuw voert koning Arthur 

strijd met vijandelijke troepen. 

Volgens de ziener Merlijn kan 

er vrede en geluk komen s 

de Heilige Graal wordt g 	-1- 

44 

den. En Merlijn weet ook dat 

alleen Parcival, de jonge held, 

zal kunnen slagen waar de beroemd-

ste helden faalden. isbn 90 266 0969 8, 

128 blz. geb. f 26,50 

NIEUW! Carol Matas 
Bij de vijand thuis 
Marisa, een Pools meisje, is 

vijftien jaar als de Tweede 

Wereldoorlog uitbreekt. 

Marisa's vader wordt ver-

moord, en haar moeder weg-

gevoerd. Met haar broertje en 

zusje, en haar vriend Samuel 

staat ze er nu alleen 

voor. Marisa koMt als hulp terecht in 

het gezin van een hoge nazi-officier. 

Voor de kinderen in dit gezin is 

jodenhaat iets heel normaals. Tot 

haar verbijstering gaat ze zelfs hou-

den van de 'raszuivere' kinderen in 

het Duitse gezin... ca. 140 blz. geb., 

isbn 90 266 1032 7, verschijnt oktober 

j" 26,50 
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NIEUW  Huid 
Stuurman Aart 
Vervolg op Scheepsmaat Woeltje 

Aart Wessels brengt de winter 

in 4luizen door, om meer te 

Ieren over de grote vaart. Hij 

trekt veel op met Klaartje. Aart 

gaat weer varen bij schipper 

Barent Erickz. Op zijn verre, 

gevaarlijke reizen merkt hij, 

dat hij Klaartje is gaan missen. Maar 

voordat hij haar trouw belooft, zal hij 

eerst nog een lange reis naar Indië 

moeten maken. isbn 90 266 1054 8, 

Ca. 200 blz. geb., Vanaf11jaar AVI-9, 

verschijnt november, ca. f 27,50 

NIEUW!  K. Sore! 
Scheepsmaat Woeltje 
Eigenlijk is er maar een ding 

dat Woeltje echt wil: varen. 

Woeltje kan zijn blijdschap dan 

ook,.-let op als schipper 

ErikWiern aanneemt aan 

boord. Na een paar korte toch-

ten zal hij voor lange tijd mee-

gaan naar de Afrikaanse kust 

en Brazilië. Maar hem wachten ruwe 

zeelui, flinke stormen, piraten en 

gevangenneming... isbn 90 266 0967 

174 blz. geb. vanaf 9jaar/ AV/-9 1'26,50 

Loods aan boord 
It Morel 
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 houden en moet in 

allerlei onverwachte situaties een 

beslissende uitweg zoeken. 

isbn 90 266 1014 9, 172 blz. geb.].  26,50 

Noodsein op de Noordzee 
K. Norel 
Ook al staat er een gevaarlijke 

noordwesterstorm, onze Hol-

landse bergers komen de sche-

pen in nood te hulp. Als het 

noodsein wordt ontvangen rukt 

de zeesleepboot uit over de 

kokende zee op weg naar het 

zinkende schip. 

isbn 90 266 0945 0, 192 blz. pb. 

f 26,50 

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 va-

ren op een zeilboot als kapiteit 

McClain. En hij heeft ook al een 

plan om zijn droom uit te laten 

komen. Vlot geschreven, toegankelijk 

verhaal. (NBD) 

isbn 90 266 1010 6 

8o blz. geb. vanaf 9 jaar, AVI-8/9 

f 17,90 

Kijkt-Achter-Bomen 
Michael Dorris 
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 stamgenoot heeft het 

ongewone gezichtsvermogen 

van Kijkt-Achter-Bomen nodig 

om een geheimzinnig waterland terug 

te vinden. Het zal een spannende reis 

worden... 

isbn 90 266 09353, 128 blz. geb. 

ACTIEPRIJS VAN  f 20,90 
VOOR./ 14,90 
VAN 1111 TOT 31/12  



Anja II,liout 

eugdrornans 

Gerda Ronhaar 
NIEUW! Anja Etshout 
Marion 
Marion Overbeek, een 17-jari-

ge studente aan de kunstaca-

demie, voelt zich niet geac-

cepteerd en ongelukkig. Ze 

sluit zich aan bij de 'Purity 

Community' een komt in de 

ban van leider Arvid. Als ze 

tot rust komt en gaat naden-

ken, blijkt de community minder 

onschuldig dan ze dacht... Boeiend 

verhaal over een jong meisje dat zich 

weet los te rukken uit de greep van 

een sektarische gemeenschap. 

isbn 90 266 1073 4, 16o blz. pbk. 

vanaf 12 jaar, verschijnt oktober 	21,- 

_ja 	c,-t-  Janet vervolg op Evelien 

Ani.,,„,,„ Anja Etshout 
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 meege-

sleept in een stroom van gebeurtenis-

sen en ontmoetingen die ze zelf niet 

meer in de hand heeft. isbn 90 266 

1002 5, 180 blz. pbk. 	21,- 

Evelien 
Anja Els... 
	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 blz. pbk. 

21,- 

De Duiventil in 
Paimntil  rep en roer 

1/2  tele en toet 
 Gerda Ronhaar 

vervolg op De duiventil 

Jojanneke begint aan eef 

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 moeilijkheden en verdriet. 

isbn 90 266 1028 9, 240 blz. pb. 

f21,- 

De duiventil 
Gerda Ronhaar 
Het gezin van dokter Van Til 

gaat verhuizen. Jojanneke, vijf-

tien jaar komt naast San kl te 

wonen. Jojanneke kan g 

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, 30o blz. pb. 

f 21,- 

De pyromaan 
Lenze L. Bouwers 
Een jongen van pas twaalf jaar 

oud heeft al een aantal keren 

brand gesticht in een loods, 

een werkplaats en een boerde-

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, 72 Mc. geïll. geb., AVI-9 
,f 14,90 



Katherine Ayres 

Nacht in. liet 
Noordén \ 	.1:.'.11.3 

Jan A. Niensijer 

Donkere stad 

ie gdromans 

1VMit  vader 
i de,sterkste!' 

Gevaarlijk spel 
Raymond van den Berg 
Bas en Joost ontdekken in een 

bouwvallig, maar goed bevei-

ligc.huurtje een lading spuit-

bussen en ook videobanden. 

Zou het wat te maken hebben 

met de inbraak waarvan de po-

litie onlangs melding maakte? 

En wat te denken van die vijf-

puntige sterren en vreemde waar-

schuwingen...? Winnaar Christelijke 

Kinderboekenprijs 1996 

isbn 90 297 1264 3, 2e druk 200 blz. geb. 

AW-8/9 

IN PRIJS VERLAAGD 
VAN f 19,90 
VOOR f 14,90 

Mijn vader is de sterkste... 
Raymond van den Berg 
jochem, uit groep 8, komt na 

laat
varing met zijn vader te  

school. Dan hoort hij op 

school dat zijn vader een onge-

luk heeft gehad. Hij was even 

niet niet zijn gedachten bij zijn 

werk. Heeft jochem daar 

schuld aan? Genomineerd 

Christelijke Kinderboekenprijs 1998 

isbn 90 29715-19 7, 136 blz. geïll. geb. AVI-9 

IN PRIJS VERLAAGD 
VAN f' 19790 

j NAAR f 14,90 

Donkere stad 
Jan Niemeiler 
In dit bijzondere boek be-

schrijft de auteur zijn herinne-

ringen aan de periode 194o-

1945. Hij was zelf schoolkind 

en woonde en speelde in het 

hart van de stad Groningen, 

die letterlijk en figuurlijk een 

`donkere stad' werd. illustraties 

Jouke Nijrnan, isbn 90 266 0403 3, 
80 blz. geb. f 10,50 

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

tien jaar, groeit op in een pres-

byteriaans gezin in Ohio. Op 

een dag wordtzij gevraagd om 

Miss Mercer te helpen die ne-

gen voortvluchtige slaven her-

bergt. Als een slavin na haar 

bevalling sterft, neemt Lucy de 

zorg op zich van het kind. Ze wil met 

de kleine donkere Hope naar het vrije 

Canada vluchten... ...heel herkenbaar, 

historisch juist, goed en indringend 

geschreven (N B D), isbn 90 266 1007 6, 

160 blz. geb. 1.26,50 

Rebecca 

Kitty Coster 
Het is juli 1942. De negenjarige 

Rebecca hoort dat ze uit loge-

ren moet, en geen afscheid 

mag nemen. isbn 90 297 1376 3 

2e druk, 102 blz. geb., AVI-8 

14,50 

Irene 
Marieke 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 1375 5 

92 blz. geïll. geb. , AVI-9 f 10,25 

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 1, 2e druk, 

366 blz. geilt. geb., AVI-9 f 18,50 



Désirée 
Annemarie Selinko 
In Marseille aan het begin van 

de negentiende eeuw bloeit er 

een grote liefde op tuss( 

Désirée en een arme generaal, 

Napoleon Bonaparte, van wie 

niemand 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 al-

tijd met dat van Napoleon verbonden 

blijven. isbn 90 266 0999 x, 570 blz. pbk. 

j.  41,90 

Ik",,,eTridc .,en, 
<na& ernte  klik 

.1i4Apnleon 

YfaCro 
meneer 
God... 

24.nna 

22e druk 

Hallo meneer God... 
met Anna 
vnn 

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 Papas, isbn 90 266 0583 8 

192 blz. pbk. .f 21,- 

`Is ie moeder thuis?' 
'rans van NowtoOlrigeg 
Wieke, 12 jaar oud, is geadop-

teerd en gaat op zoek naar 

haar verleden. 

isbn 90 297 1313 5 

ze druk, 95 blz. geïll. geb AVI-9..  

11,90 

Eenzame Wolf 
Eenzame Wolf 

Sybe van der Galiën 
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 1279 1, 520 blz. geb. 

15,50 

Jonathan 
Mi Blok 
De herderszoon Jonathan is 

een vijand van de Romeinse 

onderdrukkers. In blinde drift 

slaat hij een officier dood. Nu 

moet hij vluchten... 

isbn 90 297 1558 8, 96 blz. geïll. 

geb., AVI-9 

.f 9,90  

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 pet-

tote voegen. Als de situU _ in 

de ghetto onhoudbaar wordt 

komen de bewoners met de 

moed der wanhoop in opstand. 

isbn 90 266 0943 4, 416 blz. pbk. 

41,90  



Het I» 
WONDER 

van 
Entebbe 

Vrienden 
van de Vijand 

lara Asscher Pinkhof 
Tirtsa 
Tirtsa is het verhaal van een 

;ooKr meisje dat opgroeit in 

eemi,oboets in Israël. Al op 

jonge leeftijd werkt ze mee 

met de volwassenen en leert 

ze verantwoordelijkheden dra-

gen. Voorhoeve 

sbn 90 297 1036 5 

van 11 — 14 jaar, AVI-9, 176 blz. 

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

Uganda, staat een door terro-

risten gekaapt vliegtuig, dat 

bevr moet worden. 

De Groot Goudriaan 

Isbn 90 614o 466 5 

Vanaflojaar, AVI-9, 16o blz. 

P.S. Kuijper 
Morgenrood voor de 
Molukken 
Op maandagmorgen 23 mei 

'77 stapt Guido in de intercity 

van Zwolle naar Groningen. 

Zijn opluchting dat hij de 

trein heeft gehaald, is slechts 

van korte duur... 

De Groot Goudriaan 

Isbn 90 6140 539 4, Vanaf io jaar, 

AVI-9, 16o blz. geb. geïll. 

Jan van Renen 
Duitsers op de deel 
Klaas en Rijer maken in de 

oorlog kennis met een christe-

lijke Duitse soldaat. Hun dorp 

wordt bevrijd en de jongens 

spelen daarbij een belangrijke 

rol. De Groot Goudriaan 

Isbn 90 6140 408 8, van 8 — 11 jaar, 

AVI-8, 120 blz. geb. geïll. 

Jan van Reenen 
Vrienden van de vijand 
De vaders van Jaap en Wim 

zijn lid van de NSB. Maar 

Anneke bij hen in de klas is 

joods. Wat moet Jaap doen 

als de Duitsers Anneke mee-

nemen? De Groot Goudriaan 

Vanaf io jaar, AVI-8, Isbn 90 6140 

568 8, 108 blz. geb. geïll. 

Frans van Houwelingen 
Meier 
Gerard ligt eruit in de klas. De 

meester weet niet goed wat 

hij moet doen. Maar dat ver-

andert! Een vlot geschreven 

verhaal. 

Voorhoeve 

Isbn 90 297 1147 7 

Vanaf 9 jaar, AVI-7 

84 blz. geb. geïll. 

35 
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Het Kerstverhaal 

Erik de Gruijter 
Kromnagel 
Aan de rand van het dorp 

staat een groot eenzaam huis. 

De kinderen uit het dorp wil-

len deze eenzame, oude man 

verjagen... (zie ook blz 18) 

90 266 1047 5 

GO 54 blz geb. van 9-12 jaar, AVI-8 

14,90 

Taffy Davies 
De nieuwe ster 
Een adembenemend lees- en 

kijkboek over die ene bijzon-

dere ster boven Bethlehem 

90 297 1470  0, vanaf 6 jaar  

12,90 

.ƒ 9,90  

Erik de Gruijter 
Het bezoek 
Jessica vindt kerst dit jaar niet 

gezellig. Haar eigen moeder is 

gestorven. En vanavond komt 

er vreemd bezoek...(zie ook 

blz 18) 

90 266 1069 6 

ca. 56 blz. geb. 

van 8-72 jaar. AVI-8 

13,90 

Els de long-van Gurp 
Achter de horizon 
Negen nieuwe originele kerst- 

verhalen, geschreven door 

bekende auteurs (zie ook 

blz 25). 

90 266 0966 3 

vanaf 9 jaar, AVI-8, 

23,50 

Ruben Saillens 
De wonderlijke kerst van 
Papa Panov 
Papa Panov, een oude eenza-

me schoenmaker, verwacht op 

eerste kerstdag speciaal 

bezoek (zie ook blz 13). 

90 266 1004 1 

vanaf 6 jaar, 

15,90 

Lois Rock 
Slaap gerust 
Lichtjes voor de nacht 

Het kerstverhaal eenvoudig 

verteld, met kleine gebedjes 

(zie ook blz 7). 

90 266 0928 0 

vanaf 4 jaar, 

14,95 

Su Box 
Oliviers Vrolijke Ke' 1oek 
Met de leukste puzzels en 

knuffels 

Inclusief stickers 

90 266 0929 9 

vanaf 4 jaar, 

9,90  

Ganeri 
Het kerstverhaal 
Serie `Zó teken je'. 

90 266 0409 2 

vanaf 4 jaar, 

.1"  5,50  

Anne de Vries 
Het kindje in de kribbe 
Het kerstverhaal verteld voor 

de allerkleinsten 

90 297 1232 5, 

f 6,495 



Nettie Dees 

Vriendjes 

Maty Romein 

zoek 
naar 

Roe 	• 

CI=11 

Riessen, van 
Met je hoofd in de wolken 
Joop droomt weleens te veel, 

soms loopt hij met zijn hoofd 

in de wolken. 90 266 1006 8 

vanaf 8 jaar, AVI-7 

f.  9,90 
 ,f 14,90 

Harriët ter Meer-Nap 
Lars gaat verhuizen 
Lars gaat verhuizen en komt op 

een nieuwe school. Zal hij het 

daar wel naar zijn zin hebben? 

90 297 14 61 1, vanaf 7 jaar, AVI-7, 

f 10,50 

mw. ter lfeeN.p 

Lars 
gaat verhuizen 

rft,  

nretig eleLe 'bekers 
titInr :,ert=lon. 

fD 
fD 
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Gifeiland 

Esun,van Houwelingen 

KOMT IN 
DE BUS! 

ONDERBOUW   
Nettie Dees 
Vriendjes 
Jochem en zijn knuffelkonijn 

zijn dikke vriendjes. Samen 

belg n ze spannende dingen. 

Zev, .,ien vrolijke voorleesver-

halen. 90 66 103- 6 2-- 	X, verschijnt 2001 

8o blz, vanaf 4 jaar, j.  17,95 

Nettie Dees 
Boterham met pindakaas 
Marloes is vier jaar en krijgt 

binnenkort een broertje of 

zusje. Haar beste maatje is 

Meneer Beer. Grappige voor-

leesverhalen met veel illustra-

ties. 90 266 7067 x 

8o blz, vanaf 4 jaar, f 17,95 

Maty Romein 
Op zoek naar Roel 
Roel is 6 jaar oud. Hij gaat nu 

naar groep 3. Maar op de eer-

ste schooldag blijft zijn stoel- 

tje 4,! 	. Spannende verhalen 

mei' Roel en zijn familie en 

vrienden. illustraties Tineke Romein 

90 266 1025 4, 64 blz vanaf 4 jaar, 

zelf lezen vanaf 6 jaar, f 12,95 

Miep van Rooijen 
Vakantie in het Heidihuis 
Gijsje en Lotje gaan op vakan-

tie naar Zwitserland. 

90 297 1463 8, van 6 - 8 jaar, AVI-7, 

f .  8,95 

Mies Vreugdenhil 
Een steen door het raam 
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... 90 297 1576 6 

vanaf 7 jaar, AVI-5, f 10,50 

Gerbrand Feniin 
Breng deze bekers naar 
Jeruzalem 
Ruben wil naar Judea en 

draagt een geheim bij zich. 

90 297 1406 9 
van 11 - 14 jaar, AVI-9 

17,90 

Hans van Holten 
Gifeiland 
Een onbewoond eiland blijkt 

bij nader inzien helemaal niet 

zo onbewoond te zijn. 

isbn 90 297 1455 7 
van 8 - 11 jaar, AVI-8 

j .  12,50 

9,90  

Frans van Houwelingen 
Komt in de bus! 
Herman en zijn vrienden wor-

den overvallen door allerlei 

vreemde dingen. 

90 266 1035 1, vanaf 10 jaar, AVI-8, 

772 blz. 

j .  18,25 
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Het geheim van,  

de blauwe stee 

Riessen. van 
Met je hoofd in de wolken 
Joop droomt weleens te veel, 
soms loopt hij met zijn hoofd 
in de wolken. 
90 266 /006 8, vanaf 8 jaar, AVI-7 

14,90 

f.  9190  

Niek  WC; randeHulst 

van debovenmeester 
omnibus 

Gifeiland 

Het verdwaalbed van 
tante Jet 
Henriëtte Kan 
Fleur en haar broertje 

Matthijs logeren bij tante Jet. 
Over angst overwinnen en 
met pijn omgaan. 
illustraties Henriëtte Middag 

isbn 90 266 0883 7 

Go blz. geb. groot formaat, 

f 9,90 
 f14,95 

Gif eiland 
Hans van Holten 
Een onbewoond eiland blijkt 
bij nader inzien helemaal niet 
zo onbewoond te zijn. 
Horizon reeks 
isbn 90 297 7 455 7, 92 blz. geïll. geb. 

vanaf to jaar, AVI-8 

12,50 

f 9,90  

Niek van de bovenmeester 
Omnibus 
isbn 90 266 0133 6 
215 blz. geb., vanaf 7o jaar, AVI-8 

20,90  

Peerke en z'n kameraden 
Peerke werd in de oorlog 
zwaar gewond, en is nu invali-
de... 
isbn 90 299 4328  4 

144 blz. geb. vanaf 7o jaar, AVI-9 

.f 9,90 
 j *  15,50 

Jelle Tjalsma 

Willem en de Pruikenbollen 
Willem, Hendrik en Karel zijn 
drie vrienden die in de prui-
kentijd wonen. 90 297 1574 x 

vanaf 7o jaar, AVI-9 

f 9,90 
 f 14,90  

Jelle Tjalsma 
Vijand... of vriend 
Isbn 90 297 7464 6 

76o blz., 11-14 jaar, AVI-9 

14790  

.f 9,90  

Het geheim van 
de blauwe ster 
Frans van Houwetingen 
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 

124 blz. geb. AVI-8/9 

12,50 
9,90 
	

9,90  

38 



39 

f 9,95 

.rerktr?nd Funtin 
Breng deze bekers naar 
Jeruzalem 
Rul 	wil naar Judea en 

draagt een geheim bij zich.  

90 297 706 9, van n 14 Jaar, AVI-9 

f1%,90  

f 8,90 

W.G. van de Huist 
Thijs en Tor 
isbn 90 266 0465 3, 96 blz. geb. 

f 12,95 

f 8,90  

isbn 90 266 4500 7 

176 blz, geb. vanaf to jaar, AVI-5 

12,95 

8,90 
.ƒ 15,95 

./ 9,90  
f*  14,95 

f 9,90  
.f 13,95 

O 
O 
O 

gaat 
kamperen 

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

want zijn vader is Duits... 

isbn 90 297 1586 3, 72 blz. geïfl. geb. 

vanaf 9 jaar, AVI-8 

9,90  

Mary Pos 
Na 	,et land van de 
rododendron 
Isbn 90 614o 409 6 

Van 11-14 jaar, AVI-9 

1'12,95 

f9,90  

De rode vlek 

Zo'n vreemde jongen 
isbn 90 266  4543 0  

172 blz. geb. vanaf sojaar, AVI-5 

Gerdientie 
isbn 90 266 4344 6 

184 blz. geb.  

Bowie•serie 
Henriette Kan-Hemmink 

Bowie gaat kamperen 
Isbn 90 266 0882 9 

Bowie. 
Raadsels rond het meer 
isbn 90 266 0448 3 

Bowie in de première 
Isbn 90 266 0449 1 

Bowie's 
zoektocht in Engeland 
isbn 90 266 0492 0 

Bowie. 
Nacht op Monnikeneiland 
isbn 90 266 0493 9 

Vanaf 9 jaar, ca. roo pag, 

geb. AVI-8 

k,renti donv beiwre 
nner ?ernr.nlem 
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