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VERTEL EENS... 

3.95 
978 90 266 2097 3 • 384 blz. 
Verschijnt november 2011 

ndaard met spiraalband • lult retour 

CeL £1.3,95 978 90 266 1521 4 • 32 btz. geb. • full colour 

Je eigen herinneringen 

FRANS VAN HOUWELINGEN, MARIJKE TEN CATE EN. HARMEN VAN STRAATEN 

Papa, vertel eens 
Mama, vertel eens 
Opa, vertel eens 
Oma, vertel eens 

In deze herinneringsboeken kan elke opa of oma, vader 
of moeder naar hartenlust verhalen opschrijven, foto's 

inplakken of een wens meegeven aan het (kleinlkind, 
zodat deze voor de rest van zijn of haar leven een tast-
bare herinnering heeft aan opa of oma, vader of moeden 

lems 	 BiPt 

De teksten van Frans van Houwelingen zijn speels, de illustraties 

van Marijke ten Cate en Harmen van Straaten toveren bij iedereen 

een glimlach op het gezicht. 

978 90 266 1541 2 loval • 32 blz. geb full colour • €15,95 

978 90 266 1540 5 lama; •  32 btz. geb. full colour • fl 5,95 

979 90 266 0067 8 [papa) 32 blz. geh. lult colour • €15,95 

978 90 266 0065 4 irnzineal • 32 blz. geb. fel( colour • €15,95 

VERTEL EENS... 

Voor alle leeftijden 

€15,95 
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GERRIT EN MARIEKE TEN BERGE NELLEKE SCHERPIRIER 

EN MARIEKE TEN BERGE 

Jouw babyboek Jouw eerste jaar Jouw 

baby 
boek 

4^1,  
Een sfeervol en vrolijk christelijk 

geboorteboek, met korte gedicht-

jes en speciale aandacht voor de 

christelijke feestdagen. Natuurlijk 

ook ruimte voor het plakken van 

foto's en het eerste haarlokje! Een 

prachtig cadeauboek. 

Voor het onvergetelijke eerste jaar 

met je kindje is deze unieke com-

modekalender bedoeld. Nelleke 

Scherpbier schreef de gedichtjes, 

tips en zocht mooie uitspraken 

over kinderen en ouderschap 

bijeen. 

Boordevol Boeken 1 2011-2012 



GERDIEN ROUWENDAL 
EN TRISH FLANNERY 

Mijn doopalbum 

Dit doopalbum bevat ruimte voor 

persoonlijke herinneringen, maar 

ook een prentenboekverhaal aan 

de hand waarvan ouders met hun 

kinderen kunnen praten over de 

doop en de doopdienst. 

4-12 jaar • 978 90 266 1316 6 • 104 blz. pb. €9,95 

Je eigen herinneringen 

978 90 6140 908 3 • 64 blz. geb, • full colour De Groot Goudriaari 

€12,50 

GERRIE REKHUIS 

Mijn kerkboek 

Een leuk boek om zondags mee 

te nemen naar de kerk. Je eigen 

schrijfboek tijdens de dienst of 

club. 

.AUA MO N: E SCI I. 0 

ELLEN BEUKEMA EN ERIKA COTTELEER 

Want Manon is erg ziek. Een pren-

tenboekje voor jonge kinderen 

over het verlies van een broertje 

of zusje. 

3-6 jaar • 978 90 266 1342 5 • 48 blz. geb. • full colour 	€11,25 

Dag Manon, daaaag 

Laura is drie jaar. Ze is blij als ze 

een zusje krijgt. Maar papa en 

mama zijn ongerust, merkt ze. 

HERMAN VAN VEEN EN 

ALJA ZWIERENBERG MAX LUCADO 

Benjamin IJ. Beer 
Pont, pont, pom 

Benjamin is een ijsbeer die 

samen met zijn vader en moeder 

moet vluchten voor het smeltende 

ijs. Na een avontuurlijke reis 

komen ze terecht in een groene 

wereld, waar alleen maar bruine 

beren wonen. 

Jij bent jij 
Vraag je je ook weleens af of je slim genoeg bent, grappig of 

mooi? Zo ook 011ie... Hij wil dolgraag worden uitgekozen om 

een van de steltlopers van het dorp te zijn, want daarmee 

stijg je uit boven iedereen! Op een avond is hij aan de beurt 

en hij kan z'n geluk niet op. Maar 011ie moet een wijze les 

leren om echt gelukkig te worden. 

€12,95 €15,50 5+ « 978 90 266 1915 1 • 32 blz. geb. • full colour 6+ • 978 90 435 1510 8 • 48 blz. geb. • fut!. colour 
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Prentenboeken 

Meneke ten Berg°, Corien Oranje 
MARIEKE TEN BERGS & CORIEN ORANJE 

Mus zoekt een vriendje om mee te speten. Maar de andere dieren in 

het bos hebben geen tijd voor hem. Dan hoort hij ineens een zacht 

stemmetje... 

Wie maakt 
de dag zo mooi? 

ni  je  met  ,spelera? Kom je met me spelen? 

Een voorleesboek met tien Leuke ver-

halen voor het slapengaan. De verhalen 

gaan over de belevingswereld van een 

peuter: het bouwen van een Mokkento-

ren of het zoeken naar een kwijtgeraakte 

beer. Elk verhaal sluit af met een gebed. 

Wat kan er hoger zijn dan de bergen? En 

groter dan de zee? Het kleine ijsbeertje 

vraagt zijn moeder het hemd van het lijf. 

En zij weet het antwoord! Een vertede-

rend verhaal over een kleine ijsbeer die 

vol verwondering de wereld ontdekt en 

leert wat echt waardevol is in het leven. 

JAN JODFREY 

Wie maakt de dag zo 
mooi? 

'Wie maakt de dag zo mooi?', vraagt 

Kleine Bruine Vogel. Niemand lijkt 

het te weten, totdat de zachte zomer-

wind haar iets in het oor fluistert. Een 

kleurrijk, vrolijk prentenboek over Gods 

schepping. 

KENNETH STEVEN 

Ik ga slapen, ik ben moe Tel cie sterren 

3-6 jaar • 978 90 266 1301 2 
• 128 blz. geb. • lult colour 	€Z95 

3-5 jaar • 978 90 266 1799 7 
• 32 blz. geb. • full colour 	€9,95 

4-8 jaar • 978 90 266 1440 8 
• 32 blz. geb. • ruil. eolour €9,25 

.•••••••• 
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HERMAN VAN VEEN 

De wonderlijke 
avonturen van 
Alfred Jodocus Kwak 
Het grote voorleesboek 

wonderlijke avonturen van 

Voor het eerst zijn alle 52 verhalen 

van het wereldberoemde eendje ge- 

bundeld in dit Grote Voorleesboek! 

Het Grote Heldenboek is een heerlijke verhalen- en gedichtenbundel 

voor 5-8 jarigen waarin het thema 'Lef centraal staat. 

€19,95 €24,90 4+ • 978 90 266 1064 6 • 386 blz geb 4+ • 978 90 435 1838 3 • 320 blz. geb. 

NELLEKESCHERFBIER, EVELIEN VAN' DORT E.A. 

Thema Christelijke Kinderboekenmaand 2011 

etern,tea 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Elke dag Kinderdag 
Voorleesverhaten 

Janjaap, Gijsbert en Willemien 

beleven allerlei avonturen - ze 

gaan schoenen kopen, ijs met 

slagroom eten en mama verras-

sen met moederdag. 

Voorleesboeken 

MARJALEENA LEMBCKE 
EN SYBILLE HEIN 

Er was eens een 
sprookje 

Stel, je bent een betoverende 

prinses in een prachtig sprookje, 

maar op een ochtend gebeurt 

er iets vreemds. In een oog-

wenk kohnt alles om je heen tot 

stilstand. En dan dringt tot je 

door dat de schrijver van je eigen 

verhaal is opgestapt! 

8+ • 978 90 779 4244 4 • 122 blz. pb. 	 €16,95 

ANNE DE VRIES 

Jaap en Gerdientje 

Jaap woont op een boerderij aan 

de rand van het bos. Als hij op 

een dag buiten speelt komt er een 

vreemde auto langsrijden. In de 

auto zit Gerdientje. Haar ouders 

gaan naar Indonesië en Gerdientje 

komt bij haar opa en oma wonen. 

Jaap en Gerdientje komen bij 

elkaar in de klas en worden dikke 

vrienden.  

4+ • 978 90 266 1944 1 • 288 blz. geb. 	 €9,95 
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wist 
Het plekje dat niemand 	Het klompje dat op het 

water dreef 

Bruun de beer 

978 90 266 4238 8 

• 48 blz geb. • €Z25 
978 90 266 4240 1 
• 48 blz. geb. • €725 

978 90 266 4247 0 

• 48 blz. geb. •  €7,25 
978 90 266 4239 5 

• 48 blz. geb. •  €4,95 
978 90 266 4250 0 

• 48 blz. geb. • €7,25 

De bengels in het bos 	De wilde jagers Het wegje in het koren 	Kleine zwerver 

Allemaal 
katjes 

ler 
Las aspic 
dat op 

but ,arer 

Fik 

978 90 266 4241 8 

• 48 blz geb •  €7,25 

Allemaal katjes 

978 90 266 4380 4 

• 48 blz. geb. • €7,25 

978 90 266 4246 3 

• 48 blz geb. • €7,25 

978 90 266 4245 6 

• 48 btz geb. • €7,25 

Van de boze koster 

978 90 266 4252 4 

• 48 blz. geb.. €7,25 

)<, 1,ngels 
n het bos 

wilde 

jagers 

or ees oek 

Serie ♦oor Onze Kleinen  W.G. van de Hulst 
Met illustraties van W.G.van de Hulst jr., 4+ 

Verhalen van 
toen -i en 2 
Twee omnibussen Voor Onze Kleinen', samen meer dan 700 bladzijden, 

met álle verhalen uit de serie, inclusief de originele illustraties. 

Boordevol. Boeken 1 2011-2012 



W.G. van de Hutst 

 

Voorleesboeken 
 

Het Gouden voorleesboek 

978 90 266 0498 0 • 320 blz geb • €18,50 

Zomerverhalen 

978 90 266 1013 4 • 320 blz. geb. • €19,50 

Dierenverhalen 

978 90 266 1466 8 • 224 blz. geb. • €16,50 

W.G. VAN DE HULST 

Co wo Oranten Com V211)00M lezen 

Dierenverhalen 

W.G. van de Hulst 

Wemem gykt 

W.G. VAN DE HULST 

Dierenverhalen 
2 CD-Luisterboek 

Een selectie uit de verschillende bundels van Van de Hulst. Luisteren naar verhalen over dieren 

waar velen van zullen genieten. 

4+ • 978 90 266 1441 5 • 304 blz. pb. 	 €4,95 

W.G. VAN DE HULST 

Rozemarijntje 
'Ik ben Rozemarijntje. Zullen we allemaal gaan spelen?' De meisjes lachten. 'Wat een gekke 

naam is dat', zei er een. Rozemarijntjes gezicht werd donker. Ze trok een rimpel boven haar neus 

en zei: 'Een gekke naam? Helemaal geen gekke naam, hoor. 't Is juist de mooiste naam van de 

hele wereld: 

4+ • 978 90 266 1932 8 • 112 blz. geb. 	 ,95 
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MARIEKE SIMONS 

,r,r7  

gaat 
op schoolreis 

bas  gaat 
op voetbal 

na  at 
na r zeem" 

Vrouwke Klapvoijk 

Tot 9 jaar 

Margriet de Graaf 

Pepi en het 
gevaar 

MARGRIET DE GRAAF 

Lin en Tijs mogen met mama mee 

nieuwe schaatsen kopen. Als ze een 

aankondiging zien voor een sleewed-

strijd willen ze allebei meedoen. Maar 

er kan natuurlijk maar één iemand 

winnen. Een prachtig verhaal over 

sneeuw- en ijspret. 

Lin en "rijs 
Waai-dag 

In het tweede deeltje van deze 

nieuwe seizoenenserie draait alles 

om 'waaidag': Lin en Tijs maken met 

de hele school vliegers en gaan ze 

uitproberen! 

pi en het gevaar 

Pepi gaat opnieuw logeren bij zijn 

Nederlandse familie. In de speeltuin 

wordt hij gepest door een grote jongen. 

Maar Pepi is niet bang: hij schakelt de 

politie in! 

avi 2-3 
	

avi 2-3 
	

avi 4, 6-S !nar 

978 90 266 1694 5 • 64 blz. geb €8,95 
	

978 90 266 2028 7 • 64 blz geb.  €8,95 
	

978 90 266 1532 0 • 64 blz. geb.  €4,95 

Bas-serie van Vrouwke Klapwijk Illustraties Irene Goede 

Bas en de bosbrand 	Bas gaat op schoolreis Bas gaat op voetbat 	Ba 	 Bas vindt de  srF 

avi  2*  978 90 266 1374 	avi 2 •  978 90 266 1106 3 avi 2 • 978 90 266 0947 3 evi  2 •  978 90 266 1029 5 avi 2 • 978 90 266 1114 8  avi  2 • 978 90 266 1137 7 
6 • 48 blz. geb. • €8,50 	• 56 blz. geb. • €825 	• 48 blz. geb. •  €4,95 	•  52 blz. geb • 	 • 48 blz. geb. 	 • 48 blz. geb. • 

Boordevol Speken 2011-2012 

Marieke Simons 

Lin @n riP 
Us-feest 

c.,11,bach 

MARIEKE SIMONS 



EVELIEN VAN DORT 

aan durft  Daan durft 
DM!. van Dort 

Daan zit in groep vijf 

en wordt geplaagd 

door Ricardo. Als 

Ricardo ook nog eens 

in zijn straat komt 

wonen, loopt Daan 

weg. Iedereen helpt 

uf Els. Zij bedenkt een met zoeken. Ook 

leuk plan. 

Daan —„, 
gaat er 

Serie Hotel de brokkenbak 

 

Bang voos een knalt 

 

VROUWKE KLAPWIJK VROUWKE KLAPWIJK VROUWKE KLAPWIJK 

Vlinder ontsnapt! 
neawkelaapolA 

EVELIEN VAN DORT 

Daan gaai  

ervoor 

Daan houdt van de 

winter. Als er een 

echte kinderelfste-

dentocht georga-

niseerd wordt, wil 

Daan graag meedoen. Maar hij heeft zijn 

schaatsen uitgeleend aan Ricardo. Durft 

hij ze terug te vragen? 

In de winkelstraat 

waar Daan woont 

hebben ze last van 

een zwerfhond. Hij bijt 

vuilniszakken kapot, 

zodat al het vuil op 

straat terechtkomt. Als de hond uiteinde-

lijk gepakt wordt, brengt Daan hem naar 

het dierenasiel. 

EVELIEN VAN DORT 

Daan in act 
	aan in actie 

t 	Evelten van Dort 

avi 5 • 978 90 266 1465 1 • 96 blz. geb.  €9,25 • 978 90 266 2031 7 • 96 blz. geb  9,25 	av • 978 90 266 1465 1 • 96 blz. geb.  (9,25 
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Hotel De Brokkenbak - 1 

Stijn gaat verhuizen om-

dat zijn vader en moeder 

een dierenhotel gaan 

beginnen. Hij ontmoet 

Veerle, zijn nieuwe buur-

meisje. Zal het lukken 

om het hotel op tijd te 

kunnen openen? En wie 

maakt steeds die gaten in, 

de zakken met brokken? 

avi 4 • 6-8 jaar • 978 90 266 
1432 3 • 72 blz. geb. 

€8,95 

Hotel De Brokkenbak - 2 

De Brokkenbak is bijna 

klaar, en zal feestelijk 

geopend worden. Maar 

dan ontdekt Veerle 

opeens een bijzondere 

.advertentie in de krant: 

een jonge rashond is 

verdwenen en wordt 

• gezocht..Stijn en Veerle 

gaan op onderzoek uit. 

avi 4 • 6-8 jaar • 978 90 266 
1484 2 72 blz. geb. 

€8,95 

Bang voor een 
knal 
Hotel De Brokkenbak - 3 

De vader van Stijn organi-

seert rond de jaarwisse-

ling een actie. Honden 

kunnen tegen een speci-

aal prijsje voor een paar 

dagen komen Logeren 

in 'De Brokkenbak'. Als 

Stijn en Veerle op stap 

zijn met Tomtom krijgen 

ze te maken met jongens 

die vuurwerk gooien. 

avi 4 • 6-8 jaar • 978 90 266 
1500 9 • 72 blz. geb. 

VROUWKE KLAPWIJK 

Wat is er met 
Fien? 
Hotel De Brokkenbak - 4 

Het is vakantietijd en het 

loopt storm in De Brok-

kenbak. Fien, een jonge 

Duitse dog, is een geval 

apart. Ze eet alles wat 

los en vast zit. En dan 

wordt Fien erg ziek. De 

dierenarts moet eraan te 

pas komen. 

• 6-8 jaar • 978 90 266 
1547 4 • 72 blz. geb. 

€4,95 

VROUWKE KLAPWIJK 

Minder 
ontsnapt! 
Hotel De Brokkenbak - 5 

Bij De Brokkenbak komt 

een vlinderhondje loge-

ren. Het is een hondje 

dat dagelijks gekamt 

moet worden, en Stijn en 

Veerle zijn er druk mee! 

Als ze op een dag gaan 

wandelen, luistert het 

hondje niet zo goed... 

4* 6-8 jaar • 978 90 266 
2029 4 • 72 blz. geb. 

€8,95 



1<ocksie 
mist 

de mail  VrouwkeKlap.pc 

VROUWKE KLAPWIJK 

Kaasje mist de mail 
Als Vincent en Koosje aan het 

koekelen' zijn, ontdekken ze dat in 

de straat waar de opa van Vincent 

woont een pony te koop wordt aan-

geboden. Koosje gaat er op af. Maar 

leest ze nog op tijd het waarschu-

wende mailtje van oma? 

Serie 

Ster de knuffelpony • 978 90 266 1444 6 • 72 blz. geb. 	 €8,50 

EVELIEN VAN DORT 

grote verrassing 
EV0 1. VAN DORT 

Mirte kan at zo goed rijden op 

Ster dat ze buiten het volkstuin-

tjescomplex mag komen. Als ze 

samen door de winkelstraat rijden 

gebeuren de meest gekke dingen. 

EVELIEN VAN DORT 

    

EVELIEN VAN DORT 

  

Ster 

  

      

  

6V.1EN VAN Dant 

   

Mirte en Job beleven doldwaze 

avonturen met de pony van 

opa, die 'Ster' heet. Ster eet 

boerenkool uit de volkstuin van 

de buurman, gaat er met een 

hamer vandoor en vindt een 

kameraadje. 

Mirte en Job willen Ster leren 

springen. De pony heeft er alleen 

niet zo'n zin in. Totdat Ster merkt 

hoe leuk het is om te springen. 

avi 3-4 • 6-8 jaar • 978 90 266 1496 5 • 64 blz. geb. 	€9,25 	 avj 3-4 • 6-8 jaar • 978 90 266 1513 9.64 blz. geb. 

EVELIEN VAN DORT 

S T 

Het is winter. De sloten bevriezen 

en er valt een pak sneeuw. Mirte 

is druk met het veulen van Ster, 

dat nog veel nieuwe dingen moet 

leren. Maar Ster moet ook nog 

iets leren. Ze heeft nog nooit een 

bevroren sloot gezien! 

• 6-8 jaar * 978 90 266 1529 0 JJ. 64 blz. geb. 6-8 jaar * 978 90 266 2062 1 • 64 blz. geb. €8,95 
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€14,95 4-7 jaar • 978 90 266 1526 9 • 48 blz. geb. 

978 90 266 2069 0 80 blz. eb 
	

(9,75 

t. e r, Sint erkleinsverhmil vn 
W.Q.vati de3-Fulst 
reelteketiirijell 4111) 

.vary de  3tuist 'unior 

W.G. VAN DE HULST 

Klaas 
Een kleine jongen kijkt uit over de zee. Zijn ogen staan verdrie-

tig. Vandaag komt Sinterklaas, maar hij kan niet naar hem toe. 

Dan ziet Ktaas iets drijven op de golven. Het is de mijter van 

Sinterklaas. Dit boek is een facsimile-uitgave van de oorspron-

kelijke uitgave uit 1945, compleet met de uitgestanste mijter in 

het omslag. 

EVELIEN VAN DORT 

Hanne krijgt hockeytips 
Hanne gaat op hockey. Ze komt in het team van Katinka en Maud, 

die al langer hockeyen. Het is even wennen voor Hanne, want het 

klikt niet meteen met de andere meiden. 

Sinterklaas 

EVELIEN VAN DORT 

Lisa en Dirk ontmoeten 

een merkwaardige piet, 

die geen pietenmuts 

draagt maar een politie-

pet... Een heerlijk voor-

leesboek met extra veel 

mooie, grote illustraties. 

4-7 jaar • 978 90 266 1546 7 * 48 blz. geb. 



 

Calienbacn Callenbach 

  

JENNIFER PEERSMANN 

Tot 12 jaar 

1,1)e)11.9 

HET GEHEIM VAN DE 
`Laat de 

volgende delen 
maar komen. 

lndiana Jones 
heeft rijn 
opvolger 

gevonden.' 
- Elsevier 

JENNIFER PEERSMANN 

De schat van Sion 
Jeruzalem — 3000 jaar geleden. Daniël wil graag meehelpen 

de stad Sion te bouwen. Maar van de volwassen mannen mag 

hij niet meedoen. Samen met zijn vriendinnetje Etat gaat hij 

op zoek naar een schat voor de koning, om zo op hun eigen 

manier toch een steentje bij te dragen. 

8+ • 978 90 266 2072 0 • 96 blz. geb. 	 €9,95 

Het geheim van 
de gouden ster 
Jeruzalem — 2967 jaar geleden. Avia en Maor komen in een na-

gelbijtend avontuur terecht als ze moeten proberen een gouden 

schild bij de zoon van de koning af te leveren. Maar de tijd dringt! 

8+ • 978 90 266 0032 6 • 96 blz. geb. 	 €9,95 

HELGA WARMELS 

Waterspiegel 

Janno heeft geen vader. Die is 

lang geleden gestorven. Hoe 

is dat gebeurd? En wat is er 

waar van het verhaal dat er een 

monster in de singel zwemt? 

Als Janno van zijn moeder geen 

antwoorden krijgt, besluit hij zelf 

op onderzoek te gaan. 

HELGA WARMELS 

De boot 

Soms lijken wensen te groot om 

ze op een verlanglijstje te zetten. 

Michiel wil dat zijn ouders stoppen 

met ruziemaken. Hij wil ook een 

nieuwe beste vriend én een motor-

boot. Maar zulke cadeaus passen 

in geen enkel pakpapiertje. Een 

verhaal over dromen die waarheid 

worden — alleen niet op de manier 

die je zelf in gedachten hebt... 

9+ • 978 90 266 1 530 6 • 112 blz. geb. 	 €9,95 
	

9+ • 978 9D 266 2063 8 • 112 blz. geb. 	 €10,95 
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€9,75 8-12 jaar • 978 90 266 2086 7 • 112 blz. geb. 

EVELIEN VAN DORT 

TO 12. jaar 

De complete Funnyserie van Evelien van Dort 

8-12 jaar • 978 90 266 2078 2 • 240 blz. geb. 

EVELIEN VAN DORT 

€14,95 

EVELIEN VAN DORT 

EVELIEN VAN DORT 

Funny mijn held 

Robin, Sara en Tara, de paar-

denvrienden van Eva, doen 

mee met een langeafstandsrit 

door de bossen. Eva wil ook 

heel graag meedoen en traint 

hard met Funny. Gaat het 

haar lukken om de rit uit te 

rijden? 

Thema Christelijke 

Kinderboekenmaand 2011 

EVELIEN VAN DORT 

Funny omnibus 

In deze omnibus zijn drie 

succesvolle Funnyboeken 

samengebracht: Funny in het 

bos, Funny en Pluk en Funny 

wint. Met nieuwe illustraties in 

het binnenwerk. 

Funny op trektocht 

Eva, Carolien en Pieter maken in de 

vakantie een ponytocht'over de Veluwe. 

Het wordt een avontuurlijke week. Pieter 

vangt een slang, Eva zwemt in een bos-

meer en Carolien vindt een briefje onder 

haar kussen... 

8-12 jaar • 978 90 266 1882 6 • 112 blz. geb.  

€9,75 

Funny viert feest 

Eva ontdekt dat meneer Dunsel paardrij-

les heeft op de manege. Dat vindt ze 

verdacht. Wil hij soms indruk maken 

op juf Roos? En er is een zomerfeest, 

waarop iedereen mag demonstreren hoe 

goed hij kan ponyrijden. 

8-12 jaar • 978 90 266 1416 3 • 112 blz. geb. 

€9,75 

Funny in galop 

Funny, de pony van Eva, ontsnapt en 

eet bloemen uit de tuin. Als Eva jarig 

is nodigt ze de héte klas uit voor haar 

verjaardag. En samen met de pony's 

houden ze een estafette. Het wordt een 

geweldig feest. 

8-12 jaar • 978 90 266 1345 6 • 94 blz. geb 

€9,75 



WANNE VERWOEST 

Dansen voor Lara 
Emma en Lara zijn hartsvriendinnen. Ze houden erg van dan-

sen. Maar dan wordt Lara ernstig ziek. De hele ktas komt in 

actie om iets voor Lara te doen. 

PAARD 
ONTVOERD 

CORIEN ORANJE 

Callanbach 

GERERAND FENIJN 

Ontsnapt! 

Texel, 1820. Douwe's rustige leventje 

staat op z'n kop als hij wordt beschul-

digd van een brand in een schaapskooi. 

Bij die brand is een man omgekomen. 

Samen met Tijs, z'n beste vriend, vlucht 

Douwe naar Amerika. 

CORIEN ORANJE 

Paard ontsnapt 

Een vrachtwagenchauffeur vraagt Tessa 

en Matthijs de weg naar het slachthuis. 

Ze brengen hem er nietsvermoedend 

naartoe. Dan zien ze dat hij behalve 

koeien ook een ziek en mager paard 

aflevert! 

CORIEN ORANJE 

Paard ontvoerd 

Pineut, het paard dat door Tessa en 

Matthijs is gered, blijkt een volbloed Lip-

pizaner te zijn. Als hij ontvoerd is, zetten 

Matthijs en Tessa een grote e-mailactie 

op touw. 

9+ • 978 90 266 1531 3 • 112 blz. geb. 	 8-12 jas 
	

978 90 266 1306 7 • 144 blz. geb. 	8-12 jaar • 978 90 266 1372 2 • 144 blz. geb 

€10,25 
	

€10,85 
	

€10,50 
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LE. VAN DER POEL 

Dolfi 
Wolfi 

'.  ^N DM  POEI 

• WO 

8 

VAN  DER  POEL 

Dolfi,  
en.  

I.E.VAN OER  POEI.  

HET ?HYSTERIE 
OP  DE  ZEEBODEM 

Tot 12 jaar 

Spannende  avonturenserie  Dolf;  en Wolfi  Groot  bot I  aan 

5 

14  J  ,,ER POEL 

en 

2 

Lc .AN DtP Bron. 

en 
DOLqffiN 

OGERS 

EEN GEVAMIX 	 WALVISIACHT 
60011EILAND 

I.E. VAN  DER  POEL 	 LE  VAN DER  POEL 	 I.E. VAN  DE:  POEL 

I s 

Nolf 	Wolff 	Wolfi .  LEEUWENSTAM 

I.E. VAN DER POEL J.F. VAN DER POEL 

Dolfi, 
Wolff 

DE ZEERIDDERS 	 E, Sr VERBOD 
WERK 

J.F. van der Poel • Het grote avontuur met Dolfi - 1 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 137 3 • 112 blz. geb. • €8,9511 J.F. van der Poel • Doifi en de doltnenja-
gers - 2 • avi 9, 10+ « 978 90 8865 073 4 • 92 blz. geb. • €9,25 //IE. van der Poel* Dol en Wol op speurtocht - 3 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 072  7.  96 
blz. geb. • €9,25 /i/ J.F. van der Poel • Dol, Wol en de gevaarlijke ontvoerders - 4 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 138 0 • 104 blz. geb. • €8,95 // J.F. van der 
Poel • Dolfi, Wolfi en de vreemde apen - 5 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 071 0 • 96 blz. geb. • €9,25 1/J.F. van der Poel • Dol, Wotfi en de zeepiraten - 6 
• avi 9, 10+ • 978 90 8865 139 7 • 104 blz. geb. • €8,95 // J.F. van der Poel • Dolk, Wolfi en de schat in zee - 7 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 140 3 • 104 blz. 
geb. • €8,95 // J.E. van der Poel • 0011i, Wolfi en de brandende zee - 8 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 141 0 • 104 blz. geb. • €8,95 // J.F. van der Poel • Dol, 
Wol en het zeemonster - 10 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 143 4 • 104 blz. geb. • €8,95 J.F. van der Poel • Dolf, Wolfi en de geheime schuilplaats - 11 • 
avi 9, 10+ • 978 90 8865 144 1 • 104 blz. geb. • €8,95 //IE. van der Poel • Dolfi, Wol en een gevaarlijk booreiland - 12 • avi 9, 10+ • 978 90 6140 989 2 • 
112 blz. geb. • €9,25 	F. van der Poel • Dol, Wol en de walvisjacht - 13 • avi 9, 10+ • 978 90 6140 872 7 • 112. blz. geb. • €9,25 // J.F. van der Poel • 

Wolfi en de zeeridders - 14 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 035 2 • 112 blz. geb. • €8,95 // J.F. van der Poet • Dolk, Wol en het mysterie op de zeebodem 
- 15 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 049 9 • 120 blz. geb. • €9,25 llJ.F. van der Poel • Dolf', Wol en, de leeuwenstam - 16 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 099 4 • 
120 blz. geb. • €9,25 • J.F. van der Poel • Dolfi, Wol en de vliegtuigcrash - 17 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 136 6 • 120 blz. geb. • €8,95 ll J.F. van der Poel • 

Wolfi en het verboden vuurwerk - 18 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 153 3 • 128 blz. geb. • E8,95 	van der Poet • Dolfi, Wolti en het Zwartewater - 
19 • avi 9, 10+ • 978 90 8865 195 3 • 128 blz. geb. • €9,25 



Tot 12 jaar 

J.F. VAN DER POEL J.E. VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Het grote avontuur met Dolfi 
978 90 8865 001 7 • 48 blz. pb.  €9,25 

.1.F VAN DER POEL EN FRITS VAN LOENEN 

Dolfi en de dolfijnenjagers 
978 90 8865 002 4 • 48 btz. pb. €9,25 

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi en Wolfi 
in het vliegtuig 
Dolfi en Wolfi - 9 

Mirja en Andy gaan met hun ouders op vakantie naar Nederland. 

Maar er is één probleem: Dolfi moet achterblijven. 

st ax 11.1.1.411.0/ OLM IMIE LOM. 

avi 9 • 10+ • 978 90 8865 142 7 • 105 blz. geb.  

J.F. VAN DER POEL 

Dolfi,_. 
en 

• DE SPEEDBOOTROVER 
11#.  

J.F. VAN DER POEL F VAN DER POEL J.F. VAN DER POEL lij .112'119  

Dolfi, Wolfi en de 
speedbootrovers 
Dolfi en Wolfi - 20 

Dolfi, Wolfi en het oude 
oorlogsschip 
Dolfi en Wolfi - 21 

Op een ochtend is de speedboot 

van Andy verdwenen en ook die van 

de vader van Mirja. Beide blijken 

te zijn gestolen. Dotfi is nergens te 

bekennen. Is hij misschien achter de 

rovers aan? 

Andy en Mirja ontdekken in een baai 

een oud, verroest oorlogsschip dat 

met een camouflagenet is afgedekt. 

Aan boord horen ze allerlei geluiden, 

maar er is niemand te bekennen. 

CM. AV.TO 	tT 0.01,1 	20 

avi 9 • 10+ • 978 90 8865 220 2 • 128 blz. geb. avi 9 • 10+ • 978 90 8865 229 5 128 blz geb .  



De Kronieken 'van Narnia 

Het neefje van 

de tovenaar 
deel 1 

Q4  L . • 

ARI•I IA, 
Het paard en de 

\ R N [:\ jongen 
deel 3 

t &toverde kind 
Invirasi 

Het betoverde 
land achter de 

kleerkast 
deel 2 

€15,95 €15,95 €15,95 

avi 9 • 978 90 266 1056 1 • 160 blz. geb. avi 9 • 978 90 266 1057 8 • 160 blz. geb. 	 avi 9 • 978 90 266 1058 5 • 176 blz. geb. 

Prins Caspian 
deel 4 

De reis pari hei 

C.S. Lelt' ig 

a, 	• 

rokil ARN IA 
De At,  ••VII art,(1 

De reis van het 
drakenschip 
deel 5 

€15,95 

avi 9 • 978 90 266 1059 2 • 190 blz. geb. 

€15,95 €15,95 

,schip 

De zilveren 
stoel 
deel 6 

Het laatste 

gevecht 
deel 7 

avi 9 • 978 90 266 1060 8 • 206 blz. geb. 	 avi 9 • 978 90 266 1061 5 • 201 blz. geb. 

De zeven klassieke delen 
in luxe cassette 

€15,95 €8Z50 

avi 9 • 978 90 266 1062 2 • 166 blz. geb. 978 90 266 1320 3 



De Kronieken van Narnia 

De reis van het 
drakenschip 
filmeditie 

De reis van het 
drakenschip 
3-in-1 editie 

Met acht pagina's fotokatern met 

beelden van de film. 

De reis van het drakenschip, Het 

laatste gevecht en De zilveren 

stoel in één band. 

.fT J9RAI(E. 

k. 7. It1;rajjs 
HET 

978 90 266 2057 7 • 206 blz. geb. 978 90 435 2026 3 • 544 blz. geb. €14,95 9,95 

De Complete 
Kronieken 
van Narnia 

De Complete 
Kronieken 
van Narnia 

Het complete boek met alle 7 

kronieken. Paperback editie. 

Het complete boek met alle 7 

kronieken. Gebonden editie. 

978 90 435 2027 0 • 1184 btz pb. 978 90 435 1245 9 • 1184 btz. geb. €25,00 €42,50 

De Kronieken van 
Narnia Compleet 

De wondere wereld 
van Narnia 
Een interactief lees-en kijkboek Narnia 

Verzamelband van de Kronieken 

van Narnia. 

Een rijk geïllustreerd cadeauboek. 

Iedere spread van dit boek 

bevat een scène uit de Narnia 

avonturen. Door de pop-ups en 

bewegende illustraties komen de 

verhalen nóg dichterbij. 

6+ • 978 90 266 1351 7 • 528 b[z. geb. • fu0 eoleur 978 90 266 1491 0 • 32 blz. geb. • full colour 5,00 €29,95 



20 

€10,25 €10,25 avi 9 • 978 90 266 1070 7 • 88 blz. geb. avi • 978 90 266 1001 1 • 122 blz. geb. 

€10,25 avi 9 • 978 90 266 1021 9 • 118 blz. geb. €10,25 avi 9 • 978 90 266 1218 3 • 136 blz. geb. 

avi 9 • 978 90 266 1693 8 • 96 blz. geb. 978 90 266 2100 0 • 96 blz. geb. €10,25 €10,25 

Serie  Buitenbeentjes 
FRANS VAN HOUVVELINGEN 

Maanlicht 
Een verhaal over adoptie 

Wieke van twaalf is geadop-

teerd. De laatste tijd vraagt ze 

zich steeds vaker af waarom 

haar moeder in India haar heeft 

afgestaan. Met haar Nederlandse 

ouders praten over adoptie vindt 

\A/ieke moeilijk. 

Een verhaal over renzaaunbeid 

Evelien van rh/ti 

EVELIEN VAN DORT 

Noodkreet 

Paul komt door zijn grensover-

schrijdend gedrag in de hulpver-

lening terecht. De noodkreet die 

hij uitzendt, eindigt in spraak-

verwarringen, procedures en 

wachtlijsten. 

GUURTJE LEGUIJT 

Heibel in m'n hoofd 
Een verhaal over autisme 

Maarten lijkt in veel opzichten een 

gewone jongen, die van zwemmen 

houdt, hutten bouwt en pannen-

koeken Lust. Toch is hij anders. 

Het RIAGG probeert hem te hel-

pen om te gaan met zijn autisme. 

BEN SLINGENBERG 

Alleen! 
Een verhaal over zinloos geweld 

Jens verhuist met zijn moeder 

naar een andere stad, waar 

niemand weet dat zijn vader in 

de gevangenis zit. Jens krijgt 

nieuwe vrienden, maar het wordt • 

voor hem steeds moeilijker om te 

verbergen wat er met zijn vader 

aan de hand is. 

GUURTJE LEGUIJT 

Winnen! 
Een verhaal over 

hoogbegaafdheid 

Friso verveelt zich op school. Hij 

is hoogbegaafd. Vaak gaat hij ska-

ten. Jasper is jaloers op hem, en 

pest hem. Friso wil hem een Lesje 

teren tijdens een skatewedstrijd.  

GERRY VELEMA 

Applaus voor mijn 
broertje 
Een verhaal over ADHD 

Soms heeft Cathy geen zin om 

haar broertje Dennis om zich 

heen te hebben. Hij is hyperactief. 

Op de verjaardag van oma lijkt 

Dennis het op haar hamster ge-

munt te hebben. Dat gaat te ver... 



JAAP TER HAAR 

De wereld van 
Beer Ligthart 
Jaap ter Haar 

GUURTJE LEGUIJT 

Vlucht De wereld van Beer 
Ligthart 

Beer kan het bijna niet geloven: 

door een akelig ongeluk is hij van 

het ene op het andere ogenblik 

blind. Het lijkt hem vreselijk om 

de rest van zijn leven afhankelijk 

te moeten zijn van mensen. Maar 

hij leert mensen op een andere 

manier kennen. 

De vader van Niels is overleden door 

een ongeluk in huis. Sindsdien is de 

moedervan Niets, Iris en Bastiaan 

overdreven bezorgd. Niels wor-

stelt hiermee, vooral ook met zijn 

schuldgevoel. Als de juf van Bastiaan 

op bezoek komt en over begeleiding 

door Jeugdzorg begint, ziet de moe-

der nog maar een oplossing. 
Cal kn ba c fl 

10+ • 978 90 266 1266 4 • 160 blz. geb. 10+ • 978 90 266 1384 5 • 112 blz. neb €10,95 €5,95 

J.F. VAN DER POEL GUURTJE LEGUIJT 

Rugzak Pesten doet pijn 

Koen draagt een groot geheim 

met zich mee. Maar daarmee 

werkt hij zichzelf behoorlijk in 

de nesten. Als zijn pleegbroertje 

Jorn op de middelbare school 

komt, doet Koen er alles aan om 

te ontkennen dat ze 'familie' zijn. 

Maar waarom eigenlijk? 

Heidi wordt in de klas gepest. 

Als haar moeder overlijdt, wordt 

het nog moeilijker voor Heidi. Ze 

belandt zelfs door het pesten in 

het ziekenhuis. Komt dit nog weer 

goed? 

9+ • 978 90 266 2035 5 • 112 blz. geb. €9,25 	 10+ • 978 90 6140 986 1 • 120 blz. geb. • De Groot 0oudriaan  €8,50 

EVELIEN VAN DORT JAN VAN REENEN 

Verboden letters op 
de muur 

Sms'jes in de nacht 
Celeste, Kim, Hugo en Jan geven 

zich op voor de skireis die hun 

middelbare school organiseert. 

Celeste vraagt zich af of het nog 

wel aan is met Hugo, want hij 

praat zo weinig met haar. En hoe 

zorgt ze er bovendien voor dat ze 

net zo populair wordt als Naomi? 

Ajoeb woont in Pakistan en is 

moslim. Hij krijgt contact met 

Salima, een christenmeisje. Om-

gang met christenen is gevaarlijk, 

en dat brengt Ajoeb uiteindelijk in 

levensgevaar. 

10-13 jaar • 978 90 266 2030 0 • 112 blz. geb. 10+ • 978 90 266 1126 1 • 96 blz. geb. €10,95 €9,95 
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LETTERS OP 
DE MUUR 

Jan van neew., 



Tot 12 jaar 

,i11,,LH ur KOFlirIG 
10+ • 978 90 266 1303 6 • 256 blz. geb. €12,50 

ARJAN WILSCHUT 

Amyra 

10+ • 978 90 266 0123 1 • 240 blz. geb. 	€16,95 

Amyra is het langverwachte tweede 

deel in de trilogie Het boek van 

Aderyn. Amyra woont op een ei-

land, waar ze als klein meisje op 

het strand werd gevonden door de 

weduwnaar Halim. Haar wereld is 

onder water, waar zich ook haar 

grote geheim bevindt: een huis vol 

mysterieuze mozaïeken. Als ze op 

een avond wordt aangevallen door 

een wolf, begint een lange reis vol 

gevaren. 

ARJAN WILSCHUT 

De Adelaar en de Koning 
Een jonge zwervende krijger genaamd Arwyn ontmoet de machtige 

en mysterieuze adelaar Aderyn. Ze worden vrienden en Aderyn maakt 

de jongen koning van Tir, een land verscheurd door de terreur van de 

kwaadaardige vijand. Arwyn ontdekt dat zijn lot en het lot van Tir ver-
bonden zijn met het boek van Aderyn. 

22 



€18,95 €14,95 
	

10+ • 978 90 266 3533 5 • 516 blz. geb. 

14+ • 978 90 266 1485 9 • 224 blz. pb. 

€7,95 12+ • 978 90 266 1382 1 o 224 blz. geb 10+ • 978 90 266 2079 9 • 512 blz geb. 

K NOREL 

Michiel Adriaans-
zoon de Ruyter 

K. Norel verhaalt op boeiende 

wijze het leven van deze beroem-

de Nederlander. 

BEENE DUBBELBOER; IAN SERALLIER; 
BARBERA GEHRTS 

Oorlogskinderen 
Trilogie 

Drie prachtige verhalen in één 

band. Joel en de veenheks; Het 

zilveren zwaard; Geen woord 

meer? 

WIM BROOS 

Henk Bouwens 
Oorlogstrilogie 

Henk Bouwens is een Rotterdam-

se jongen' die na het bombarde-

ment bij een kooikersfamitie in het 

noorden van het land terechtkomt. 

Hij beleeft spannende avonturen 

met een piloot van Royal Air Force. 

€15,00 

ANNE DE VRIES 

Reis door de nacht 

Oorlog! De Tweede Wereldoorlog 

behoort voor de jeugd en vele 

ouders tot de geschiedenis. Het 

wordt warm aanbevolen om deze 

belangrijke tijd door te geven. 

MICHIEL 
ADRIAANSZOON 

DE RUYTER 

Oorlogs-, 
roderen'  10,11. 

' 

GERRY VELEMA 

Eruit, jijt 
Dit boek bewijst dat een verhaal gesitueerd op Java ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog toch een actueel thema kan bevatten. In zijn geliefde moeder-

land is Thomas niet meer welkom en zijn vaderland kent hij amper. Eruit jij! 

is een aangrijpend, soms beklemmend verhaal over vriendschap, onder druk 

van oorlog, geweld en nationalisme. 

10+ • 978 90 266 2080 5 • 504 blz. geb. 
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LINDA PRESS WULF 

Kruistocht 

10141" 
LINDA PRESS WULF 

e nacht dat 

les brand 

12 jaar en ouder 

Frankrijk, 1212. Wanneer een knappe jongeman op een witte schim-

mel haar dorpje aandoet, is Georgette als betoverd. Niet alleen de 

jongen, maar ook de menigte van duizenden kinderen die hem volgt, 

hebben een onwaarschijnlijke aantrekkingskracht op haar. 

11+ • 978 90 266 2098 0 • 80 blz geb .  ca (15,95 

LINDA PRESS WULF 

De nacht dat alles 
brandde 

Na een pogrom in het Polen van 1920 

zijn de 11-jarige Devorah en haar zusje 

de enige overlevenden uit hun dorp. 

Maar dan wordt haar het dierbaarste 

afgenomen wat ze nog heeft. Een waar-

gebeurd en hartverscheurend verhaal 

over de kracht van liefde en vergeving. 

11+ • 978 90 266 2064 5 • 240 blz. pb. 

(15,95 

FRANS VAN HOUWELINGEN 

Patatje oorlog „„ 
Ellen Bakker is smoorverliefd op Barry, 

een jongen uit de snackbar. Maar hem 

thuis uitnodigen durft ze niet. Barry han-

delt in drugs, en dat ze met hem omgaat 

vinden haar ouders vast niet goed. En 

net als ze besluit haar opa in vertrouwen 

te nemen, wordt deze ernstig ziek. 

12, • 978 90 266 1851 2 • 144 blz. pb. 

(11,95 

WANDA WILDEBOER 

De linnenroof 

Lieuwe is koksmaatje op een VOC-schip. 

Maar de VOC is niet meer de florerende 

organisatie die het eens was. Lieuwe's 

schip ligt voorlopig werkloos aan de 

kade. Op straat wordt hij aangesproken 

door een deftig heerschap. Of hij voor 

deze man een grote partij linnen wil 

kopen in Twente. Een reis vol avonturen 

volgt. 

12+ • 978 90 266 1517 7 • 288 blz. geb.  

(16,95 
24 



JOLANDA DIJKMEIJER JOLANDA DIJKMEIJER 

Bibi gaat ervoor 
Welkom in het leven van Bibi: 13 jaar oud, een 

kei in het schrijven van verhalen, maar een 

angsthaas op het gebied van zoenen. Leef met 

Bibi mee wanneer ze samen met Machiel werkt 

aan een schoolproject, bij haar debuut als vio-

liste in het schoolorkest en als ze haar eerste 

zoen krijgt! 

12-15 jaar • 978 90 266 1608 2 • 288 blz. pb. 	 €15,95 

Eindelijk! Bibi heeft haar kamer weer voor 

zichzelf, want nicht Monique is verhuisd naar de 

zolderkamer. Toch is de rust nog ver te zoeken... 

Door wie wordt Monique elke keer opgehaald 

van school? En waarom is ze hele weekenden op 

pad? Bibi gaat op onderzoek uit en belandt zelfs 

in de rosse buurt. En dan is daar Michiel, voor 

wie Bibi meer voelt dan alleen vriendschap... 

12-15 jaar • 978 90 266 2065 2 • 272 blz. pb. 	 €15,95 
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Van de serie al meer 

dan 

exemplaren verkocht! 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en 

Het meeslepende verhaal van een 
bijzondere vriendschap 

12+ • 978 90 266 2055 3 •304 blz. pb. 

A • @ • • * • • • • • &A • • ...................... * ********* • • • • * @ 0 0 .1 • • • • • @ • • • IP • • 0 • • • ******************************************** A, 

SUSANNE WITTPENNIG 

„Jornenico 
Een beslissing met gevolgen 

12+ • 978 90 266 2074 4 • 358 blz. pb 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en 

Schaduw van het verleden 

12+ • 978 90 266 2077 5 • 400 blz. pb 

SUSANNE WITTPENNIG 

1"3 t1;ke, Ptrt,  

Liefde tussen twee werelden 

12+ • 978 90 266 2056 0 • 336 blz. pb. 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en 

'Zo dichtbij en toch zo ver weg 

124- • 978 90 266 2076 8 • 364 blz. pb 

26 



Ans 40.....enen,10"...M.4 

SUSANNE WITTPENNIG 

Maaike en 
Donienico - 6 
Voor altijd 

Een tragische gebeurtenis sluipt 

het gezin van Maaike binnen: haar 

moeder krijgt kanker. Haar ouders 

gaan een poosje in Basel wonen 

om dichtbij de specialisten te 

zijn en Maaike moet bij een tante 

logeren. Domenico wil haar graag 

helpen, maar ook zijn leven loopt 

niet over rozen. 

12+ 	978 90 266 0073 9 4 400 blz. pb. 
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12+ • 978 90 266 1348 7 • 432 blz. geb. 15+ • 978 90 266 1096 7 • 165 blz. pb. 

€11,95 
12+ • 978 90 266 1925 0 • 224 blz. geb 

€9,95 

Koning 
RTHUR 

GERRY VELEMA 

Dodelijk verlie 
Nora, de vriendin van Benny, wordt 

hopeloos verliefd op Johnny. Johnny 

blijkt een 'toverboy' met verkeerde 

bedoelingen te zijn. Benny gaat op zoek 

naar hulp. 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur 
De jonge Engelse koning Arthur trekt 

ten strijde tegen onrecht en bijgeloof 

onder zijn volk, daarin bijgestaan door 

de wijze Merlijn en de Ridders van de 

Ronde Tafel. 

JAAP TER HAAR 

Koning Arthur trilogie 
Drie bijzondere Legendes in één band: 

Koning Arthur; Tristan en Isolde; Par-

cival.  

******** a • • • • ••••••*#•.*.".ed...e..*49,81e9..C.M....a."..""5.b..•.. 	 • eiBM.S..."*.Ntlytee,,,,,...0*. 

SALLY GRINDLEY 

Verkocht 
Een verhaal over moderne slavernij 

Lu Si-Yan wordt bij haar moeder en broertje weggehaald en te werk 

gesteld in een fabriek in een grote stad. Ze weigert haar nieuwe situ-

atie te accepteren en stelt alles in het werk om herenigd te worden 

met haar familie op het platteland. 
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978 90 266 0072 2 • 



12 jaar en ouder 

HILLY DELFSMA 

Josephine 
Als het dorpje van Josephine wordt overvallen door rebellen, slaat 

zij samen met andere jongeren op de vlucht. Het schip dat Josep-

hine ver weg moet brengen van alle ellende, lijdt schipbreuk en 

zinkt. Josephine is een van de weinige overlevenden. 

 

12+  •  978 90 266 2099  7 •  160 blz. pb.  

 

Schaduw 
misje 

ALBERT TEN CATE 

Gestaikt 
Sylvia is een vlotte 

meid met een gezellige 

vriendenkring. Haar leven 

verandert als ze opeens 

anonieme sms'jes krijgt 

van iemand die al haar 

gangen nagaat. Sylvia 

wordt belaagd door een 

statker... 

Callentrach  

ALBERT TEN CATE 

Schaduw- 
rneisje 
Floor valt voor een zo-

genaamde 'toverboy', en 

haar vrienden Marieke en 

Marvin vragen zich af of 

de bedoelingen van deze 

jongen, Peter, wet oprecht 

zijn. Als ze horen dat Peter 

voor een drugsdealer werkt 

en plotseling met Floor wil 

afreizen, nemen ze maat-

regelen. Een zenuwslopen-

de confrontatie volgt. 

12+ • 978 90 266 2075 1 • 144 blz. geb. 	 €12,95 
	

12+ • 978 90 266 1486 6 • 150 blz. geb. 	 €12,95 
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'Dit boeit houdt je in Yjn geeep. Na: de laatste l6htdaijde 
tel je jezelf onherroepelijk de vraag: wat  zou  ik hebben gedaan?' 

Jan Toloir 

 

 

Deificlude Oorlog is op haar hoogtepunt. Maat Alex is geen modelburger 

en de Stasi zit hein op de hielen... 

 

de auteur van 

AUSLANDER 

Van de 

auteur van 

Aust.J'nder 

 

owswe I I 

 

PAUL DOWSWELL 

Sector 20 
Alex woont in Oost-Berlijn. De Koude Oorlog 

is op haar hoogtepunt en Alex en zijn familie 

mogen de stad niet verlaten. Maar Alex is niet 

bepaald een modelburger. En de Stasi houdt 

hem nauwlettend in de gaten. 

16+ • 978 90 266 0125 5 • 304 blz. geb. 	 €17,95  

PAUL DOWSWELL 

Ausidnder 
Berlijn, 1941. Pjotr, met zijn blauwe ogen en 

blonde haren, lijkt sprekend op de jongen op de 

hitlerjugendposters. Maar Pjotr is geen ideale 

Volksdeutscher. Hij vormt zijn eigen ideeën... 

'John Boynès De jongen in de gestreepte pyjama 

was een bestseller in dit genre, maar Austander 

is beter.' - De Telegraaf 

16+ • 978 90 266 1648 8 • 280 blz. geb. 	 £17,95 
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Ik VJtii d Vel ,2'Cid en weel niet eens-wie ik zeil" ben.  

ANNE VOORHOEVE HOLLY PAYNE 

Liverpool Street 
1939. Ziska Mangold groeit op in een luthers-

evangelisch gezin als de Duitsers ontdekken 

dat ze joodse voorouders heeft. Helemaal alleen 

vlucht ze naar Engeland met een van de zoge-

naamde 'kindertransporten'. In Engeland komt 

Ziska bij een joods-orthodox gezin terecht dat 

haar liefdevol opneemt. Ziska raakt gefascineerd 

door dit voor haar nieuwe geloof. Ze wordt ook 

voor het eerst verliefd, en groeit in de oorlogs-

jaren op tot een volwassen jonge vrouw. In 1945 

staat ze voor de keuze: terugkeren naar Duits-

land, of blijven in haar nieuwe vaderland? 

Gestolen zielen 
Hoe vergeef je iemand die in een dronken bui 

je vijf zusters doodrijdt? Het is een vraag die Eli 

Yoder sinds dat zo tragische ongeluk niet meer 

loslaat. Als lid van de Amish gemeenschap moet 

hij in staat zijn te vergeven, maar hij kan het niet. 

Een bijzondere vriendschap zal zijn leven echter 

veranderen. 
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€19,95 	 16+ • 978 90 266 2071 3.272 blz. pb. 	 €18,95 



VALÉRIE ZENATTI VALÉRIE ZENATTI 

(14, 16+ • 978 90 266 1975 5 « 176 blz. pb met flappen. 

IK HAD 
EEN VRIEND 
IN GAZA 

ik had een vriend 

Na de zoveelste bomaanslag in Jeruzalem 

schrijft de 17-jarige Tal Levine met gevaar voor 

eigen leven een brief aan een Palestijnse jongen 

in de Gazastrook. Maar deze 'Gazaman' blijkt 

helemaal niet zo geïnteresseerd te zijn in Tal als 

zij in hem. Dit boek is een verpletterend verslag 

van een turbulente 'krijgen-ze-elkaar-of-nier-

liefdesrelatie. 

Soldaat 
Dit is het waargebeurde verhaal van Valerie, die 

twee jaar van haar leven moest investeren in het 

Israëlische leger. Het is een hard bestaan, met 

fysieke en geestelijke inspanningen die onder 

hoge druk geleverd moeten worden, weinig 

slaap, slecht eten en nauwelijks privacy. 
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16+ • 978 90 266 2096 6 • 176 blz. pb met flappen €14,9 



3-5 jaar • 978 90 266 2054 6 • geb. tuil colour 

Boordevol Boeken 1 2011-2012. 

978 90 7843 414 6 • 32 blz, geb. €6,50 €8,95 
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Kerstboeken 

Marjaleena Lembeke 
Susanne StraBer 

6+ • 978 90 266 1542 9 •48 blz. geb. • futt colour €12,95 

MARJALEENA LEMBCKE EN SUSANNE STRASSER 

Een nieuwe ster 
Een nieuwe koning is geboren! Alle dieren willen het 

kindje welkom heten op de wereld. Maar natuurlijk 

kunnen ze niet allemaal tegelijk gaan. Wie is de beste 

vertegenwoordiger van het dierenrijk? En wat geef je 

eigenlijk aan een koning als je zelf niets bezit? Een bij-

zonder originele en humoristische kerstvertelling met 

respect voor de oorspronkelijke bijbelteksten. Voorzien 

van schitterende illustraties. 

Een nieuwe ster 

• 

Het gebeurde 
in de 

kerstnacht 
L 

GALE WIERSUM 

Het gebeurde in 
de kerstnacht 
Gouden boekje 

In dit Gouden Boekje vertellen 

de dieren over de geboorte 

van Jezus. De tekst is op rijm, 

en bevat ook twaalf telwoor-

den die de kleintjes zeker zul-

len herkennen. De adembe-

nemend mooie illustraties zijn 

van Alex Steele Morgan. 

Kerst 

BETHAN JAMES EN 
VROUWKE KLAPWIJK 

Het feest 
van Kerst 

Een prachtig voorleesboek 

voor Kerst op groot formaat. 

Vrouwke Klapwijk vertaalde de 

tekst naar het Nederlands. 
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2+ • 978 90 266 1824 6 • 28 blz. board boekje. • full colour 	£7,95 • 978 90 435 1558 0 • 64 blz. geb • full colour €15,95 

4-8 jaar • 978 90 266 1437 8 • 128 blz. geb. • full colour 	€14,95 978 90 266 1543 6 • 32 blz. geb.  4-7 jas €4,95 

€7,95 2+ • 978 90 78434 15 3 • 10 blz. kartonboekje 

Kerstboeken 

HERMAN VAN VEEN 

De koe zei Boe, 
de ezel Balk, 
het schaap toen Bla 

Een kerstverhaal van Herman van 

Veen. Het verhaal begint als volgt: 

Er was eens een nacht en in die 

koude nacht stonden er twee ster-

ren zomaar achter elkaar, zodat ze wel ééntje leken. Een ster 

zo hoog, pal boven een stal. Niet eens zo lang geleden.. 

LOIS ROCK 

Mijn eerste 
kerstfeest 

In Mijn eerste kerstfeest maken 

jonge kinderen kennis met het 

verhaal over de geboorte van 

Jezus. Daarnaast zijn er andere 

verhalen opgenomen in dit boek 

die geschikt zijn om voor te lezen. 

JAN GODFREY 

Op weg naar Kerst 

Op weg, op weg, tweeduizend jaar 

geleden... Deze kerstvertelling 

vanuit het perspectief van Maria 

is speciaal voor jonge kinderen 

geschreven. De illustraties zijn 

een lust voor het oog en vaak 

paginagroot. 

SOPHIE P PER 

Een kindje is 
ons geboren 
Het kerstverhaal is ook voor jonge peuters al herkenbaar om naar te 

Luisteren. In dit kartonboekje mogen ze zelf meedoen, want op elke 

pagina gebeurt iets verrassends. 

JAN GODFREY 

Tien kleine schaapjes 

Een herdersjongen loopt over 

een heuvel bij Bethlehem, en 

wordt gevolgd door steeds meer 

schaapjes. Maar dan vertelt een 

engel over Jezus' geboorte! Een 

vrolijk telboek voor Kerst. 

de ezel Balk, 
et schaap toen Bla 



5 	 3+ • 7 90 266 0140 8 • 1b blz. gen €4,95 

Pasen 

4-6 jaar • 978 90 266 1959 5 
• 48 blz. geb. met 
foamomstag.. lult colour 

4-7 jaar • 978 90 266 1472 9 
• 32 blz. geb. • full colour 	€9,95 

Boordevc-Voeken 

4-7 jaar• 978 90 784 3412 2 
€4,95 	•  32 blz geb. • full cotour 	€8,95 

VICKIE HOWIE LOIS ROCK 

GEN  De eerste 
paasniorgen 

De eerste 

VAAS MO Mijn eerste 
Pasen 
stickerboek In dit prentenboek wordt 

het paasverhaal verteld 

voor jonge kinderen. Het 

begint met de wonderen 

die Jezus deed, over zijn 

gevangenneming, kruisi-

ging en opstanding. 

In dit Pasen stickerboek 

wordt niet alleen het 

paasverhaal verteld, maar 

kunnen kleuters tijdens of 

na de vertelling de juiste 

stickers opzoeken en 

allerlei opdrachtjes doen 

samen met de ouder. 

PA. 

4+ • 978 90 78434 16 0 32 blz. geb. 

I)  WEG 
NAAR 

PASEN 
edi 
JAN GODFREY 

Op weg naar Pasen 

Ben kijkt net als iedereen naar Jezus, 

die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. 

Deze moderne vertelling van het paas-

verhaal is zeer geschikt om aan jonge 

kinderen uit te leggen waar Pasen over 

gaat. Een prentenboek met prachtige, 

kleurrijke illustraties.  

LO S ROCK 

Mijn eerste paasverhaal 

'Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan.' 

Het lijden en sterven van Jezus wordt 

door Lois Rock op fijnzinnige wijze 

verhaald. 

BETHAN JAMES 

Het feest van Pasen 

Een prachtige uitgave op groot formaat 

over de intocht van Jezus in Jeruzalem, 

zijn dood en opstanding. De indruk-

wekkende illustraties zijn van Heather 

Stuart. 
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3-5 jaar •  978 90 266 1665 5 • 16 btz. pb €4,95 

978 90 266 1976 2 
8 blz. boardboekje 

978 90 266 1977 9 
8 blz. boardboekje 

Mijn eerste Jona 
en de grote vis 
stickerboek 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Een vrolijk stickerboek voor 

peuters vanaf drie jaar met het 

bekende bijbelverhaal en leuke 

doe-vragen. 

€4,95 pb.  3-5 Jaar •  978 90 266 1653 2 • 16 b 

Dank U, God 
978 9G 266 1996 G 
8 blz. boardboekje 

God maakt je blij 
978 90 266 1991 5 
8 blz. boardboekje 

€8,95 4-6 jaar • 978 90 266 1832 1 • 32 blz. geb. 

Bijbel en kind 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Noach 
en de ark stickerboek 

Een vrolijk stickerboek voor 

peuters vanaf drie jaar met het 

bekende bijbelverhaal en leuke 

doe-vragen. 

God zorgt voor jou God houdt van jou 

JAN GODFREY EN VROUWKE KLAPWIJK 

Kijk eens naar 
de vogels 
De bergrede van Jezus 
aan kinderen verteld 

" De bergrede van Jezus is mis- 

schien wel een van de indrukwek-

kendste passages uit de Bijbel. In dit sfeervolle prentenboek 

vertalen Jan Godfrey en Vrouwke Klapwijk de tekst van de 

bergrede naar het niveau van jonge kinderen. 

Kijk eens naar 
de vogels  -t 

ton voel. on 
po:zonet:4AP, 

Vier verzorgd uitgevoerde 

voel- en puzzetboekjes met 

elk de boodschap dat God van 

alle kinderen houdt. Een mooi 

geschenk bij geboorte, doop of 

eerste verjaardag! 

4-6 jaar • 978 90 266 1657 0 •  32 blz geb. 	 €8,95 

JAN GODFREY EN VROUWKE KLAPWIJK 

4  De heer is 	De heer is mijn 
mijn herder` 	herder herder 

Psalm 23 aan kinderen verteld 

Psalm 23 is misschien wel de 

meest tot de verbeelding spre-

kende psalm uit de Bijbel. In dit 

sfeervolle prentenboekje vertalen Jan Godfrey en Vrouwke 

Klapwijk de tekst van deze psalm naar het niveau van jonge 

kinderen. 
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LOIS ROCK LOIS ROCK 

Het verloren 	Jona en de 
schaap 	 walvis 

• 0-3 jaar 
• 978 90 266 1388 3 
• 16 blz. board book 

• 0-3 jaar 
• 978 90 266 1300 5 
• 16 blz. board book 

SALLY ANN WRIGHT 

€Z95 
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6+ • 978 90 266 1544 3 • 48 blz. geb. 

Bijbelverhalen voor de allerkleinsten 

• 0-4 jaar 
• 978 90 266 1350 0 
• 28 biz. board book 
• full colour 

€9,95 

j 	D 31.1 h 

'")-4» bader Sis 

€5,50 

LOIS ROCK 

Dania in de 
leeuwenkuil 

• 0-3 jaar 
• 978 90 266 1385 2 
• 16 blz. board book 

€5,50 

LOIS ROCK 

Baby Jezus 

• 0-3 jaar 
• 978 90 266 1297 8 
• 16 blz board book 

€3,95 

LOIS ROCK 

Onze Vader 

• 0-3 jaar 
• 978 90 266 1299 2 
• 16 blz. board book 

ikdenk 
aandehernei 

-2 

OIS ROCK 

Noach en de ark 

• 0-3 jaar 
• 978 90 266 1298 5 
• 16 blz. board book 

SOPHIE PIPER EN 
HELLERE SCHERPRIER 

Ik denk aan 
de hemel 
Woorden van liefde, troost en hoop 

Een sfeervol cadeauboekje vol fijnzin-

nige gedichten en met passende 

bijbelteksten over liefde, verdriet en 

hoop. Het boekje is uitgevoerd in de 

unieke kleurstelling hemelsblauw, 

zilver en wit. 

€5,50 	 €5,50 	 €5,25 

Boordevol.13 eken 1 2011-2012 

wijn 
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SUSAN MALYAN TIM DOWLEY 

De ark van Noach 

Het bekende verhaal in een schitterend pop-
up uitgave. Op elke pagina zijn wegklapbare 
flappen en trekkaarten aanwezig. 

3-5 jaar • 978 90 266 1504 7 • 12 blz. geb. 

2+ • 978 90 266 1187 2 • 160 blz. geb. • full colour €1Z95 

Verhalen uit de Bijbel 

Mozes, de muren van Jericho, de spijziging van de vijfduizend 

vormen samen met twee andere verhalen dit interactieve 
prentenboek. 

3+ • 978 90 266 1393 7 • 36 blz board book 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Mijn eerste Bijbel en Gebeden 

Een schitterende cassette met Mijn -eerste Bijbel en Gebeden. 
In Bijbel voor de allerkleinsten worden alle bekende bijbel-
verhalen herverteld. In Mijn eerste gebeden staan eenvoudige 

gebeden. 

2+ •  978 90 266 1423 1 • 412 blz. geb. futl colour 	€19 95 
De Bijbel is ook los verkrijgbaar, en staat in de rubriek 'Kinderbijbels'. 38 

€5,95 €15,50 

INA SiekES DF SMIT 

Mijn  eerste 
gebeden 

LOIS ROCK EN INA SIPKES DE SMIT 

Mijn eerste gebeden 

Mijn eerste gebeden bevat kernachtige, eenvoudige gebedjes, 

speels en kinderlijk, maar ook eerbiedig. 



€10,50 0-5 jaar • 978 90 266 1347 0 • 64 blz. geb. • MI colour 

ELLEN LANINGA 

Een flonkerende ster 
Gebeden en gedichtjes voor jonge kinderen 

'Dag donkere nacht! Dag licht van de maan! Ik ga nu slapen. Laat je 

maanlicht maar aan.' De teksten in dit kleurrijke prentenboek zijn van 

Ellen Laninga, de illustraties van Catherine Vase. 

3+ • 978 90 266 2059 1 • 32 blz geb. • tuil colour €9,95 

eevt, 	144zirevtzt 
ster' 

Ellen Laninga 

Gebeden en gedLlItjes  ,101.  ion 	n 

INGE LIEVAART 

Nieuwe kindergebeden 
Kindergebeden bedoeld voor jonge én oude kinderen. Eigentijdse morgen-, 

avond- en tafelgebeden, maar ook gebeden die betrekking hebben op de 

christelijke feestdagen. Deze herdruk is geheel opnieuw geïllustreerd. 

€7,95 

SOPHIE PIPER 

Mijn doopboek 
Een prachtig cadeauboek met bijzondere en warme illustraties. Het 

vertelt over de doop, over jezelf en over het kind van God zijn, aan de 

hand van gedichten en fragmenten uit de Bijbel. 
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Inge Lievaart 

nieuwe 
kolder 
gebeden 

2-12 jaar • 978 90 266 1160 5 • 60 blz. geb. 

BoordevokBoeken 1 2011-2012 



4+ • 978 90 266 0124 8 • 48 blz. geb. €11,95 

De Twee minuten Bijbel in dezelfde serie staat onder h kopje 'Kinderbijbels'. 

ELENA PASQUALI • 

De twee minuten 
gelijkenissen 
Tien van de mooiste verhalen die Jezus ons vertelde: De verloren zoon, 

De zaaier, De rijke Dwaas, De arbeiders in de wijngaard e.a. Kleurrijk 

geïllustreerd door Nicola Smee. 

TIM DOWLEY EN 
STEVE SMALLMAN 

In de boot 
van Noach 

Een bijzonder cadeau, 

deze ark van één meter breed en 

bijna 30 centimeter hoog. Voorzien van 

een voorleesprentenboekje, driedimensionale dierenkooien, 

trappetjes, deurtjes die echt open kunnen en natuurlijk heet 

veel dieren voor urenlang speelplezier. 

CHRISTIN DITCHFIELD 

Vijf bijbelverhalen 
voor jou 
Gouden boekje 

In dit Gouden Boekje zijn vijf 

bijbelverhalen opgenomen waarin 

een kind de hoofdrol speelt, zoals 

Jozef, de dromer, David, en de 

zorgzame Rebekka. Alle verhalen 

komen uit het Oude Testament. 

4+ • 978 90 266 1545 0 • geb. fa. co1our €14,95 

  

€6,50 4+ • 978 90 266 2058 4 • 24 blz geb. • flip_ colour 

 

   

BARBARA SHOOK HAZEN EN DIANE 
MULDROW 

Noach en zijn ark 
Gouden boekje 

Het klassieke verhaal van Noach 

uit de Bijbel. Voor het eerst 

verschenen in 1969 in de Ver-

enigde Staten en nu met nieuwe 

illustraties. 

Helden in de Bi" 
CHRISTIN DITCHFIELD 

Helden in de Bijbel 
Gouden boekje 

Verhalen over bijzondere figuren 

uit het Oude Testament: Mozes, 

Simson, David en Esther. 

978 90 266 0930 5 • 24 btz geb.  €6,50 

 

978 90 266 0963 3 •  24 blz. geb. 

 

€6,50 

     

40 



Een Bijbel voor jou 
SALLY ANN WRIGHT 

Wie heeft de ark gebouwd? Wie gaf 
hongerige mensen brood en vis? De 
antwoorden op deze vragen kun je vinden 
in de verhalen uit de Bijbel. 

Bijbel voor de 
allerkleinsten 

LOIS ROCK EN ALEX AYLIFFE 

Op haar aansprekende en eenvoudige 
manier vertelt Lois Rock twintig bijbelver-
halen voor peuters. 

2+ • 978 90 266 1223 7 • 256 btz. geb. • fuif_ colour €19,95 

978 90 266 2041 6 • 144 blz. geb.  €9,95 

ELENA RASQUALI 

De twee minuten Bijbel 

Een prentenbijbel voor peuters en 
kleuters, met tien verhalen uit het 
Oude en het Nieuwe Testament. 
Aangevuld met prachtige, kleurrijke 
tekeningen. 

3-6 jaar • 978 90 266 1516 0 • 48 blz. eb • full colour 	€10,95 

Deze kleuterbijbel bevat 101 bijbelverha-
len in chronologische volgorde. De auteur 
is dicht bij de oorspronkelijke teksten 
gebleven. De schitterende illustraties zijn 
van de Italiaanse Carla Maneca. 

SALLY ANN WRIGHT & HONOR AYRES 

Een mini-Bijbel voor jou 
De succesvolle Bijbel voor jou nu in een mini-formaat voor 
een mini-prijs. 

4+ • 978 90 266 2042 3 • 144 blz. geb. • full colour 

Wig Ann Wright 
en 

E taijbel voor jou 

SALLY ANN WRIGHT EN CARLA MANECA 

101 bijbelverhalen 

€14,95 

101 
BURELVERMLEN 

4-8 jaar • 978 90 266 1 282 4 • 144 blz. geb. •fuif colour 	€15,95 

orjoe 

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

Om te beginnen 
Bijbel voor jonge kinderen en hun be-
geleiders. In deze unieke kleuterbijbel 
wordt iedere vertelling voorafgegaan door 
een toelichting op de bijbeltekst voor de 
volwassene. Achterin deze Bijbel staan 
suggesties zoals: gedichtjes, liedjes, 
gespreksideeën en spelletjes. 

JAMES HARRISON EN DIANA MAY0 

Mijn kleine prentenbijbel 
10.1,70 

PRENTENBIJBE1 Een aantrekkelijk formaat Bijbeltje met 
een mooie foamomslag, voor de aller-
kleinsten. De illustraties zijn prachtig van 
kleur en bevatten veel details, die peuters 
uitnodigen om alles op te zoeken wat te 
zien is. 

41 4+ • 978 90 266 0907 7 • 240 blz. geb. 	 €26,95  3+ • 978 90 266 1 9 9 • 80 blz. geb. • full colour 
	

€9,95 
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3-6 jaar • 978 0 266 1427 9 • 144 blz. geb. €15,95 

Bijbel voor peuters 
Peuterbijbel met de belangrijkste verhalen uit het Oude 
en Nieuwe Testament. Elk verhaal sluit af met een 

korte vraag waarover doorgepraat kan worden. 

Full colour geïllustreerd. 

Jouw eerste Bijbel 
In deze Bijbel komen achttien van de bekendste Bijbel-

verhalen aan bod. Geschreven in de prettige stijl van Lois 

Rock, dichtbij de oorspronkelijke Bijbeltekst, 

€12,95 • ? 3902660i2 • '8 r-,1 

ti 1114, 
ZELFLEES 
BIJBEL 

Mary Batchelor 

MINDER 
BIJBEL 

Zelfleesbijbel 
Een bijbelverhaal voor elke dag 

€19,95 €22,95 avi 5 tok avi 7 • 978 90 266 1152 0 * 384 bic. geb. 5+ • 978 90 266 1051 6 • 416 b1z. geb. • telt. colour 

Een Bijbel met 365 eenvoudig geschre-

ven vertellingen: voor elke dag een mooi 

afgerond, aansprekend verhaal. Naast de 

bekendere verhalen zijn bijvoorbeeld ook 

de reizen van Paulus en andere verhalen 

uit het boek Handelingen opgenomen. 

Een boeiend geschreven kinderbijbel, 

ingedeeld in 365 leesstukken van elk 

drie minuten. Als kinderen zelf kunnen 

lezen, kunnen ze deze Bijbel als dagboek 

gebruiken. De tekst blijft heel dicht bij de 

oorspronkelijke bijbeltekst. 

JAN GODEREY 

De kijk- en vertelbijbel 

Deze uitgave bevat meer dan zestig 

bijbelverhalen voor jonge kinderen. Geïl-

lustreerd met schitterende, kleurrijke 

illustraties die één geheel vormen met 
de tekst. 

MEG WANG EN HEATHER STUART 

365  De 365 verhalen Bijbel 
VERHALEN 

Een frisse, nieuwe kleuterbijbel, die op-

valt door het prachtige taalgebruik en de 

schitterende, kleurrijke illustraties. 

Kinderbijbels 

MARY BATCHELOR 

Kinderbijbel in 365 
vertellingen 

VROUWKE KLAPWIJK 

8 8 E L 

oe kijk  en 
vertelbijbel 

LOIS ROCK 

• 778 90 266 1077 6 • 260 bb-  geb 	 €16,50 42 

BIJBEL 
VOOR PEUTERS 

Kenneth N.Taylor 

KENNETH TAYLOR 

3-7 jaa 
	

978 90 266 1535 1 • 384 blz. geb. • futl colour 
	

4,95 



cAtc° 
.)..~~pp~PB0EK  

BEN ALEX 

Het grote stripboek van 
de Bijbel 
In Het grote stripbóek van de Bijbel komen 

zestien bekendeverhalen uit het Oude, en 

dertien verhalen uit het Nieuwe Testament 

op speelse wijze aan bod. Op de bijzonder 

gedetailleerde illustraties is telkens iets 

nieuws te ontdekken. 

9+ • 978 90 784 3411 5 • 38 blz.pb. 	 €12,95 

. .. ,Bijbelverhalen 

Kleutervertel-

boek  voor 

,,schiecie 

KLEUTER 
VERTELBOEK 

BIJBELSE 
GESCHIEDENIS 

12+ *978 90 266 1502 3 218 blz. pb. 30 kj.12 	 b-Ar 
	

€22,95 €15,95 43 

ANNE DE VRIES 

Groot vertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis OT 
Dit Groot Vertelboek is om zijn voortreffe-

lijke kwaliteiten geroemd als een meester-

werk. De tekeningen van C. Jetses wekken 

een prachtige bijbelse sfeer, die de bijbelse 

figuren voor altijd in het geheugen van 
kinderen zal prenten. 

6+ • 978 90 266 1220 6 o. 328 blz. geb. 	 €16,95 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis 

Volledig bijbels verantwoorde inhoud, 

zorgvuldig afgestemd op het bevattingsver-

mogen van de kleuter. 

4+ • 978 90 266 1086 8 • 255 blz. geb. 	 €19,95 

ANNE DE VRIES 

Kleutervertelboek voor de 
bijbelse geschiedenis 

Een ongewijzigde herdruk van de oorspron-

kelijke eerste druk uit 1948 met illustraties 
van Tjeerd Bottema. 

4+ • 978 90 266 1319 7 • 336 blz. geb. 	 0 

AKINSIKU 

De Manga Bijbel 

Een wereld in opschudding. Corrupte 

leiders en maniakale profeten. Een vreem-

deling verschijnt. De Bijbel zoals je deze 
nog nooit gezien hebt. Een unieke uitgave 

in manga-stripvorm, laagdrempelig van 

aard en daarom bijzonder geschikt voor 

evangelisatie. 

ANNE DE GRAAF 

Bijbel voor kinderen 

Klassieker onder de kinderbijbels, waar 

intussen meer dan 20.000 exemplaren van 

zijn verkocht. 

Boordevcl)Boeken 1 2011-2012 



YOU 
Uniek bijbels dagboek voor kinderen, met vlotte eigentijds geschreven 

teksten. De fragmenten zetten de jonge lezer aan het denken, Iedere week 

wordt er een thema aan de orde gesteld zoals bijvoorbeeld verdriet, angst, 

boosheid, blij zijn. 

 

10+ • 978 90 266 1364 7 • 376 blz. pb. 

 

-L:Henl,ch 

AREND EILANDER 

Dag Boek 
Bijbels dagboek voor kinderen 

In korte, goed leesbare stukjes 

worden kinderen uitgedaagd om 

alleen of samen door te denken 

over bijbelgedeelten. 

8-11 jaar 978 90 266 1225 1 384 blz pb. 	€16,95 

daa  Boek! 

LY 
Arend tinander

..... 

ELLEN LANINGA 

trok 
voor 
mij? 

JAN VAN REENEN 

Ook voor niij? 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Een bijzonder dagboek over de ont-

moetingen die Jezus op aarde had. 

Speciaal geschreven voor jongeren 

die op zoek zijn naar houvast, en die 

zich in de Bijbel willen verdiepen. 

12+ • 978 90 6140 868 0 * 384 blz. pb. 	 €17,95  

C. VAN RIJSWIJK 

Op reis 
Bijbels dagboek voor jongeren 

In dit dagboek worden jongeren 

heel persoonlijk aangesproken. Aan 

de hand van oude schrijvers, zoals 

McCheyne, Smytegelt en Kohlbrugge 

wordt aan jongeren de weg der zalig-

heid gewezen. 

12+ • 978 90 8865 152 6 • 384 blz. geb. • De Groot Goudriaan  €14,95 

 

RUDI HAKVOORT 

BIJBELS 

 

Onbijbels dagboek 
Bizarre en wonderlijke uitspraken 
in de Bijbel 

Origineel en verrassend om-de-

dagboek, met teksten die verba-

zen, informeren, en bemoedigen. 

9,2nlint 

 

16+ • 978 90 435 1836 9 • 192 blz geb 	 €14,90 
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GERRIT TEN BERGE 

g‘ijbe-L 
gboik 
jongeren 

GERRIT TEN BERGE 

Houvast 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Een dagboek om steeds meer te ontdekken dat 

Jezus recht heeft op een belangrijke plaats in 

je leven. Deze bundel bevat 365 kernachtige, 

eenvoudige overdenkingen die jongeren zullen 

aanspreken. 

12+ • 978 90 6140 496 5 • 365 blz, pb. 	 €14,95 

GERRIT TEN BERGE 

Gaaf 
Bijbels dagboek voor jongeren 

Gaaf is een dagboek voor jongeren waarin de 

auteur met verbazend gemak de kern van het 

christelijk geloof weet te raken. In duidelijk 

en hedendaags Nederlands gaat hij in op het 

geheim van Gods Liefde voor mensen waarbij hij 

moeilijke begrippen als zonde, berouw en lijden 

niet omzeilt. 

12+ 9 90 6140 783 6 370 blz. b 	 £15,50 

45 
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8+ • 978 90 266 1018 9 • 64 blz. geb. • full colour 
	

€1Z95 

id DAMMEN 
VOOR JONGE 

EN DENKERS 

NIEK KUIJVENHOVEN 

GERRIE HAM-WILLEMSEN EN WILHELM VAN DE BRUG 

Sova4kids 
Christelijke training in sociale vaardigheden 

Contact maken, inzicht in eigen identiteit, grenzen stellen en ngg veel meer. 

Sova4kids is een leuk en stimulerend werkboek waarmee kinderen spelen-

derwijs hun sociale vaardigheden vergroten. 

GERRIE HAM-WILLEMSEN 
EN WILHELM VAN DE BRUG 

Handleiding 
Sova4kids 
Christelijke training in 

sociale vaardigheden 

978 90 435 1636 5 • 96 blz. pb. 

~SCHAKEN 
ti  voort 1 II 

JONGE DENKERS 

MICHAEL BASMAN 

Schaken voor 
jonge denkers 
Leer de regels — beheers het spel 

Deze overzichtelijke en aansprekend 

geschreven gids legt uit wat het doel 

is van het schaakspel, en bespreekt de 

beste technieken voor de aanval en de 

verdediging. 

J. WEATE & P. LAWMAN 

Filosofie voor 
jonge denkers 
Een eerste kennismaking met de grote 

westerse filosofen. 

In dit boek lees je over de ideeën van 

verschillende filosofen, over het tijdperk 

waarin ze leefden en de manier waarop ze 
nadachten. 

FILOSOFIE 
VOOR JONGE 

DENKERS 

111111111111151 
kennismaking net 
de grote westerse 

filosofen 

Ob   

over de-  wereld-
godsdiensten 

DAVID SELI- 

Junior Encyclopedie 
over de wereldgodsdiensten 

In deze aantrekkelijk vormgegeven ency-

clopedie komen alle wereldgodsdiensten 

aan bod: van christendom, jodendom 

en islam tot hindoeïsrne, boeddhisme 

en moderne bewegingen als new age. 

David Self bezit het talent om complexe 

onderwerpen op een, voor kinderen 

begrijpelijke en aantrekkelijke manier te 

brengen. 

10+ • 978 90 266 1519 1 
• 128 btz. geb. • hal colour 	€18,95 

PETER ATKINSON 

Junior Encyclopedie 
van de Bijbel 

In dit deel wordt veel interessante ach-

tergrondinformatie gegeven over de tijd 

van de Bijbel. Bijvoorbeeld over feestda-

gen, de betekenis van bepaalde woorden 

in het hebreeuws, de achtergronden van 

de brieven van Paulus. 

10+ • 978 90 266 1713 3 
• 128 blz. geb. full colour 	€18,95 

Dammen voor jonge 
denkers 

Dit boek legt uit wat het doet is van het 

damspel, en bespreekt de verschillende 

technieken voor de aanval en de verde-

diging. Met behulp van aansprekende 

voorbeelden en heldere foto's krijgt de 

jonge dammer inzicht in de regels, de 

basisvaardigheden en technieken van dit 

oude oerhollandse spel. 

8+ • 978 90 266 1264 0 
* 48 blz. geb. • full colour 	€Z95 

8+ • 978 90 266 1102 5 • 46 blz. geb. full colour 
	

€16,95 



AVI -overzicht 
pagina AVI 	auteur AVI auteur titel 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -  1 16 

9 Poel, J F. van der Dolfi en Wolti - 2 16 

9 Poel, J.F van dei- Dolfi en Wolfi - 3 16 

9 Poel, J.E. van der Dolfi en Wolfi - 4 16 

9 Poet, JF. van der Doth en Wolfi - 5 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolf i - 6 16 

9 Poel, J.F. van der Dolti en Wolfi - 7 16 

9 Poel, J F. van der Dolti en Wolfi - 8 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 9 17 

9 Poel, J.F.van der Dolfi en Wolf! - 10 16 

9 Poel, J.E. van der Dolfi en Wolfi - 11 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 12 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 13 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 14 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 15 16 

9 Poel, JE van der Dolfi en Wolfi - 16 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi -  17 16 

9 Poel, J.F. van der Dolfi en Wolfi - 18 16 

9 Poel, IE. van der Dolfi en Wolfi - 19 16 

9 Poel, J.F. van der Dotfi en Wolfi - 20 17 

9 Poel, J.F.van der Dolfi en Wolfi - 21 17 

9 Slingenberg, Ben Alleen! 20 

9 Velerna, Gerry Applaus voor mijn broertje 20 

Boekaanduiding AVI OUD Boekaanduiding AVI NIEUW 

1 Start - M3 

2 M3 - E3 

3 E3 - M4 

4 M4 - 54 

5 M4 - E4 - M5 

6 E4 - M5 - E5 

7 E5 - M6 

E5 - M6 - E6 - M7 

9 M6 - E6 - M7 

>9 M7 	E7 - Plus 
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2 Klapwijk, Vrouwke Bas en de bosbrand 9 

2 Klapwijk, Vrouwke Bas gaat op schoolreis 9 

2 Klapwijk, Vrouwke Bas gaat op voetbal 9 

2 Klapwijk, Vrouwke Bas in de ArenA 9 

2 Klapwijk, Vrouwke Bas vindt de schat 9 

2 / 3 Simons, Marieke Lin en Tijs IJs-feest 9 

2 / 3 Simons, Marieke Lin en Tijs Waai-dag 9 

3 / 4 Dort, Evelien van Ster de knuffelpony -  1 11 

3 / 4 Dort, Evelien van Ster springt - 2 11 

3 / 4 Dort, Evelien van Ster en de grote 

verrassing - 3 

11 

3 / 4 Dort, Evelien van Ster in de sneeuw - 4 11 

4 Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 1 10 

4 Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 2 1 0 

4 Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 3 10 

4 Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 4 10 

4 Klapwijk, Vrouwke Hotel De Brokkenbak - 5 10 

4 Graaf, Margriet de Pepi en het gevaar 9 

5 Dort, Evelien van Daan durft 10 

5 Dort, Evelien van Daan gaat ervoor  10 

5 Dort, Evelien van Daan in actie 10 

5 Klapwijk, Vrouwke Kansje mist de mail 

5 / 7 Klapwijk, Vrouwke Zelf leesbij bel 42 

9 Houwelingen, Frans van Maanlicht 20 

9 Leguijt, Guurtje Heibel in m'n hoofd 20 

9 Leguijt, Guurtje Winnen! 20 

9 Lewis, C.S. De reis van het 

drakenschip 

18 

9 Lewis, C.S De zilveren stoel 18 

9 Lewis, C.S. Het betoverde land achter 

de kleerkast 

18 

9 Lewis, C.S. Het laatste gevecht 18 

9 Lewis, C.S. Het neefje van de tovenaar 18 

9 Lewis, C.S. Het paard en de jongen 18 

9 Lewis, C.S. Prins Caspian 18 
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Deze catalogus geeft informatie over 
boeken van uitgeverij Callenbach. 
Uitgeverij Callenbach maakt deel uit 
van Uitgeverij Kok. 

~;a~tena~acr►  
Postbus 13288 

5117 L' , 
www.uitgeverijcaitenbach.nl  
uttgeverucallenbach hyves.nt 

Alle boeken in deze catalogus zijn 
verkrijgbaar bij de boekhandel. Het 
bestelformulier middenin de cata-
logus kan ingeleverd worden bij de 
boekhandel. Bijzondere be,stellingen 
kunnen rechtstreeks bij de uitgeverij 
worden verwerkt. 
Wijzigingen in prijs, omvang en 
uitvoering zijn voorbehouden. 

Informatie over  
de uitgaven 

Margaretha Oostinga 
e moostingaigkok.nl 

Informatie voor de 
LoekkanJet 

Atte titels in deze cataing 
kunnen worden besteld bij het 
Centraal Boekhuis Culemborg 

plot boem. 

,719 
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Veen Bosch & Keuning 
Katwitgweg 2 
2050 Antwerpen 
t 03 355 2834 
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