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1.

2.
3.

Schrijf een spannend verhaal en stuur het naar uitgeverij De Banier.
Je mag dit per post doen (De Banier Wedstrijdpuzzel – Laan van
Westenenk 12 – postbus 308 – 7300 AH APELDOORN) of per mail:
info@debanier.nl. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres bij het
verhaal te schrijven.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar mogen meedoen. Ben je 4 of 5
jaar? Maak dan de puzzel op p. 42 en stuur ’m in.
De oplossing moet voor 1 januari 2012 ingestuurd zijn. De uitslag
wordt bekendgemaakt op onze website www.debanier.nl.

1e prijs: Kies drie nieuwe boeken van De Banier
2e prijs: Kies twee nieuwe boeken van De Banier
3e prijs: Kies één nieuw boek van De Banier

>e_
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Prentenboeken

Heb jij dat ook? Soms lees je een boek dat zó spannend is
dat je het niet meer neer kunt leggen totdat je het uit hebt.
Je móét weten hoe het aﬂoopt, ook al duurt het tot midden
in de nacht.
Heb je er wel eens over nagedacht waarom een boek zo
spannend is? Dat komt omdat de schrijver de kinderen in een
boek dingen laat doen die ze in het echt nooit zouden doen
(omdat het te gevaarlijk is), of de schrijver laat de kinderen
in een boek dingen meemaken die in het echt niet zo vaak
gebeuren (bijvoorbeeld een bankoverval).
Gelukkig weet je van tevoren bijna zeker dat alles weer
goed komt. Juist dat maakt het lezen zo leuk: even helemaal
wegdromen in een andere wereld en opgelucht ademhalen
als je het boek dichtslaat.
Het thema van de christelijke kinderboekenmaand is LEF! Het
gaat over grote en kleine helden in christelijke kinderboeken.
Wij hebben ontdekt dat in bijna ieder boek van de Banier
wel een grote of kleine held verstopt zit. Ben je benieuwd en
wil je weten of jij ook lef hebt? Doe dan gauw de leftest op
p. 42.

4-10

Boeken vanaf 4 jaar

11-13

Boeken vanaf 6 jaar

14-18

Boeken vanaf 8 jaar

19-30

Boeken vanaf 10 jaar

35-46

Boeken vanaf 12 jaar

50-53

Stripboeken
(Kerk) historische boeken
Pockets
Bijbelse (dag)boeken

47
48-49
54
55-59

Puzzels 2,42
Posters 31-34
Verhaal voor jonge kinderen 20
Kijkplaat 26-27
Stickeractie 60-61
Inhoudsopgave 62-63

Op de voorkant van deze catalogus zie je dat we lekker aan
het lezen zijn. We hebben weer ons best gedaan en alle
boeken gelezen. In deze catalogus vertellen we je al een
klein beetje waar ze over gaan. Zo kun je alvast bedenken
welke boeken jij graag voor je verjaardag of voor het
kerstfeest zou willen hebben.

Veel kijk- en leesplezier!

*URHWMHV

8eX[d7dd[
Ps. Weet je dat ons eerste echte Bob & Anne
Winterboek in oktober verschijnt? Kijk gauw op
p. 18.
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Al onze uitgaven zijn
verkrijgbaar
in de boekhandel.
Prijswijzigingen
voorbehouden.
Uitgeverij de Banier
Laan van Westenenk 12
Postbus 308
7300 AH APELDOORN
Telefoon (055) 5390650
Fax (055) 5390699
E-mail:
info@debanier.nl
Internet:
www.debanier.nl
Redactie:
Froukje ten Hove
Illustraties:
Roelof Wijtsma
Vormgeving:
Janneke Paalman
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Dappere

Mirjam
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Tekst: Jolanda & Noreen Dijkmeijer Illustraties: Willeke Brouwer

Dappere Mirjam

GHHO

Hoera! Er is een baby geboren! Een broertje voor Mirjam. Maar het
kleine jongetje is niet veilig. De koning van Egypte wil alle jongetjes
van het volk Israël bij hun moeders weghalen.
Mama bedenkt een plan: ze vlecht een mandje van riet en legt het
kindje erin. Dan brengt ze het mandje naar de rivier. Mirjam blijft
achter om op haar broertje te letten. Wat zal er nu gebeuren?
Dappere Mirjam is het tweede deel in de peuterserie ‘Verhalen voor jou’. In

deze serie worden bekende Bijbelverhalen verteld voor de jongste kinderen.
Deel 2 Dappere Mirjam
Kartonboekje, geheel in kleur
Formaat 21 x 15 cm, 16 pagina’s
€ 7,90, ISBN 978 90 336 30835
Verschijnt oktober 2011

Deel 1 Kleine Samuël
Kartonboekje, geheel in kleur
Formaat 21 x 15 cm, 16 pagina’s
€ 7,90, ISBN 978 90 336 09442

Kleine

Samuël

Tekst: Jolanda & Noreen Dijkmeijer Illustraties: Willeke Brouwer

Kleine Samuël GHHO
Hanna huilt. Ze heeft verdriet omdat
ze geen kinderen heeft. Ze gaat naar
het huis van God en vraagt om een
kindje. Een jaar later krijgt Hanna
een kindje: Samuël.

-RO DQGDHQQRUHHQGLMNPHLMHU0
t8_`X[bl[h^Wb[dleehb[p[dWWdf[kj[hi_iieci
X[ijbWij_]$JeY^_i^[jX[bWd]h_`aZWja_dZ[h[d
Wbef^[[b`ed][b[[\j_`Za[dd_icWa[dc[jZ[
8_`X[b[dc[jZ[b[[\m[h[bZlWdje[d$:WWhec
^[X_aiWc[dc[jc_`dZeY^j[hDeh[[dZ[p[
f[kj[hXe[a`[i][iY^h[l[d$½
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@ebWdZW:_`ac[_`[h[dB_pW#8[j^LWba[cW
1, 2 tel je mee?
In het begin maakte God de hemel en de aarde,
de zon, de maan, de sterren in de lucht,
de bloemen, de bomen, de vissen in het water,
de vogels, de herten, de lammetjes in de wei.

[
Zhka

Toen maakte God het mooiste ...
Hij schiep jou en mij.
Kijk en tel je mee?

GHHO

@ebWdZW:_`ac[_`[h[dB_pW#8[j^LWba[cW
De dierenkaravaan
Ik heet Sam. Ik ben op reis
met papa en met mama
en met alle mensen die ik ken.
We reizen dwars door de woestijn.
Onze dieren zijn erbij, een hele karavaan.
Wil je ze zien?

GHHO

@ebWdZW:_`ac[_`[h[dB_pW#8[j^LWba[cW
Ruben en de regenboog
‘Mama,‘ vraagt Ruben, ‘welke kleuren heeft de regenboog?’
‘Dat zal ik je laten zien’, zegt mama.
‘Ga maar met mij mee!’

GHHO
+HWYHUGZDDOGH
VFKDDS

@ebWdZW:_`ac[_`[h[dB_pW#8[j^LWba[cW
Het verdwaalde schaap

Bijbels zoekboek

Tobias heeft honderd schapen, maar op een dag is hij er eentje
kwijt. Het schaap is verdwaald. Tobias gaat op zoek. Zit het
schaap achter de stal of voor het muurtje? Help jij mee zoeken?

GHHO

Kartonboekje, geheel in kleur
24 pagina’s •7,50
Jolanda Dijkmeijer & Liza-Beth Valkema

ISBN
ISBN
ISBN
ISBN

deel 1: 978 90 336 28719
deel 2: 978 90 336 28948
deel 3: 978 90 336 29181
deel 4: 978 90 336 29815
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Mijn kleine,
grote wereld
Een prentenboek vol met
vrolijke kijkplaten voor
peuters en kleuters. De
platen gaan over herkenbare situaties over
de wereld om hen heen.
Heerlijk spelen op de
boerderij, lekker ravotten
in de sneeuw, gezellig
spelletjes doen met opa
en oma. Met behulp van
de kleine tekeningen
onderaan kunnen kinderen hun woordenschat
vergroten. De vragen
bij iedere plaat maken
het samen bekijken van
deze platen tot een leuke
belevenis.

Mijn

NOHLQH



grote wereld
Kijkplaten over alledaagse situaties
6DQQH0LOWHQEXUJ

IWdd[C_bj[dXkh]
'/.(_i[[d`ed]["
[dj^eki_Wij[
_bbkijhWjh_Y[$P[
b[l[hjh[][bcWj_]
[[dab[khh_`a[
X_`ZhW][WWd
A_ji[dWdZ[h[
j_`ZiY^h_\j[dleeh
a_dZ[h[d$P[
^[[\jWbZ_l[hi[
fh[dj[dXe[a[def
^WWhdWWcijWWd$

Gebonden, geheel in kleur
Formaat 21,5 x 21,5 cm
30 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 30064

VDQQHPLOWHQEXUJ
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Xk_j[d5
?dZ[a_`afbWj[dp_`dab[_d[l[h^WWbj`[il[hijefj$
;dWbi^[jaWdj[a[d_a[h[[daWj_d$:Wjl_dZ_a
][p[bb_][X[[ij[d½
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Thomas toch!
Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

=_i[jj[lWd:Wb[d[d
M_bb[a[8hekm[h

Thomas toch!
Heb je Thomas al zien lopen?
Thomas met zijn stoere pet?
Vaak is hij heel erg ondeugend
Soms komt hij te vroeg uit bed!

Thomas is een ondernemend
jongetje dat de hele dag door kattenkwaad verzint. Papa en mama
zitten soms met de handen in het
haar als ze zien wat Thomas nú
weer uitgehaald heeft …


Thomas, Thomas, stop je gauw?
Anders word ik boos op jou!

Gebonden, geheel in kleur
Formaat 15 x 20 cm
24 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 30842
Verschijnt oktober 2011

Toch is Thomas de allerliefste
peuter!
Een grappig en herkenbaar boek
voor peuters en kleuters.

*LVHWWHYDQGDOHQ

t>WWb`_`m[b[[di[[dedZ[k][dZ[ijh[[ak_j5Je[d
c_`dZeY^j[h;b_i[de]d_[jefiY^eebpWj"h[dZ[_a
Z[^[b[ZW]WY^j[h^WWhWWd$P[ad_fj[Z[^Wh[dlWd
^WWhpki`["p[bkijj[][[d[j[dm[bide[f"p[fbkaj[
Xbe[c[d[dp[pW]Wbj_`ZpmWhj$J^ecWijeY^l_dZjp[
ZWdeea^WWhWbb[hb[kaij[Xe[a$
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3OMMEL
op de boerderij

QLHXZ
Tekst en illustraties:
Linda Bikker

Rommel op de boerderij
De boerin heeft hard gewerkt.
Ze heeft geveegd, gesopt, geboend.
Nu is alles netjes op de boerderij.
Maar dat duurt niet lang …
Terwijl de boerin een dutje doet,
maken de dieren er met elkaar een vrolijke bende van.

Linda Bikker maakte de illustraties en schreef de tekst op rijm.
Een vrolijk prentenboek vol kijk- en voorleesplezier voor
peuters.
Gebonden, geheel in kleur
Formaat 21,5 x 21,5 cm
30 pagina’s

'DJ:RUP
Tekst en illustraties: Linda Bikker

€ 9,90
ISBN 978 90 336 30507
Verschijnt september 2011

B_dZW8_aa[h

Dag worm!
Jort speelt in de tuin. Hij ziet een beestje.
‘Dag worm’, zegt hij. ‘Wil je met mij spelen?’
Hij pakt worm op en zet hem in zijn trein.
Daarna mag worm op de schommel.
Maar wat is dat? Worm is weg!
Gebonden, geheel in kleur
24 pagina’s, € 11,95, Formaat 20 x 26cm
ISBN 978 90 336 09411

OL QGDELNNHU
t=W`_`eeape]hWW]dWWh[[dXe[hZ[h_`5
B[ka^"WbZ_[l[hiY^_bb[dZ[Z_[h[d_dZ[m[_
[d_dZ[ijWbb[d
>[j_im[b^WhZm[ha[def[[dXe[hZ[h_`$
CWWh`W±ZWWhcWa[dZ[Z_[h[dp_Y^d_[jpe
Zhkaec½
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Linda Bikker

Tes

wil niet
naar de kapper

GHHO
B_dZW8_aa[h

Tes wil niet naar
de kapper

6FT

Tes wil graag heel lang haar. Daarom
mag het nooit meer geknipt worden.
Als mama roept dat ze naar de kapper
moet, rent Tes weg.

FO 6JN

Linda Bikker

Tim

wil niet
naar de tandarts

GHHO
B_dZW8_aa[h

Tim wil niet naar
de tandarts

2RNJHVFKLNW
RP]HOIWH
OH]HQ

Tim houdt van snoepen. Daarom wil hij
niet naar de tandarts. Stel je voor dat de
tandarts gaatjes vindt …

Linda Bikker

Tim

wil niet
naar de dokter

GHHO
B_dZW8_aa[h
 

Gebonden, geheel in kleur
Tekst en illustraties: Linda Bikker
32 pagina’s, € 8,95
ISBN deel 1: 978 90 336 06946
ISBN deel 2: 978 90 336 06953
ISBN deel 3: 978 90 336 09275

Tim wil niet naar
de dokter
Tim ﬁetst stoer met zijn handen los.
Maar hij ziet het gat in de weg niet. Hij
valt met zijn hoofd op een steen. Au!
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Thuis bij mama Lucy
Mama Lucy wil graag een grote familie hebben met kleine en grote kinderen. Ze wil
van hen houden, voor hen zorgen en hen goede dingen leren. Mama Lucy heeft een
groot hart. Maar mama Lucy heeft ook een groot probleem.
Een gezin begint altijd met een papa en een mama – maar ik ben maar alleen!
denkt ze.
Daarom bidt ze … En ze wacht …
Dan krijgt mama Lucy een idee: Waarom ga ik niet zorgen voor weeskinderen –
baby’s die geen vader en moeder hebben?
Gebonden, geheel in kleur
36 pagina’s, € 9,95
ISBN 978 90 336 08643

X
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pren

ek over de doop
tenbo

Susie Poole woont in Engeland en is een bekende illustrator en auteur van kinderboeken. Haar boeken met prachtige, kleurrijke illustraties zijn in veel talen vertaald.

7ZWIY^ekj[d#L[hh_fi
U- XG \

Een jurk voor Judy
prentenboek over de doop
Er hangt een lange, witte jurk aan de kast.
‘Wat is dat?’ vraagt Mark.
‘Dat is een doopjurk’, zegt mama. ‘Zondag wordt Judy gedoopt.’

Tekst
Ada Schouten-Verrips
Illustraties
Anita Engelen

Gebonden, geheel in kleur
24 pagina’s, € 11,95
ISBN 978 90 336 09411

Kinderen horen bij de gemeente. Maar niet alles wat ze in de kerk meemaken, is
meteen duidelijk voor hen. In dit boek wordt verteld wat er bij de doop gebeurt en
wordt de betekenis daarvan uitgelegd. De auteur sluit aan bij de belevingswereld
van peuters en kleuters.
De frisse kleurenillustraties zullen er zeker toe bijdragen dat kinderen dit boek
graag lezen.

9^h_ij_d[IjWc@[jlWdZ[h>ehij
Joost en de

dx-70

Christine Stam

Jet van der Horst

Gebonden, geheel in kleur
32 pagina’s, € 11,95
ISBN 978 90 336 09251



Joost en de DX-70
Joost heeft een ﬁets gevonden. Een rode, met drie wielen en een bakje
achterop. De ﬁets is een beetje stofﬁg. In de schuur poetst Joost hem wat
op met een oude lap. ‘Hij is klaar, pap.’
‘Je nummerbord nog, vent’, zegt papa en hij komt sloom overeind uit zijn
hangmat. Hij kleurt een klein bordje geel. DX-70 schrijft hij erop. ‘Dit is
jouw nummer. Vanaf nu is het jouw ﬁets.’

Joost gaat op pad met zijn nieuwe ﬁets. De DX-70 is een bijzondere ﬁets. Hij brengt
Joost van de zomer naar de herfst, naar de winter, en via de lente weer terug.
Als Joost eindelijk thuiskomt, ligt mama in haar ligstoel en staat papa met zijn
voeten in het zwembadje. Ze weten niet dat Joost zo’n lange reis heeft gemaakt. Of
toch wel?

NOHXWHUVHULHGHVHL]RHQHQ
VHULH%LMEHOVHERXZVWHQHQ
lWdW\(`WWh
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Kleuterserie de vier seizoenen
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ÙV,UNGPVG

ÙV,U\QOGT

voorlees- en doeboek

voorlees- en doeboek

Tekst: Jolanda Dijkmeijer

Liedjes/gedichtjes: Nelleke Scherpbier

Illustraties: Marijke Duffhauss

ÙV,UJGTHUV
voorlees- en doeboek

Tekst: Jolanda Dijkmeijer

Liedjes/gedichtjes: Nelleke Scherpbier

Illustraties: Marijke Duffhauss

ÙV,UYKPVGT
voorlees- en doeboek

QLHXZ
Tekst: Jolanda Dijkmeijer

Liedjes/gedichtjes: Nelleke Scherpbier

Illustraties: Marijke Duffhauss

Tekst: Jolanda Dijkmeijer

Liedjes/gedichtjes: Nelleke Scherpbier

Illustraties: Marijke Duffhauss

?bbkijhWj_[i0CWh_`a[:k\\^Wki=[Z_Y^j`[i%b_[Z`[i0D[bb[a[IY^[hfX_[h
Ontdek samen met Luuk en Lianne wat er in de seizoenen allemaal te beleven is.
Een vrolijke serie over twee kleuters die herkenbare dingen meemaken.
Zeer geschikt om te gebruiken in een kleutergroep of in een gezin met jonge kinderen.
Gebonden, geheel in kleur
64 pagina’s, € 12,90
ISBN ’t Is lente: 978 90 336 08407
ISBN ’t Is herfst: 978 90 336 08957
ISBN ’t Is zomer: 978 90 336 09749
ISBN ’t Is winter: 978 90 336 30491
’t Is winter verschijnt in oktober 2011
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Jeannette Donkersteeg
met illustraties van Anita Engelen

Silas en Harm naar het Zwarte Woud
De gans van de buurman zit op haar eieren. Silas gaat een kijkje nemen, maar hij
schrikt. Hij rent weg met het ei in zijn hand. Maar wat gebeurt er dan? Er komt
een klein gansje uit het ei. ‘Wiwiwiwiwi’, doet het gansje. Het beestje denkt dat
Silas zijn mama is. Het loopt de hele dag achter Silas aan! Silas noemt het gansje
Harm. Samen gaan ze overal naartoe. Harm mag zelfs mee op vakantie naar het
Zwarte Woud.
Vijfentwintig voorleesverhalen, voorzien van prachtige kleurenillustraties en een
leuke zoekopdracht voor peuters en kleuters.

Gebonden, geheel in kleur
60 pagina’s, € 9,95
ISBN 978 90 336 06960

3RVWERGH
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7ZWIY^ekj[d#L[hh_fi

Postbode Niek
Ting-ting! Daar komt de postbode aan!
Niek wil ook graag postbode worden. Mama zegt dat hij dan eerst naar school
moet, maar dat duurt nog zo lang! Gelukkig wordt hij een goede vriend van
postbode Elsa. Hij mag haar zelfs helpen brieven bezorgen! Niek maakt ook
mooie kaarten en brengt ze rond in de buurt. Maar waarom gooit zijn buurmeisje
Evi de kaart in de prullenbak? En waarom komt er op een dag een andere postbode? Hoe het allemaal goed komt, lees je in dit gezellige verhaal.

Gebonden
80 pagina’s, € 8,95
ISBN 978 90 336 08964

Het verhaal van Mozes



Het verhaal van Daniël

Ga in het voetspoor van
Mozes en het volk Israël, op
hun tocht van Egypte naar het
beloofde land. Met meer dan
70 herplakbare stickers en 5
grote uitvouwplaten.

Volg Daniël en zijn drie
vrienden en leer veel over het
leven aan het hof van Babel.
Met meer dan 60 herplakbare
stickers en 5 grote uitvouwplaten.

Geniet
Vanaf 4 jaar • € 6,90
ISBN 978 90 336 06922

Geniet
Vanaf 4 jaar • € 6,90
ISBN 978 90 336 06939
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Geesje Vogelaar - van Mourik

LQJURHS

De avonturen van Han en Hanneke - deel 4

GHHO
Geesje Vogelaar - van Mourik

GHHO
Geesje Vogelaar - van Mourik

De avonturen van Han en Hanneke - deel 5

De avonturen van Han en Hanneke - deel 6

=[[i`[Le][bWWh#lWdCekh_a

GHHO

GHHO
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De avonturen van
Han en Hanneke
Op een dag ziet Hanneke een verhuiswagen in de straat.
Wie zou er naast hen komen wonen? In de auto zit een jongetje. Hij heet Han en hij wordt Hannekes vriendje. Samen
beleven ze allerlei avonturen.
De serie ‘Han en Hanneke’ is een leuke serie voorleesboeken, die opnieuw wordt uitgegeven. De boeken zijn ook
goed zelf te lezen door kinderen uit groep 3 en 4.
Gebonden
Illustraties: Jaap Kramer
Ca. 100 pagina’s, € 7,50
ISBN deel 1: 978 90 336 2927 3
ISBN deel 2: 978 90 336 2928 0
ISBN deel 3: 978 90 336 2929 7

ISBN deel 4: 978 90 336 0673 1
ISBN deel 5: 978 90 336 0674 8
ISBN deel 6: 978 90 336 0675 5
ISBN deel 7: 978 90 336 0676 2
ISBN deel 8: 978 90 336 2589 3
ISBN deel 9: 978 90 336 2656 2
ISBN deel 10: 978 90 336 2696 8

De avonturen van Han en Hanneke - deel 8
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De avonturen van Han en Hanneke - deel 9

De avonturen van Han en Hanneke - deel 10
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De grap
van
groep 3
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De grap van groep 3
‘Ik heb een plan!’ Floor kijkt om zich heen. Dan buigt ze haar hoofd naar
Bram. Ze zegt zacht wat in zijn oor.
Het is bijna 1 april. Daarom verzint groep 3 een grap. Een grap voor de juf!
Trapt ze er in?
Een vrolijk verhaal voor beginnende lezers.
Vanaf 6 jaar, Avi M3, Clib 3
46 pagina’s, € 7,95
ISBN 978 90 336 30019
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Tekst: Ada Schouten-Verrips

Illustraties: Jacob Pasterkamp
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De kringloopﬁets van Sam
Sam heeft een ﬁets. Een kleine ﬁets. Maar Sam is al groot. Hij wil
een grote ﬁets. Gerco heeft er ook één. Helemaal nieuw! Mama
heeft een plan. Sam krijgt ook een grote ﬁets. Samen met papa
gaat hij naar de kringloopwinkel. Daar zijn leuke dingen te koop.
Maar … geen ﬁets. Een grappig verhaal voor beginnende lezers.
Vanaf 6 jaar • AVI 3 • 93 pagina’s • € 9,95
ISBN 978 90 336 2752 1
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Jep op de step
Een grappig verhaal over de kleine Jep
en de grote, stoere Teun. Voor jongens
en meisjes die net kunnen lezen.
Vanaf 6 jaar • AVI 2 • 56 pagina’s • € 5,50
ISBN 978 90 336 2757 6
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Wat zit er in de kooi?
Kim gaat naar haar oma. Ron en Roos willen graag mee.
Want … bij oma woont papegaai Krokkie. Die is zo leuk. ‘Koppie
… krau’, zegt hij. En nog veel meer.
Maar Ron en Roos mogen niet mee. Jammer!
Dan verzint Roos een plan. Zullen ze Krokkie gauw weer zien?

Gebonden
Illustraties: Marijke Duffhauss
66 pag., € 7,95
ISBN 978 90 336 30262
Verschijnt september 2011
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Wat zit er in de tas?
Ron en Roos zijn blij als tante Toos komt.
Tante Toos is lief en ze heeft een tas …
In die tas zit altijd wat lekkers. Maar al dat lekkers is niet goed
voor je tanden.
Hoe moet dat nu? Zou tante wat anders hebben voor Ron en
Roos?

Gebonden
Illustraties: Marijke Duffhauss
72 pagina’s, € 7,95
ISBN 978 90 336 08230
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Illustraties: Roel Ottow

Een nieuw huis
voor Mirt
Er staat een bord in de tuin.
‘Mirt, kijk eens’, zegt mam.
‘Op het bord staat:
Ons huis is te koop.
Wij gaan hier weg.
We gaan naar een nieuw huis.
Vind je dat leuk?’
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Leer lezen en praten over verhuizen.
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Berthe Verheij

Illustraties: Roel Ottow

Mirt mag
geen melk
Mirt zit op haar stoel in de klas.
Suus gaat rond met een mand.
Elk kind pakt een soes.
Maar Mirt mag geen soes.
Er zit melk in.
Dat is niet leuk!

Leer lezen en praten over allergie.
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Berthe Verheij

Illustraties: Roel Ottow

Gebonden, geheel in kleur
32 pagina’s, € 7,95
Deel 1: 978 90 336 08100
Deel 2: 978 90 336 08971
Deel 3: 978 90 336 30859
Deel 3 verschijnt oktober 2011
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Mirt heeft
een zeer oor
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Mirt zit op haar stoel in de klas.
Met één hand houdt ze haar oor vast.
Met één hand maakt ze een som.
‘Wat is er, Mirt?’ vraagt juf.
‘Mijn oor doet weer pijn’, zegt Mirt.
Haar lip trilt.
Naar school gaan is ﬁjn.
Maar oorpijn op school is niet leuk.
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Leer lezen en praten over ziekenhuisbezoek

$&7,(%2(.

&+5,67(/,-.(.,1'(5%2(.(10$$1'
QLHXZ

IkpWdd[Ad[]j

Stef heeft lef!

Stef

heeft
lef!
Suzanne Knegt

‘Pap, wanneer ben je bijzonder?’ vraagt
Stef als hij die avond in bed ligt.
‘Als je lef hebt, door iemand uit het water te redden, bijvoorbeeld.’
Stef gaat op zijn zij liggen en leunt met
zijn kin op zijn hand.
Papa kijkt hem aan. ‘Waarom vraag je
dat eigenlijk?’

Illustraties Marijke ten Cate

Stef zit in groep 4. Hij is een gewone jongen
die houdt van voetballen en spelen in zijn
boomhut.
Maar … in de klas is hij ‘Het zonnetje van de
week’. Daarom moet hij iets verzinnen waarmee hij laat zien dat hij bijzonder is.
Stef bedenkt een plan. En nog één. Maar het
mislukt steeds. Stef is niet bijzonder. Of toch
wel???
Voor jongens en meisjes van 7-9 jaar.
Uitvoering gebonden
Illustraties: Marijke ten Cate
72 pagina’s, € 3,95
Deze prijs geldt van 24 september tot 30 november 2011.
Daarna is de prijs € 6,95.
ISBN 978 90 336 30873
Verschijnt september 2011
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Pluisje gaat op pad



Soﬁe heeft een konijntje gekregen. Ze
neemt Pluisje mee naar haar oma, die in
een huis voor oude mensen woont. Als
niemand het ziet, springt Pluisje uit haar
mandje …

Gebonden
Illustraties: Irene Goede
72 pagina’s, € 8,95
ISBN 978 90 336 07936
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Bob en Anne
Winterboek
Een lekker dik doeboek waarmee je uren zoet
bent. Puzzelen, raadsels oplossen, kleuren, lezen.
Maar je kunt ook aan de slag om gezonde en
lekkere recepten te maken of leuke knutselwerkjes, zoals een voederhuisje voor vogels.
Ook staan er leuke gedichtjes in over dieren en
spannende verhalen. Lees je graag strips? Ook
die ontbreken niet; lees de winterbelevenissen
van de beertjes Tim & Terry.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Samengesteld door Rika Beunk-de Jong
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Paperback, 16 x 24 cm
192 pagina’s, € 9,95
ISBN 978 90 336 30514
Verschijnt september 2011
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Het verdwenen
veulen
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Deel 1
80 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 2936 5
Avi E4 / Clib 4
Deel 2
80 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 2953 2
Avi E4 / Clib 4
Deel 3
100 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 0789 9
Deel 4
125 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 30033
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Het nichtje van
tante Wilma komt
op de boerderij
logeren. Ze brengt
haar pony Storm
mee. Lisa en
Tamara worden
vriendinnen en
zorgen goed voor
de pony’s.

Spreekbeurt in
het gips
Suzanne Knegt
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Lisa aait Summer.
‘Ken je me nog?’
zegt ze. Ze kijkt
naar de grote,
bruine ogen van
Summer. Lieve
ogen zijn het. ‘Ik
ben Lisa en ik ga
voor je zorgen.’

Brand in de
stal
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Het geheim
in de stal
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Gebonden
Illustraties: Kees van
Scherpenzeel

Eindelijk is het zover: Summer
krijgt een veulen. Als Lisa het
veulentje ziet, weet ze het zeker: dit is de mooiste pony van
de hele wereld! En ik noem
hem Kito.
Op een dag is Kito plotseling
verdwenen …
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Het verdwenen
veulen
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Lisa zit op rijles bij
manege de Hoefslag. Ze wil graag
een spreekbeurt
houden over haar
pony Summer.
Maar dat is niet
zo gemakkelijk als
het lijkt! Max wil
haar helpen.
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Tiktik! Een wit propje ploft op
Julians tafeltje. Snel kijkt hij naar de
meester. Die schrijft net een som
op het bord. Nieuwsgierig peutert
Julian het papiertje open.
‘Vanmiddag, half 2, schoolplein? B.’
Julian krijgt een kleur. Wauw! Hij
mag meedoen met
Bram en zijn
club. Over
zijn schouder loert hij
naar Bram.
‘Julian! Ik sta
hier, hoor.’
Met een ruk

draait Julian zich
om. De meester
lacht. Gelukkig, geen
straf. Want
daar heeft
hij nu helemaal geen zin in.
Na schooltijd stormt
Julian naar huis. ‘Gaan we snel
eten, mam?’ roept hij. ‘Ik mag vanmiddag meedoen met de club van
Bram!’
‘Waar gaan jullie dan naar toe?’ wil
mam weten.
‘O, naar het schoolplein enzo.’
Mam kijkt Julian aan. ‘Doe je wel
voorzichtig?’
‘Tuurlijk’, mompelt Julian.
Na het danken vliegt Julian van tafel. Hij gritst zijn jas van de kapstok.
Hijgend komt hij even later het
schoolplein op. Nog niemand te
zien. Wat zouden ze gaan doen
vanmiddag? Bram, Wouter en Jan
spelen elke woensdagmiddag met
elkaar. Niemand mag met hun club
meedoen. Maar hij nu wel! Ah,
daar komt Bram. En van de andere
kant Jan en Wouter.
‘Heui!’ Bram geeft Julian een tik op
z’n schouder.
Julian geeft hem een stomp terug.
‘Gaaf dat ik een briefje kreeg.
Wat gaan jullie vanmiddag
doen?’
Bram haalt zijn schouders op.
‘Misschien heeft Wouter of Jan al
een plan.’

‘Zullen we een hut bouwen?’ stelt
Jan voor.
Wouter grijnst. ‘Ga jij dan om thee
en koekjes bij je moeder? Kunnen
we leuk picknicken’, zegt hij met
een hoog stemmetje. ‘Misschien
willen de meisjes uit de klas ook
meedoen.’
Jan kijkt boos. ‘Verzin iets stoerders
dan.’
‘Belletje trekken!’ zegt Wouter
prompt.
‘Oké’, zegt Bram. ‘We gaan belletje
trekken. Jij begint, Wouter.’
‘O, goed hoor’, antwoordt Wouter.
Met grote stappen loopt hij weg.
‘Waar ga je naar toe?’ roept Bram.
‘Gewoon belletje trekken in die
zijstraat hier.’
‘Kunnen we niets anders doen?’
vraagt Julian. Maar de anderen
horen niets.
Julian gaat wat langzamer lopen.
‘Hé joh, ben je bang?’ roept Wouter
achterom.
Opeens staat Wouter stil. Bram
botst bijna tegen hem op. ‘Wat doe
je?’
Wouter lacht. ‘Ik heb een plan.
Gewoon belletje trekken is eigenlijk kinderachtig. Ik ga het anders
doen.’
Julian kijkt Wouter met grote ogen
aan. Hij weet niet of hij de club nog
wel zo leuk vindt.
‘Let maar eens op!’ zegt Wouter
stoer. ‘Blijven jullie maar bij het
hekje staan.’
Wouter trekt zijn sjaal wat voor zijn

gezicht. Dan belt hij aan. De deur
zwaait open. Een oudere dame
staat in de opening. ‘Dag jongeman.’
Wouter kucht. ‘Dag mevrouw. Ik
ben aan het belletje trekken. En ik
ben vergeten weg te lopen.’
De vrouw lacht. Dan trekt ze opeens
Wouters sjaal naar beneden. ‘Wie
ben je eigenlijk?’ vraagt ze nieuwsgierig. ‘O, ik zie het al. Jij bent Wouter van der Boom. Vroeger paste ik
wel eens op jou. O, wat huilde jij
altijd als je moeder wegging. Pas als
ik je knuffelde, stopte je.’
Wouter krijgt een kleur. ‘Dag’, zegt
hij zachtjes. Vlug loopt hij weg. De
anderen lopen achter hem aan.
‘Doe je het nog een keer?’ vraagt
Julian lachend.
Wouter kijkt hem boos aan. ‘Nee,
nu ben jij aan de beurt. Jij wilde
toch zo graag bij onze club?’
Bram en Jan knikken. ‘Ja, nu is het
jouw beurt.’
‘Ik weet wel een leuk adres!’ zegt
Wouter. ‘Jij moet bij de ballendief
aanbellen.’
Het lijkt of Julians schoenen aan de
tegels vastgeplakt zitten. Hij wil wel
bij de club horen, maar hij gaat echt
niet naar de ballendief.
De ballendief heet eigenlijk meneer
De Vries. Alle kinderen zijn bang
van hem. Hij kijkt altijd boos. En
als je per ongeluk de bal in zijn tuin
trapt, ben je hem kwijt. Langzaam
schudt Julian zijn hoofd. ‘Nee, dat
doe ik niet.’
‘Je bent bang’, smaalt Wouter.
‘Nee!’ zegt Julian opeens fel. ‘Ik
ben niet bang. Maar ik vind het
gemeen. De vrouw van de ballendief is erg ziek. Dat zei mijn opa
pas.’
‘Flauwe smoes. Je durft niet’, her-

haalt Wouter.
Bram kijkt boos. ‘Het moet. Anders
hoor je niet meer bij de club.’
Julian zucht. Wat zal hij doen?
Snel aanbellen en wegrennen? De
ballendief is toch altijd boos. Maar
mama vindt het niet goed. Dat
weet hij zeker.
‘Doe het nu maar’, dringt Bram aan.
Maar Julian schudt zijn hoofd. ‘Nee,
ik vind het gemeen.’
Opeens komt er een hoofd boven
de heg uit. ‘Wat moet dat hier?’
Bram, Wouter en Jan rennen weg.
Julian blijft van schrik staan.
‘Moet je ook niet wegwezen?’
vraagt meneer De Vries. ‘Ik ben
toch altijd boos?’
Julian krijgt een kleur.
‘Gemeen van mij om je zo te
plagen, hè?’ zegt meneer De Vries
opeens met een zachte stem. ‘Ik
hoorde alles. Ik weet dat jullie mij
niet aardig vinden. Ik ben vaak
boos. Dat komt omdat mijn vrouw
al heel lang ziek is. Ze wordt niet
meer beter. Daarom ben ik heel
verdrietig. Maar dan mag
je niet boos op anderen
zijn. Dat is fout van mij.
Zullen we wat
afspreken? Jullie komen
snel bij
mij op
bezoek.
Dan
krijgen
jullie de
ballen
terug.’
Julian knikt.
‘Maar ik
weet niet of
de anderen

willen. Ze zijn vast boos op mij.’
‘Dat zijn ze zo weer vergeten, joh’,
zegt meneer De Vries. ‘Tot gauw!’
Julian slentert de straat uit. Waar
zullen de jongens zijn? Zal hij nog
mee mogen doen?
‘Hé, Julian!’ roept Bram. Samen
met Wouter en Jan stapt hij achter
een bosje vandaan. ‘Wat had die
ballendief?’
‘Verrassing, we krijgen de ballen
terug!’
Bram staart Julian ongelovig aan.
‘Grapje! Dat geloof ik niet.’
‘Echt waar!’ zegt Julian. ‘Maar we
moeten dan wel bij hem op bezoek.’
Wouter trekt een raar gezicht. ‘Ik
weet niet of ik dat durf.’
Julian lacht. ‘Natuurlijk wel! We zijn
toch een stoere jongensclub?’
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Kerstfeest!
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Toch Kerstfeest!
Het is bijna Kerst. De jongens en meisjes op school
zijn blij omdat het vakantie is, maar Wim is verdrietig.
Het is niet gezellig thuis. Mama moppert steeds op
hem en haar vriend Dirk is ook altijd boos. Op een
dag komt Corine van Bureau Jeugdzorg op bezoek.
Ze zegt: ‘Weet je, Wim, je moeder kan voorlopig
niet voor jullie zorgen. Hoe zou jij het vinden om een
poosje naar andere mensen te gaan?’ Vanaf die dag
wordt alles anders. Wim gaat wonen bij tante Willemijn en oom Ton. Zij zorgen goed voor hem. Hij mag
met hen mee naar de kerk, mee op vakantie en samen maken ze muziek. Een jaar later is het opnieuw
kerstvakantie. Nu viert Wim toch Kerstfeest!
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Gebonden
Illustraties: Jack Staller
Ca. 80 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 30880
Verschijnt oktober 2011
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Een vriend van ver
Jurian en Sven krijgen een logee in huis: Pedro. Hij
hoort bij een groep kinderen uit Oekraïne die twee
maanden in Nederlandse gastgezinnen gaan wonen. Jurian en Sven hebben er best zin in, maar als
Pedro er eindelijk is, moeten ze toch wel even wennen. Want hoe kun je nu leuk spelen als je elkaar
niet begrijpt? Gelukkig worden de drie jongens na
een tijdje dikke vrienden.
Jammer genoeg verzint de club van Jan van alles
om Pedro en andere buitenlandse kinderen te plagen. Waarom doet Jan zo vervelend? En wat moet
er gebeuren om dit te stoppen?
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Gebonden
Ilustraties: Roelof Wijtsma
Ca. 100 pagina’s, € 8,90
ISBN 978 90 336 30897
Verschijnt oktober 2011
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Een hond kan meer dan blaffen
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Freek en Gerdien gaan op bezoek bij een geleidehondenschool in
België. Ze zijn verrast te ontdekken hoeveel die slimme honden daar
leren. Met Hanneke, het nichtje van Gerdien, gaan ze naar een zorgboerderij. Hier zijn heel veel dieren. Freek, Gerdien en Hanneke helpen
graag mee met het verzorgen van de dieren.
De oppas van Hanneke, Louise, is blind. Zij heeft ook een geleidehond.
Samen met Louise gaan Freek en Gerdien op pad te zien hoe knap
haar hond Victor is.
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ISBN deel 1:
978 90 336 09176,
Avi E4, Clib 5, € 7,90

Gebonden
Illustraties: Adri Burghout
Ca. 100 pagina’s, € 7,90
deel 3: 978 90 336 30958,
Verschijnt oktober 2011

Freek en
Gerdien
Gerdien en haar buurjongen Freek
wonen op een boerderij. Na schooltijd zijn ze vaak bij elkaar te vinden.
Op de boerderij is altijd wel wat te
beleven. Zo leert Freek zijn pony’s
voetballen met een skippybal.
Ook trekken ze er samen met hun
paard en pony op uit om te zwemmen!
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ISBN deel 2:
978 90 336 09183,
Avi E4, Clib 5, € 7,90
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Freek en Gerdien
gaan op jacht
Waar is het konijn van Freek gebleven? Na lang zoeken ontdekken
Freek en Gerdien tot hun schrik dat
Max, de jachthond, het beestje heeft
gegrepen en doodgebeten. Freek
vindt het heel erg. Maar een tijdje
later nodigt hij Gerdien toch uit om
samen met zijn vader mee te gaan
op jacht. Spannend!

-DQQLHNRHWVLHUVFKRNNHU
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De belevenissen van Rianne & Joanne

De serie ‘Rianne en Joanne’ gaat over
twee vriendinnen. Joanne woont op
een boerderij en samen met haar
hartsvriendin Rianne maakt zij van alles
mee. In deze serie zijn de volgende
delen verschenen:
Gebonden, Illustraties: Jaap Kramer
Vanaf 8 jaar, ¼4,95
ISBN en AVI:
Deel 1: Een nieuwe vriendin
Deel 2: De blauwe ster
Deel 3: Spannende tijden
Deel 4: De bevrijding
Deel 5: Huttendorp
Deel 6: De beestenboel
Deel 7: Het blinde meisje
Deel 8: Marieke houdt moed
Deel 9: Het ontsnapte kalfje
Deel 10: Afscheid van Annet
Deel 1: 978 90 336 28337
Deel 2: 978 90 336 28344
Deel 3: 978 90 336 28764
Deel 4: 978 90 336 28771
Deel 5: 978 90 336 29037
Deel 6: 978 90 336 29044
Deel 7: 978 90 336 29396
Deel 8: 978 90 336 29389
Deel 9: 978 90 336 07769
Deel 10: 978 90 336 07776
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AVI 7
AVI 7
AVI 8
AVI 8
AVI 9
AVI 9
AVI 9
AVI 9
AVI 9
AVI 9
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De belevenissen van Prummeltje

De bekende boeken over Prummeltje
de voddenman zijn al vele malen
herdrukt. De 10 delen zijn opnieuw
uitgegeven. De teksten zijn aangepast
aan hedendaags taalgebruik, zonder
de nostalgie rondom Prummeltje aan
te tasten. De boeken zijn voorzien van
nieuwe, frisse illustraties van de hand
van Marijke Duffhauss.
Gebonden
Vanaf 8 jaar, ¼ 6,95
ISBN en AVI:
Deel 1: 978 90 336 28429
Deel 2: 978 90 336 28436
Deel 3: 978 90 336 28443
Deel 4: 978 90 336 28450
Deel 5: 978 90 336 28467
Deel 6: 978 90 336 28474
Deel 7: 978 90 336 28481
Deel 8: 978 90 336 28498
Deel 9: 978 90 336 28504
Deel 10: 978 90 336 28511

AVI 7
AVI 7
AVI 7
AVI 7
AVI 7
AVI 7
AVI 6
AVI 7
AVI 7
AVI 7
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Bernie-reeks
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Rien Mouw
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Bernie en Hetta
Bernie krijgt voor zijn verjaardag een herdershond! Hetta heet hij.
Als Bernie op een dag in het bos zijn jonge hond uitlaat, maakt hij de lijn los
en dan … loopt Hetta weg. Hoe vaak Bernie ook roept en hoe goed hij ook
zoekt, zijn hond komt niet meer terug. Ook de boswachter kan Hetta niet
vinden. Wat is er met de hond gebeurd?
Hetta geniet van zijn vrijheid, maar voelt zich ook wel eens eenzaam. Hij sluit
vriendschap met de vos Rekeltje. Samen met Rekeltje beleeft hij spannende
avonturen. Denkt hij nog wel eens terug aan zijn lieve baasje? En zou hij hem
ooit weer terugzien?
Gebonden
Illustraties: Jan van Wingerden
84 pagina’s, € 8,95

ISBN 978 90 336 30101
Avi E5, Clib 6
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Marjanne Hendriksen
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Het geheim
in de grond
Luka woont in Zambia, een
land in Afrika.
Hij is acht jaar. Dat betekent
dat hij naar school mag!
Tenminste, als zijn vader en
moeder genoeg geld hebben
voor een uniform. Omdat de
oogst van de maïs tegen-valt,
is het nog maar de vraag of
dat gaat lukken …
Gebonden
Illustraties: Jack Staller
ca. 100 pagina’s, € 7,95
ISBN: 978 90 336 09268
Avi E4, Clib 5
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Spanning op de boerderij

Zhka


YDQ€ 
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In het voorjaar van 2001 wordt Nederland opgeschrikt door
een uitbraak van de besmettelijke ziekte MKZ. Mirte woont
met haar ouders en broers op een boerderij op de Veluwe.
Het nieuws is voor hen een grote schok. Er breekt een spannende en onzekere tijd aan. Zijn hun dieren besmet?

Vanaf 8 jaar • AVI 9
80 pagina’s
ISBN 978 90 336 2906 8

IkpWdd[Ad[]j

Concert voor opa

YDQ€

YRRU€
Vanaf 7 jaar • AVI E4
88 pagina’s
ISBN 978 90 336 2919 8

Heb jij een opa? Floortje wel. Hij heet opa Piano en het is de
liefste opa van de hele wereld. Opa Piano woont ver weg.
Het is wel een half uur rijden met de auto. Hij is oud en stofﬁg, maar als de kromme vingers van opa de toetsen aanraken, gebeurt er iets bijzonders. Er komt muziek uit. Vrolijke
muziek, maar ook droevige muziek. Floortje vindt het altijd
mooi. Ze wil later een beroemd pianist worden. Samen met
opa bedenkt ze een plan.

7$Le][bWWh#lWd7c[hi\eehj

Kerstfeest in een sneeuwhut
[
Zhka

Vanaf 8 jaar • AVI 6
76 pagina’s • € 6,95
ISBN 978 90 336 1364 7

Vlak voor de kerstdagen nog even op bezoek bij opa en
oma! Dat is in Canada wel wat anders dan in Nederland.
Paul en Jessica gaan met mama op weg. Als ze weer naar
huis gaan, worden ze overvallen door een zware sneeuwstorm. De auto glijdt van de weg en botst tegen een boom.
Als de kinderen hulp willen halen, beleven ze een angstig
avontuur.

7$Le][bWWh#lWd7c[hi\eehj

Kerstfeest bij de indianen
[
Zhka

Vanaf 8 jaar • AVI 7
49 pagina’s • € 6,95
ISBN 978 90 336 2721 7

Nog twee dagen en dan is het kerstfeest. Door een zware
sneeuwstorm kan Brenda helaas niet van school naar huis.
Ze is bang dat ze het feest zal missen en besluit om alleen
naar huis terug te lopen. Onderweg gaat het steeds harder
sneeuwen en Brenda verdwaalt. Gelukkig geeft een indiaanse vrouw haar onderdak. Hoe moet dat nu? denkt Brenda.
Indianen vieren vast geen kerstfeest …
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Het geheim in de stal

Vertel-CD
80 minuten

Een pony verzorgen is Lisa’s grote droom. Als haar tante
vraagt of ze de pony Summer wil verzorgen, zegt ze
natuurlijk ja!
Samen met Summer beleeft ze van alles. Lisa krijgt op een
dag een heel slecht rapport. Niemand mag het zien en
daarom verzint ze een plan. Alleen Summer weet ervan.
Maar kan Lisa haar geheim bewaren en is het wel zo’n
goed plan?

QLHXZ
Het geheim
in de stal

OXLVWHUERHN

7$Le][bWWh#lWd7c[hi\eehj

Avontuur in de duinen
#XQPVWWT
KPFGFWKPGP
A. Vogelaar-van Amersfoort

Vanaf 8 jaar • AVI E4
88 pagina’s • € 7,95
ISBN 978 90 336 0798 1

Luisterboek € 9,95
ISBN 978 90 336 30545

[
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Samen met haar ouders, broertjes en zusje gaat Hanneke een
dagje naar de Drunense duinen.
De kleine kinderen spelen heerlijk in het zand. Opeens ontdekken vader en moeder dat hun
oudste dochter weg is! Met
grote stappen holt vader het
duin op …
Wat zijn ze blij als Hanneke eindelijk weer bij hen is. Maar dan
wacht er een spannende nacht.

=[[i`[Le][bWWh#lWdCekh_a

Twee donkere ogen
7ZHH
G R Q N H U H
2*(1
Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 8 jaar • AVI E4
106 pagina’s • € 7,95
ISBN 978 90 336 0666 3

Het is vakantie. Thom en Ernst
spelen het liefst iedere dag soldaatje in het bos. Ook hun zusje
Eva is een goede soldaat. Op
een dag ontdekken ze een geheimzinnig huis, verscholen tussen
de bomen. Wie weet, ligt er
in het huis wel een schat!

Vertel-cd: € 9,95
ISBN 978 90 336 0814 8
Combinatieprijs: € 14,90
ISBN 978 90 336 0815 5

CWW_a[L[h^e[ai[d@eiAmWaa[b
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Geheim Geweld

Kom op Citroentje!





José Kwakkel en Maaike Verhoeks

Vanaf 8 jaar • AVI E4
112 pagina’s • € 9,90
ISBN 978 90 336 0804 9



Tim zit in groep 5. Hij is een
buitenbeentje. Maar niemand in
de klas weet waarom.
Menno vindt het zielig voor Tim.
Daarom nodigt hij Tim uit voor
zijn verjaardagsfeestje.
Op de dag van het feestje is Tim
niet op school. Zou Tim ziek zijn?
Menno en Mirthe ontdekken dat
er heel wat anders aan de hand
is. Waarom doet Tims moeder zo
gemeen tegen Tim?

OXLVWHUERHN

Ken jij Citroentje
al? Een meisje dat dol is op citroenen
en op schaatsen? Ze wil dolgraag
noren hebben waar je keihard mee
kunt schaatsen. Maar er zijn twee problemen. Er is geen ijsbaan in de buurt
en papa vindt schaatsen helemaal
 niets. Dan wordt er een skatewedstrijd
YDQ€  georganiseerd en de hoofdprijs is …?

YRRU€
Precies, een paar prachtige schaatVanaf 8 jaar
sen! Mag Citroentje meedoen met de
AVI M5 Clib 5
wedstrijd en zal ze winnen op haar
110 pagina’s • € 4,95
ouderwetse rolschaatsen?
ISBN 978 90 336 2937 2

Lifeliner
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Suzanne Knegt

Het verdwenen
veulen

Het verdwenen veulen, door Suzanne Knegt. Illustraties: Kees van Scherpenzeel.
Deel 4 van de ponyserie ‘Lisa en Summer’.
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Sabotage in de nacht, door Adri Burghout,
Deel 6 van de serie ‘Lifeliner 2’.
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A. Vogelaar-van Amersfoort

A. Vogelaar-van Amersfoort

Tekko en de
witte man

Tekko in het
vreemde dorp

Tekko komt
terug

7$Le][bWWh#lWd7c[hi\eehj 7$Le][bWWh#lWd7c[hi\eehj

7$Le][bWWh#lWd7c[hi\eehj

Tekko woont in het oerwoud. Zijn zusje
is ziek, heel ziek.
Zelfs de oude, wijze man kan haar niet
beter maken en ook de geesten willen
haar niet genezen. Tekko is radeloos;
wat moet hij doen?

Tekko woont in het oerwoud. Hij heeft
door het bezoek van een witte man de
Heere leren kennen. Maar Wemale, de
tovenaar, is vreselijk boos. Hij stookt de
mannen uit het dorp op om Tekko met
hun pijlen neer te schieten...

Als Tekko hoort dat de boze tovenaar is
gestorven besluit hij om terug te gaan
naar zijn geboortedorp. Wat verlangt
hij ernaar om de mensen over de Heere
Jezus te vertellen! Eerst wordt hij hartelijk ontvangen, maar dan ...

Gebonden
Illustraties: Jaap Kramer
Ca. 120 pagina’s, ¼ 7,50
ISBN: 978 90 336 29303

Gebonden
Illustraties: Jaap Kramer
Ca. 120 pagina’s, ¼ 7,50
ISBN: 978 90 336 07929

Gebonden
Illustraties: Jaap Kramer
Ca. 120 pagina’s, ¼ 7,50
ISBN: 978 90 336 08889
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het leven van Jan de Bakker

L

 #
J. D. van Leeuwen

Banier

8-12 jaar • AVI 8
61 pagina’s •¼7,50
ISBN 978 336 25664
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Nergens veilig

Het water komt

Dit boek vertelt over de eerste martelaar van Holland, Jan de Bakker.
Het is nog maar aan het begin van de
Reformatie als Jan de Bakker tot bekering komt.
Dit brengt hem in grote problemen en
al spoedig is hij nergens meer veilig.
Ten slotte wordt hij veroordeeld tot de
brandstapel als hij nog maar 26 jaar
oud is. Jan de Bakker leerde de Heere
meer gehoorzamen dan de mensen.

Vanaf 10 jaar
89 pagina’s •¼6,90
ISBN 978 90 336 13425

[
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In de nacht van 1 februari
1953 bezwijken door zwaar
noodweer veel zeedijken in
ons land. In één nacht worden honderden mensen uit
het leven weggerukt, terwijl
anderen worden gered. Dit is
een spannend, aangrijpend
verhaal over een familie die
op een wonderlijke manier de
watersnoodramp overleeft.
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en andere zendingsverhalen
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Gebonden
Illustratie: Jack Staller
92 pagina’s, € 7,90
ISBN 978 90 336 30903
Verschijnt september 2011

Ds. C. van den Berg – Eline de Boo – Elizabeth de Goeijen-Wassink
Helma de Gooijer – Mathilde Schouwstra – Esther Visser

Kumi de schoenpoetser
en andere zendingsverhalen
Kumi is schoenpoetser. Hij woont samen met zijn moeder en vier broertjes
en zusjes in een hutje in een krottenwijk in ….. Op een dag laat Alice, een
vriendelijke blanke vrouw, haar schoenen door Kumi poetsen. De volgende
dag is ze er weer. ‘Wil jij niet liever naar school in plaats van iedere dag
schoenen poetsen?’ vraag ze. Dat wil Kumi heel graag.
Een halfjaar later loopt Kumi nog steeds met een schoenpoetskistje. Maar
daarin zitten nu boeken! Eén boek vindt Kumi het mooist. Het is een kinderbijbel, met verhalen over de Heere Jezus.

Dit boek bevat zes zendingsverhalen voor kinderen, geschreven door zendingswerkers en een medewerker van de Gereformeerde Zendingsbond. Omdat de schrijvers
de situatie in hun land van binnenuit kennen, geven deze verhalen een écht inkijkje
in het zendingswerk anno 2011.
Deze verhalenbundel is uitgegeven ter gelegenheid van de 100ste zendingsdag van
de GZB.
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Gevaarlijk
vuurwerk

[
Zhka

Het geheim
van de griendkeet

Als Edwin op een avond de honden Tim
Vera en Edwin heben Tor uitlaat, wordt hij getuige van een
ben grote plannen
ernstig ongeluk, veroorzaakt door een
voor de zomervakannitraatbom. Edwin wil weten wie er precies
tie. Samen met hun
achter het illegale vuurwerk in hun dorp zit.
vriend Peter gaat
Daarom bedenkt hij een plan. Het lijkt erop
de tweeling varen
dat dit plan goed uitpakt, maar voor Edwin
in de Biesbosch. En
het goed en wel in de gaten heeft, raakt hij
natuurlijk gaan Tim en Tor, hun honden,
verzeild in een gevaarlijke situatie …
ook mee. Als ze ’s avonds bij een eiland
Gebonden •Illustraties: Adri Burghout
aanmeren, blijken ze niet alleen te zijn ...

ȱȱȱȱȱȱȬȱȱś

160 pagina’s •Prijs per deel: € 7,90
ISBN deel 5: 978 90 336 30750 •(AVI M6, Clib 7)
deel 5 verschijnt in oktober 2011

ISBN deel 1: 978 90 336 28900 •(AVI 7)
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Paniek in
de bergen

De geheimzinnige Een vreemde
werkplaats
pyromaan

Vera en Edwin gaan
met hun ouders en
hun vriend Peter op
vakantie naar de bergen. Natuurlijk mogen
de honden Tim en Tor
ook mee. Als ze terugkomen van een mooie wandeltocht, blijkt
Betinne, het dochtertje van familie Van
der Kruit, spoorloos.

Edwin gaat samen met
zijn zus Vera naar boer


Teunis om medicijnen
voor een pony te
brengen. Vol trots laat
Teunis de tweeling
zijn schuur zien, die hij
verhuurd heeft als werkplaats. Edwin,
Vera en hun honden doen binnen in de
loods een vreemde ontdekking …

ISBN deel 2: 978 90 336 29143
(AVI E5, Clib 6)

ISBN deel 3: 978 90 336 07752
(M5, Clib 6)

Er is iets vreemds aan
de hand in het dorp
waar Edwin, Vera
en Peter wonen: op
verschillende plaatsen breekt zomaar
brand uit. Het lijkt
erop dat er een pyromaan aan het
werk is.
Wie is de dader?
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ISBN deel 4: 978 90 336 09237
(AVI E5, Clib 6)
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Adri Burghout

Lifeliner
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Lifeliner 2,
Sabotage in de nacht

'HHO

Tijdens zijn vakantie in Zwitserland krijgt Timo, piloot op een traumahelikopter, een telefoontje. Een collega van Lifelinerstation 1 in Amsterdam
heeft een auto-ongeluk gehad, en er is dringend een vervanger nodig.
Omdat Timo ook ’s nachts mag vliegen, is hij de aangewezen persoon
om het Amsterdamse team te komen versterken.
Maar algauw blijken er op het station van Lifeliner 1 vreemde dingen te
gebeuren ...

Gebonden
155 pagina’s •€ 7,90, vanaf 1 januari € 8,50
ISBN 978 90 336 30118
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Lifeliner 2
vliegt te hulp
[

dX_`l[hiY^_bb[d#
:[Whji[d_d^[jj[Wcp_`
d^k_p[d_dZ_[dij
Z[kd_l[hi_jW_h[p_[a[
_`Z_l[hi[Wc#
[dZ[l[hfb[[]akdZ_][dX
WdZ$
XkbWdY[Z_[dij[d_d^[jb

9DQDIMDDU
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Gebonden
Vanaf 10 jaar • AVI 8
136 pagina’s
€ 8,50
ISBN 978 90 336 2862 7
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Lifeliner 2
krijgt hulp
Gebonden
Vanaf 10 jaar • AVI 9
136 pagina’s
€ 8,50
ISBN 978 90 336 2901 3
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Lifeliner 2 en
de gekaapte
luchtballon
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Gebonden • Vanaf 10 jaar
AVI E5, Clib 7 • 144 pagina’s
€ 8,50
ISBN 978 90 336 2935 8
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Adri Burghout

Lifeliner
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Lifeliner
Adri Burghout

GHHO

cocaïnebende

GHHO
Deel 5

Lifeliner 2 en
het mysterie op
Vliegbasis Volkel

Lifeliner 2

Gebonden • Vanaf 10 jaar
AVI E5, Clib 7 • 144 pagina’s
€ 8,50
ISBN 978 90 336 0774 5

Gebonden • Vanaf 10 jaar
AVI M6, Clib 7 • 144 pagina’s
€ 8,50
ISBN 978 90 336 08254

en de cocaïnebende
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De schat van
Gravensteijn

Leendert van Wezel

De valkeniers hebben de schat gevonden: een kist vol goud, juwelen en
kostbare voorwerpen. Maar, vraagt
Floris zich af, is het wel dé schat van
Gravensteijn? Een spannende nieuwe
zoektocht volgt.

lWba[d_[hidW[[dce[_#
pWc[pe[ajeY^jZ[iY^Wj
mWWhp[pebWd]¸iWc[d
c[jZ[b[p[hilWdZ[p[
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peY^j$BWWj`["d[jWbip_`"

QLHXZ

l[hhWii[dZeehZ[iY^Wj

Gebonden •Illustraties: Roelof Wijtsma
Vanaf 10 jaar • ca. 130 pagina’s
Prijs per deel € 8,50
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ISBN deel 5: 978 90 336 09244 •AVI E5, Clib 6
Deel 5 verschijnt september 2011
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Het raadsel van de valk

[d@WdlWdZ[hIjWhh[
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Floris en Carlien hebben een club: ‘De valkeniers’. Storm, de torenvalk, is erelid van de club. Floris en Carlien maken hem tam
en leren hem allerlei kunstjes. Wanneer er bij Floris thuis wordt
ingebroken, zijn er veel vragen. Hoe wist de dief de code van
de kluis? En hoe kon hij weten dat er zoveel geld in huis was?

^[XX[dZ[iY^Wj][ledZ[d
efZ[X[khiDWWh8k_j[d
_d8Whd[l[bZ$P_`if[b[d
[[dheb_d^[jbWWjij[Z[[b

ISBN deel 1: 978 90 336 2889 4 • AVI 7
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De verdwenen
valkenier

Het geheim van
de zwarte toren

Waar is de
graaf?

Floris en Carlien hebben net een spannend
avontuur achter de
rug. Bij het garagebedrijf van Floris’
vader is ingebroken
en daarbij is een
aanslag gepleegd op Storm, de tamme
valk. Hun vriend Sven blijkt de dader te
zijn. Maar dat is nog niet alles. Sven is
spoorloos!

Het raadsel van
kasteel Gravensteijn
blijft Sven, Carlien en
Floris bezighouden.
Waar zijn het harnas
en de strijdbijl van de
ridder gebleven? Een
zoektocht op internet brengt hen op het
spoor! Maar als ze het harnas eindelijk
gevonden hebben blijken de raadsels
nog niet opgelost.

ISBN deel 2: 978 90 336 2925 9 AVI E 5, Clib 6

ISBN deel 3: 978 90 336 2947 1 AVI E 5, Clib 6
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‘Waar is De Graaf?’
Dat is de vraag die
Floris, Carlien en
Sven bezighoudt. De
valkeniers willen de
politie graag helpen
bij de zoektocht naar
hun vriend, maar de agenten behandelen hen als kleine kinderen. Daarom
besluiten de valkeniers om zelf maar
aan het werk te gaan ...
:DDULV
GHJUDDI"

Leendert van Wezel
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ISBN deel 4: 978 90 336 07 875 AVI E 5, Clib 6
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Verborgen schat
Nieuwsgierig duwt Dae-jung de deur van het vervallen hutje open. Zelfs hier
hangt een foto van de Eeuwige Leider aan de muur - scheef … Wat een
schande! Even recht hangen en dan snel terug naar de groep.
Maar de foto, die uit een krant geknipt is, scheurt uit. Dan komt er een geheime
bergplaats tevoorschijn. En … er ligt iets in - een zwart boek met een rood kruis
erop …
Als door een slang gebeten wil Dae-jung z’n hand terugtrekken. Dit is het gevaarlijkste boek ter wereld!
Maar waarom eigenlijk? Snel grist hij het boek weg en stopt het in z’n zak.
Dae-jung heeft er geen idee van dat dit boek zijn leven op de kop zal zetten.

QLHXZ

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
Ca 120 pagina’s, € 9,90
ISBN 978 90 336 30125
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Niet te geloven!

Mijn vijand, mijn vriend

[
Zhka

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
126 pagina’s, € 9,90
ISBN 978 90 336 09190

Op de stofﬁge weg naar Tarin
Kowt loopt eenzaam een meisje
- Nadia, uit Kotwal. Ze is op weg
naar de legerbasis om te vertellen
wat er is gebeurd. Nadia voelt
zich ongelukkig, want dat soldaat
Sedra ernstig gewond is geraakt,
is háár schuld. Net als de dood
van haar moeder … Hoe kan ze
die schuld kwijtraken? Zou het
echt waar zijn dat de God van
de christenen die vergeven wil?
Zoiets is toch niet te geloven?

[
Zhka

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
129 pagina’s,€ 9,90
ISBN 978 90 336 08056

Op het veldje achter z’n huis
trapt Soko een balletje met
Osawe. Ze zijn aan elkaar
gewaagd, de christenjongen
en zijn moslimvriend. Als je
voetbalt maakt het niet uit
wat je gelooft. Toch? Maar
als de stemming in de stad
gespannen wordt, is het uit
met het spel. Osawe laat zich
niet meer zien. Wat is er aan
de hand?

$QGUp+HLMERHU
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Stuur de oplossing voor 1 januari 2012 naar:
Uitgeverij De Banier,
postbus 308, 7300 AH APELDOORN.
Vermeld ook je leeftijd en (e-mail)adres.
De drie prijswinnaars krijgen een Banierboek naar
keuze toegestuurd

Voorbeeld: Durf jij met losse handen te ﬁetsen? J_cm_bd_[jdWWhZ[Zeaj[h"Z[B_iZ[,[b[jj[hlWdZ[j_j[b
Durf jij een grap met je juf uit te halen?
Durf jij met een papegaai te praten?
Durf jij alleen met de trein te reizen?
Durf jij van een hoge berg af te sleeën?
Durf jij over hoge strandpalen te lopen als het waait?
C_`dab[_d[]hej[m[h[bZ
Durf jij een week lang bij de ouders van een klasgenoot te logeren?
Durf jij een spreekbeurt te houden?
Durf jij uit een boomhut naar beneden te roetsjen?
Durf jij iemand te helpen die net een beetje anders is?
Durf jij je door een hond te laten leiden als je je ogen dicht doet?
Durf jij tot God te bidden als de koning dat verbiedt?
Durf jij in de tas van je tante te kijken of er lekkers in zit?
Durf jij een luipaard te doden?
Durf jij in een donker bos op zoek te gaan naar je hond?
Durf jij een konijn dat ontsnapt is weer te vangen?
Durf jij vuurwerk af te steken?
Durf jij in de zomer bij koeien in de wei te gaan staan?
Durf jij een kikker te vangen?
Durf jij in de Bijbel te lezen als dat verboden wordt?
Durf jij een worm met je handen op te pakken?

Oplossing quiz
Heb je minder dan 5 vragen met ja beantwoord?
Dan ben je een held op sokken! Probeer wat meer te durven. Lef hebben is leuk!
Heb je 5 tot 10 vragen met ja beantwoord? Goed dat je voorzichtig bent!
Als je weet dat dingen niet gevaarlijk zijn, kun je misschien proberen om het tóch te doen.
Heb je er meer dan 15 vragen met ja beantwoord?
Dan ben je een held! Heb je al ontdekt dat lef hebben ook betekent dat je een ander durft te helpen?
Heb je alle vragen met ja beantwoord? Dan ben je een waaghals!
Pas maar op dat er geen ongelukken gebeuren!
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Hoe schrijf je talent?

[

Leesboek over het thema dyslexie
Zhka

Met de spellingswedstrijd verliest ze altijd. Zingen met het koor vindt ze heerlijk,
maar de tekst kan ze niet goed volgen. En soms schrijft ze zomaar woorden in
spiegelbeeld. Judith kan niet goed leren en voelt zichzelf heel dom. Tot ze op een
bijzondere manier ontdekt dat ook zij talenten heeft!

Vanaf 10 jaar • AVI 9
151 pagina’s • € 7,95
ISBN 978 90 336 27859

@WdlWdH[[d[d
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De meester duikt onder

Zhka

Iedereen is stil als meester De Vreede vertelt. Zijn spannende verhalen over
de vaderlandse geschiedenis houden alle leerlingen in hun greep. Zeker nu ze
zelf een oorlog meemaken. Maar het blijft niet bij een spannend verhaal. Op
een dag komen de Duitsers de school binnen. De meester vlucht …

Vanaf 10 jaar • AVI 9
140 pagina’s • € 8,90
ISBN 978 90 336 14170

VHULH*URHSEHOHHIWDOWLMGZDW
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Foute wissel

L. Erkelens

QLHXZ
 ȱħȱ

Vanaf 10 jaar, AVI M7
186 pagina’s, € 9,95
ISBN 978 90 336 30378

Foute wissel
Wat begint als een grapje, eindigt in een spannend avontuur …

Wat is leuker: opgroeien in een groot gezin, of lekker rustig als enig kind in
een groot huis dat van alle gemakken voorzien is? Luuk en Carmen, leerlingen
uit groep 8 en stiekem verliefd op elkaar, willen het wel eens uitproberen. Tot
hun grote verbazing stemmen hun ouders in met hun plan om een weekje met
elkaar te ruilen. Luuk vindt het idee eigenlijk niet eens zo leuk, maar hij durft
niet meer terug te krabbelen … En zo gebeurt het dat Luuk zich verwondert
over de rust in het huis van de familie Bakker, terwijl Carmen zich verbaast over
de drukte van een groot gezin.
Als Luuk op een avond alleen thuis is in het huis van de familie Bakker, gebeurt
er iets verschrikkelijks. Zijn ruilactie met het rijkeluisdochtertje Carmen komt
hem duur te staan.

@Wdm_bb[c8b_`Zehf

Verzin iets beters
[
Zhka

Vanaf 10 jaar
152 pagina’s • € 9,95
ISBN 978 90 336 29006

GHHO

GHHO

Thijs en Eline moeten samen een werkstuk maken over dierproeven. Eline heeft
een plan. Zij wil in een laboratorium kijken waar ze dierproeven doen. Als de
twee, na een interessante rondleiding, weer buiten staan, horen ze een vreemd
geluid. Het lijkt wel een aap. Maar het is toch verboden om proeven met apen
te doen? Eline en Thijs vertrouwen het niet en gaan op onderzoek uit. Ze moeten wel uitkijken, want voor ze het weten, worden ze zelf proefkonijn …
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Door de oorlog veranderde

C$AWd_i

er veel voor Maarten en

Maarten Gunnink

zijn vrienden. Toch waren
de meeste kinderen in
Maartens tijd niet elke
dag met de oorlog bezig.
Ze gingen gewoon naar
school en haalden samen
kattenkwaad uit. In de
Maarten Gunnink-serie lees
je over de avonturen van
Maarten en zijn vrienden.
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Zhka

Zhka

De Maarten Gunnink-serie
bestaat uit 10 delen. In
deze populaire oorlogsserie
vertelt de auteur, M. Kanis,
over het dagelijkse leven
in de tijd van de Tweede
Wereldoorlog.
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Zhka

Gebonden
Illustraties: Roelof Wijtsma
90 pagina’s • ¼ 6,95
ISBN en AVI:
Deel 1: 978 90 336 28566
Deel 2: 978 90 336 28573
Deel 3: 978 90 336 28580
Deel 4: 978 90 336 28597
Deel 5: 978 90 336 28603
Deel 6: 978 90 336 28801
Deel 7: 978 90 336 28818
Deel 8: 978 90 336 28825
Deel 9: 978 90 336 28832
Deel 10: 978 90 336 28849

AVI 7
AVI 7
AVI 7
AVI 7
AVI 8
AVI 7
AVI 8
AVI 8
AVI 7
AVI 8
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Naar Erets
Jisraeel GHHO

Gemar Tow
GHHO

Gewoerot
GHHO

Asjer, Sam en Leah gaan na de
Tweede Wereldoorlog terug
naar Israël. Daar raken ze al
gauw betrokken bij de strijd
om hun land.

De Joodse leider David Ben
Goerion roept de nieuwe staat
Israël uit. Soldaten uit Egypte,
Transjordanië, Syrië en andere
landen dringen Israël binnen.

Het ziet er slecht uit voor
Israël. Als buurlanden steeds
dreigender taal uitslaan, slaat
Israël van zich af. Asjer, Sam
en Ilan vechten mee.

Vanaf 10 jaar • 134 pagina’s
ISBN 978 90 336 13500

Vanaf 10 jaar • 132 pagina’s
ISBN 978 90 336 13517

Vanaf 10 jaar • 146 pagina’s
ISBN 978 90 336 13746
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Opsporing
verzocht GHHO

Een man van
staal
GHHO

Schoten in
het bos GHHO

Strijd zonder
genade GHHO

Dominee Slomp is fel tegen
Adolf Hitler. Als de oorlog
uitbreekt zit hij al gauw in het
verzet. Hij heet voortaan ’Frits
de Zwerver’. Tot het voorjaar
van ’44 lukt het de gehate
’terrorist’ uit handen van de
Duitsers te blijven.

Gerrit Jan van der Veen kan
het niet verdragen dat de
Duitsers de Joden als beesten
behandelen. Hij moet zich
verzetten. Allerlei overvallen
pleegt hij. Ook een overval
op de zwaarst bewaakte
gevangenis van Nederland.

Theo Dobbe begrijpt dat er
vanaf het begin verzet moet
worden gepleegd tegen de
Duitse bezetter. Hij gaat
aan de slag en rooft wapens
en munitie uit een van de
bunkers van de vestingstad
Naarden.

In de Tweede Wereldoorlog
hebben niet alleen mannen
verzet gepleegd, maar ook
vrouwen. Een van de bekendste is Hannie Schaft, een
studente uit Haarlem. Hoe het
met haar ging lees je in dit
boek.

Vanaf 10 jaar • 144 pagina’s
ISBN 978 90 336 25480

Vanaf 10 jaar • 152 pagina’s
ISBN 978 90 336 25770

Vanaf 10 jaar • 184 pagina’s
ISBN 978 90 336 26371

Vanaf 10 jaar • 184 pagina’s
ISBN 978 90 336 26838
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De wraak van
de bendeleider GHHO
Heer Schwabel, de ongrijpbare slavenhaler, ontsnapt uit
zijn Oostenrijkse gevangenis en komt naar Nederland
om wraak te nemen op de drie vrienden. Een wilde
jacht door Nederland volgt, maar het lukt de jongens
niet de schurk van zich af te schudden …
Vanaf 10 jaar • 200 pagina’s
ISBN 978 90 336 25404

Kampeerders in de
knel GHHO

Wind in de zeilen
GHHO

De drie avonturiers gaan een trektocht maken
door Nederland. Onderweg ontmoeten een
meisje dat van huis is weggelopen. Ze denkt
dat ze haar problemen zo kan oplossen, maar
ze wordt het slachtoffer van smokkelaars.

De vrienden Koos, Willem en Johan gaan
op de ﬁets naar een zeilkamp in Friesland.
De drie vrienden komen op het spoor van
duistere lieden die het met milieuzaken niet
zo nauw nemen.

Vanaf 10 jaar • AVI 9 • 148 pagina’s • ISBN 978 90 336 13760

Vanaf 10 jaar • AVI 10 • 134 pagina’s • ISBN 978 90 336 14002

Terreur aan de
Moezel GHHO

Kunstroof in Parijs
GHHO

Koos, Willem en Johan gaan in de herfstvakantie naar Duitsland. Op het vakantiepark
treffen ze een wonderlijk gezelschap in een
vrolijk geschilderd busje aan. Ze zeggen dat ze
muzikanten zijn maar ze gedragen zich vreemd.

Koos, Willem en Johan gaan voor een paar
dagen naar Parijs. Ze raken in gesprek met
Fatima, een Egyptische, die met haar man
in Parijs woont. Zij is bang dat haar man in
gevaar verkeert. Hij werkt in het Louvre.

Vanaf 10 jaar • AVI 9 • 189 pagina’s • ISBN 978 90 336 14019

Vanaf 10 jaar • AVI 10 • 224 pagina’s • ISBN 978 90 336 14231

De ongrijpbare
slavenhaler GHHO

Duistere praktijken
in Zuid-Afrika GHHO

De drie vrienden Koos, Willem en Johan
gaan op vakantie naar Oostenrijk. In Wenen
logeren ze bij een oom en tante van Johan.
Ze ontdekken al snel dat de buurman, Herr
König, een echte bullebak is.

Willem, Koos en Johan zien kans om het
koude Nederlandse winterweer te verwisselen voor de Afrikaanse zon. Eenmaal in
Zuid-Afrika beleven ze spannende avonturen.

Vanaf 12 jaar • 208 pagina’s • ISBN 978 90 336 29341
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Vanaf 12 jaar • ca. 200 pagina’s • ISBN 978 90 336 07912
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ENGELANDVAARDERS
K. Norel

Striptekeningen Jaap Kramer
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Engelandvaarders - trilogie
De oorlogsavonturen van Evert Gnodde en Jan Koekman,
twee onverschrokken Urkers die de oversteek naar Engeland
wagen. Ze worden matroos op een marineboot en nemen
deel aan felle gevechten met de Duitsers. Na de invasie en
de slag om Arnhem sluit Jan zich aan bij een verzetsgroep
en gaat Evert spionagewerk doen voor de Engelsen.

 Vogelvrij  In vuur en vlam  Verzet en victorie

¼ 24,90 • ISBN: 978 90 336 09114 • Gebonden
Illustraties: Jaap Kramer • 592 pagina’s
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Het leven van Johan Sebastiaan Bach
Bachs muziek is wereldberoemd. Je hebt vast wel eens een muziekstuk van hem gehoord.
Maar wie was hij eigenlijk? Hoe leefde hij, waar woonde hij en wat deed hij? In dit stripboek lees je over het leven van een bijzondere componist en musicus. Behalve het stripverhaal vind je in dit boek ook een artikel over Bachs leven en werk, met afbeeldingen en
een tijdbalk. Zo kun je op een leuke manier iets over hem te weten komen.
Vanaf 12 jaar, Geniet gebrocheerd
29 x 22 cm, 46 pagina’s, ¼ 1,95
ISBN 978 90 336 28306
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Vaderlandse geschiedenis in stripvorm
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Paperback, geheel in kleur
14,8 x 21 cm, 80 pagina’s, ¼4,95
ISBN 978 90 336 08780

Paperback, geheel in kleur
14,8 x 21 cm, 80 pagina’s, ¼ 4,95
ISBN 978 90 336 08858

Paperback, geheel in kleur
14,8 x 21 cm, 80 pagina’s, ¼ 4,95
ISBN 978 90 336 08841

9HUDQWZRRUGHVWULSERHNHQYRRUHHQDDQWUHNNHOLMNHSULMV
De geschiedenis van Nederland in stripvorm. Met gedetailleerde, historisch verantwoorde tekeningen, en met vaart en humor
verteld. In deze boeken wordt de vaderlandse geschiedenis op een heel bijzondere manier gebracht.
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De prins der predikers

C.T. George

Het levensverhaal van C.H. Spurgeon voor kinderen

De prins
der
predikers
Het levensverhaal van
C.H. Spurgeon

QLHXZ

Op een winterse zondag in 1849 loopt de 15-jarige Charles naar de kerk. Onderweg wordt
hij overvallen door een zware sneeuwstorm. Charles komt terecht in een ander kerkje dan
waar hij van plan was naartoe te gaan. Hij neemt plaats op de achterste bank. Een oude
man loopt naar de preekstoel en begint te preken. Charles verwacht een saaie preek te
horen, maar de woorden die de eenvoudige man spreekt dringen door tot in het diepst van
zijn ziel.
Charles Spurgeon was een eenvoudige Engelse boerenjongen die na zijn bekering werd
geroepen tot het ambt van predikant. Zijn levensverhaal wordt in dit boek op een boeiende manier beschreven.
Gebonden
Illustratie: Rino Visser
Vanaf 10 jaar

141 pagina’s, € 9,90
ISBN 978 90 336 08674
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h e i m e br ief
D e ger d e k o n i n g
vo o
ve n s ve r h a a l v a n
Het le ido de Brès
Gu

De geheime brief voor de koning
Verschrikt blijft hij staan. Wat was dat? Een krakend geluid! Een soldaat misschien? Z’n hart
bonst in z’n keel… Zo snel hij kan verbergt hij het geheime pakje weer onder z’n mantel. Zou
het dan op het allerlaatste moment tóch nog mislukken? Met ingehouden adem tuurt hij in
het donker. Maar het blijft stil. Voorzichtig sluipt hij verder …

[

J. Kranendonk-Gijssen

In de nacht van 2 november 1561 wordt er een verzegeld pakje over de muur van het kasteel in Doornik gegooid. Het is de Nederlandse Geloofsbelijdenis die Guido de Brès heeft
opgesteld. Er zit ook een brief bij voor koning Filips II. Guido de Brès wil hem duidelijk
maken dat de ketters helemaal geen verkeerde bedoelingen hebben. Ze willen juist God en
de koning eren!

Zhka

Gebonden
Vanaf 10 jaar
144 pagina’s, ¼ 9,90
ISBN 978 90 336 2935 8
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Ik zal Mijn gemeente
bouwen

SHUGHHO

YDQ`
YRRU`

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de
hemelvaart van Jezus Christus. In de tijd daarna is Zijn
gemeente ontstaan en verbreid over de wereld. Hoe?
Waar? Wanneer? Daarover gaan de verhalen in deze
tweedelige kerkgeschiedenis.
De vertellingen zijn geschreven voor kinderen van 10-12
jaar, maar zullen ook ouderen aanspreken. Op school,
zondagsschool en club kunnen ze gebruikt worden als
vertelstof om Gods hand in de geschiedenis te laten zien.

Gebonden • vanaf 10 jaar Illustraties: Rino Visser • 378 pagina’s per deel
¼35,90 per deel • Deel 1: ISBN 978 90 336 0553 6 • Deel 2: ISBN 978 90 336 0572 7

@WdlWdH[[d[d
Vensters vol verhalen

9

  (167(56
2/  9 (5+$/(1

De canon van Nederland
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In korte tijd is de canon van Nederland een begrip geworden. De vijftig vensters geven een
mooie inkijk in onze eigen geschiedenis. Dit boek volgt de vensters op de voet, maar legt wel
eigen accenten die het christelijke karakter van de Nederlandse geschiedenis benadrukken.
De opzet van dit boek is heel geschikt voor het onderwijs, maar ook thuis is het een interessante bron van informatie. De prachtige illustraties van Jaap Kramer maken het tot een schitterend lees- en kijkboek. Door de vermelding van allerlei gegevens over historische steden,
kastelen, musea en andere bezienswaardigheden krijg je zin om de geschiedenis zelf te gaan
beleven. Doen!
Gebonden • Illustraties: Jaap Kramer • 209 pagina’s • ¼24,90 • ISBN 978 90 336 29525
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De smokkelaars

QLHXZ

Onder dekking van het duister sluipen mannen door de nacht. Napoleon is in Nederland aan de
macht en heeft de handel met Engeland verboden. Maar in Friesland wordt druk gesmokkeld
en in het geheim komen tabak en kofﬁe over zee het land binnen.
Niet alleen van de kant van de Fransen dreigt gevaar. De smokkelaars moeten ook oppassen
voor hun landgenoten. De sluwe Jelle Piebes speelt een dubbel spel: terwijl hij de schijn ophoudt dat hij een trouwe Fries is, smeedt hij samen met de Franse korporaal Pierre Longchamps
listige plannen om de smokkelaars in de val te laten lopen.
Jelle heeft het oog laten vallen op zijn buurmeisje Anna, maar die verafschuwt hem. Terwijl
Jelle zijn listen uitvoert, krijgt Anna’s familie steeds meer problemen met de Franse bezetter …
Uitvoering paperback • Ca. 230 pagina’s, € 9,95 • ISBN 978 90 336 08865 • Verschijnt september 2011
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Vriendschap, fase 2

De V van Veerle

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
180 pagina’s • ¼9,95
ISBN 978 90 336 09459
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Kim Vogel Sawyer

Katy’s
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Kim Vogel Sawyer

Katy’s
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Emma is een vlotte meid uit
havo 3. Door het vertrek van
haar vriendin naar Amerika raakt
Emma in een dip, waarvan ze op
haar eigen manier probeert los
te komen. Ze zoekt de oplossing in genieten en leuke dingen
doen. Ze weigert zich af te vragen of de dingen die ze doet wel
bij haar passen. Emma ontdekt
dat je bij een echte vriendschap
jezelf moet durven zijn. Is zij
klaar voor nieuwe vrienden?

[
Zhka

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
180 pagina’s • ¼ 11,90
ISBN 978 90 336 0698 4

Veerle zit in de derde klas van het
PRO. Een van haar hobby’s is naaien.
Ze is vaak bij haar oma te vinden.
Samen met haar maakt ze de leukste
dingen. Veerle vindt het lastig om te
accepteren dat ze niet zo goed is in
leren. Daarom vindt ze zichzelf een
slome troela. Dat idee wordt nog
versterkt door drie jongens die haar
op een vervelende manier pesten.
Maar als ze werkelijk zo stom is,
waarom kijkt Brent dan steeds zo
belangstellend naar haar?

.DW\ODPEULJKWVHULH
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Katy’s nieuwe wereld
De vijftienjarige Katy Lambright gaat naar de middelbare school.
Met haar ouderwetse jurk, haar hoofdkapje en haar make-uploze gezicht valt Katy volledig uit de toon bij de andere scholieren. Gelukkig lukt het Katy toch om bevriend te
worden met een paar meisjes. Maar daarmee is haar probleem niet opgelost.
Ze wordt in de mennonitische gemeenschap scheef aangekeken om haar vriendschap
met wereldse meisjes. Katy twijfelt: Kunnen de twee werelden waarin zij zich bevindt wel
samengaan?
Paperback • 225 pagina’s • € 12,90 • ISBN 978 90 336 09435

Katy’s strijd
Katy Lambright lijkt haar leventje helemaal op orde te hebben. Het gaat goed op school en ze
heeft veel vriendinnen. Dat ze mennonitisch is, heeft iedereen geaccepteerd. Bryce, een jongen
uit haar debatteam, heeft zelfs een oogje op haar! Ook thuis gaat het goed: ondanks dat ze
geen moeder meer heeft, kan ze samen met haar vader het huishouden prima aan.
De rust wordt verstoord als Katy’s vader thuiskomt met een nieuwtje: hij heeft een vriendin!
Katy probeert haar vader ervan te overtuigen dat een vrouw in huis niet nodig is. Zal het Katy
lukken om haar vader voor zichzelf te houden? Of zal ze toch een stiefmoeder naast zich moeten dulden?
Paperback • Ca.225 pagina’s • € 12,90 • ISBN 978 90 336 30026 Verschijnt september 2011
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Margreet-trilogie
Lees in Niet zo hoog, Margreet! over Margreet, in de laatste klassen van de havo. Haar
beste vriendin is Tineke. Samen genieten ze van gebeurtenissen op school. Maar dan
wordt Tineke ernstig ziek. Margreet beseft dat het in dit leven gaat om belangrijker
dingen dan het uiterlijk.
In Wat ga je doen, Margreet? gaat Margreet na haar examen voor een halfjaar naar
Canada. Ze ontmoet nieuwe vriendinnen en ook een vriend. Er ontstaat een relatie
met Ralph, een student met een heel andere levensopvatting. Dit bezorgt haar veel
moeilijkheden en strijd.

QLHXZ

In Eindelijk, Margreet! is Margreet terug uit Canada en woont weer thuis bij haar
ouders. Ze weet nu wat ze wil gaan doen. Maar voordat het zover is, heeft ze nog veel
moeilijke ogenblikken te overwinnen …
Paperback • Illustratie: Corinne Veen • Ca. 500 pagina’s • € 19,95 • ISBN 978 90 336 30088
Verschijnt oktober 2011
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Senta’s
bruidsvlucht

Senta’s bruidsvlucht
Senta, een Saksisch meisje van 14 jaarwendes oud, droomt ervan te trouwen met
Bernlef. Haar droom wordt een afschuwelijke nachtmerrie als haar geliefde wordt
gedood door een Frankische krijger en zij wordt uitgehuwelijkt aan een wrede,
oude man. Senta wordt niet alleen gekweld door verdriet, maar ook door angst.
Wat heeft de droom van haar oma te betekenen? Zal zij de eeuwenoude gebruiken
in haar sibbe omver gooien door te buigen voor een kruis? De eigenwijze Senta
besluit haar lot te ontvluchten.
Met dit spannende verhaal brengt de schrijfster de tijd van de vroege middeleeuwen tot leven.
12 jaar en ouder • Paperback • ca. 200 pagina’s • € 12,90 • ISBN 978 90 336 30767
Verschijnt oktober 2011
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Woeste golven

Avontuur op
wolkeneiland

Dover, Engeland 1940. De veertienjarige Alec
Curtis wil niets liever dan naar zee. Sinds het
neefje van Alec door zijn schuld is omgekomen, is hij op de vlucht. Voor zijn vader, voor
het verleden en voor zichzelf. Hoe dichter
de oorlog Engeland nadert, hoe meer Alec
zich gedwongen voelt om iets te doen voor
zijn kameraden in Frankrijk. Maar hoe zal de
gevaarlijke tocht naar de overkant van het
Kanaal aﬂopen?

YDQ`
YRRU`

Paperback • 252 pagina’s •¼ 12,95
ISBN 978 90 336 08247

YDQ` :_WdWFWj[h
YRRU` Zwerfkinderen
Als de oorlog uitbreekt, is Ferhat 13 jaar oud. Zijn
vader en zijn broer Sali vechten tegen de Serviërs.
Ferhat haat de Serviërs, want zij onderdrukken de
Albanezen. En hij is ook Albanees …
Op een dag komen de Serviërs naar zijn
geboortedorp, Raçak. Ferhat en zijn zusje Nina
vluchten het bos in. Maar daar kunnen ze niet
blijven, als het winter wordt. Waar moeten ze
heen? Een lange zwerftocht door het land van de
vijand begint.
Gebonden • Vanaf 12 jaar • 232 pagina’s
¼ 6,95 • ISBN 978 90 336 28917

Ben is kwaad. De zomervakantie is
net begonnen en hij wil met zijn vader en moeder op vakantie. Maar zij
maken steeds ruzie en nu hebben ze
ook nog een vreselijk plan bedacht.
Hij moet van hen naar een zomerkamp …
Gebonden • Vanaf 10 jaar • 264 pagina’s
¼5,95 • ISBN 978 90 336 29327
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De dikke
meidenclub
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Niemand weet waarom
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Molly wil later journalist worden of kinderboeken gaan schrijven. Haar eerste
verhaal is al af. Het gaat over wat er is
gebeurd, op school en thuis. Verdrietige
dingen. Over de ruzies waar niemand iets
van begreep. Over Theo, Molly’s broer, die
in elkaar werd geslagen. Over Machteld,
die ze altijd saai vond. En over het plan
voor het nieuwe Maaiveld, een Maaiveld
zonder vechtpartijen.

Emily van Thijn heeft, samen met
haar iets te dikke vriendin Marjolein,
een club opgericht: ‘De dikke meidenclub’. Alleen dikke meiden mogen
lid worden. Het motto van de club is:
samen staan we sterk.

Gebonden • Vanaf 12 jaar • 158 pagina’s
¼ 4,95 • ISBN 978 90 336 28108

Gebonden • Vanaf 12 jaar • 176 pagina’s
¼ 4,95 • ISBN: 978 90 336 29242
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De watergeus
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Hotse is kapitein van het geuzenschip De
Prinsenhof en staat in dienst van de Prins
van Oranje. Hij opereert vanuit Emden en
probeert de Spanjaarden zo veel mogelijk
schade toe te brengen. Hoewel hij deel
uitmaakt van de geuzenvloot van Lumey
en zijn bijdrage levert in menig zeegevecht,
blijft er voor hem ruimte om acties op kleine
schaal uit te voeren. Daarbij komt hij vaak in
gevaar. Door een list van zijn tegenstander
Jochem raakt hij in gevangenschap. Betekent dit het einde van zijn geuzenstrijd?
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Hotse Hiddes
Sibe van Aangium
Banier Klassieker

,GHHO
De vrijbuiter

Sibe van Aangium
Banier Klassieker

,QJCP*KFFKPI

QLHXZ

Paperback • 208 pagina’s • € 9,95
ISBN 978 90 336 09404

Paperback
175 pagina’s, ¼ 9,95
ISBN: 978 90 336 08872

Sibe van Aangium
Banier Klassieker

Paperback
164 pagina’s, ¼ 9,95
ISBN: 978 90 336 09060
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Raadsels om de Drakensbergen
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Fotograaf Theodoor Smit heeft zijn neef Edward gevraagd zijn chauffeur te zijn, terwijl hij
natuuropnames maakt in het Kruger Wildpark. Edward gaat graag op dat verzoek in en
vertrekt met zijn vriend Wielema naar Bulawayo, waar oom Theodoor op hem wacht. Onderweg krijgen ze een ongeluk en komen terecht in de woning van een farmer. Daar luistert
Edward een wel heel bijzonder gesprek af, wat het begin is van een reeks merkwaardige
avonturen ...
Paperback • 240 pagina’s
€ 9,95 • ISBN 978 90 336 09077
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Complot in Ethiopië
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Een helikopter die niet aankomt op de
plek waar hij wordt verwacht. Schoten in
de nacht. Een verlaten tentenkamp.
Vanaf het begin wordt de expeditie van
fotograaf Theodoor Smit naar de Nijlravijnen in Ethiopië vergezeld van vreemde
gebeurtenissen. Wat hebben deze gebeurtenissen met elkaar te maken?
Paperback • ca. 240 pagina’s
€ 9,95 •ISBN 978 90 336 09084
Verschijnt september 2011
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Gevecht in
de rimboe

Johan Hidding

Paperback
245 pagina’s, ¼ 9,95
ISBN: 978 90 336 08919

Banier Klassieker

,,-
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Speurtocht
naar vermisten
Paperback
263 pagina’s, ¼ 9,95
ISBN: 978 90 336 09060

Johan Hidding
Banier Klassieker
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Jungledokter

Jungledokter en

Jungledokter en
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de gevaarlijke
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de luipaard

ziekte

operatie

Water en vuur
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Water
en vuur
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M. Kanis

Pocket, € 6,95
ISBN 978 90 336 08070

Pocket, ¼ 6,95
ISBN 978 90 336 07679

Pocket, ¼ 6,95
ISBN 978 90 336 08087

Pocket, € 6,95
ISBN 978 90 336 30392
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Een vriend

Verraden

Smokkelpiraten

ontmoeting

op het spoor

vriendschap

in de Biesbosch

op de Noordzee

Een vriend
op het spoor

Maarten Brand

Pocket, ¼ 6,95
ISBN 978 90 336 07868



Verraden
vriendschap

André Heijboer

Pocket, ¼ 6,95
ISBN 978 90 336 29716

Smokkelpiraten
in de Biesbosch

Een vreemde

Een vreemde
ontmoeting op
de Noordzee

A. de Jager

Marinus Smit

Pocket, ¼ 6,95
ISBN 978 90 336 29709

Pocket, ¼ 6,95
ISBN 978 90 336 09381
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ZIE HET VERHAAL

Zie het verhaal

DE BANIER

Verhalen uit de Bijbel getekend

YDQ`
YRRU`

De serie ‘Zie het verhaal’ bestaat uit
Bijbelse prentenboeken met weinig tekst
en veel beeld. De paginagrote afbeeldingen,
getekend door Adri Burghout, vertellen over:
‘De gelijkenis van het onkruid’, deel 1
‘De tocht door de Rode Zee’, deel 2
‘De barmhartige Samaritaan’, deel 3
‘De ark van Noach’, deel 4
‘De verloren zoon’, deel 5
‘De reis van Elia’, deel 6
‘De gelijkenis van de maaltijd’, deel 7
‘Daniël in de leeuwenkuil’, deel 8
‘De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer’, deel 9.

deel 5: 978 90 336 28269
deel 6: 978 90 336 28610
deel 7: 978 90 336 28924
deel 8: 978 90 336 29136
deel 9: 978 90 336 08193

Het bijzondere aan deze boeken is, dat uw kind het
verhaal ziet terwijl u het in eigen woorden vertelt. In
mooie, kleurrijke tekeningen volgt u de geschiedenis
stap voor stap. Uit het hoofd vertellen is niet eenvoudig.
Daarom hebben we bij elke afbeelding een korte tekst
opgenomen. Bovendien worden moeilijke begrippen
uitgelegd en is het Bijbelgedeelte opgenomen in het
boek.

DEEL 9

DE WIJZE EN DE DWAZE BOUWER

Gebonden • geheel in kleur • 32 pagina’s •¼9,95
ISBN:
deel 1: 978 90 336 04768
deel 2: 978 90 336 05017
deel 3: 978 90 336 05413
deel 4: 978 90 336 05659
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Brieven voor jou
Andrea van Hartingsveldt - Moree

 

Bijbellezen met kinderen

QLHXZ

Deel 5 - Filippenzen en Kolossenzen
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Andrea van Hartingsveldt - Moree

Gebonden
ca. 130 pagina’s • ¼14,90
ISBN deel 1 978 90 336 2920 4
ISBN deel 2 978 90 336 2954 9

Andrea van Hartingsveldt - Moree

 

 

Bijbellezen met kinderen

Bijbellezen met kinderen

Deel 1 - Inleiding en Romeinen
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De serie ‘Brieven voor jou’ biedt ouders en andere opvoeders
handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het
gelezen Bijbelgedeelte.
In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms
moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel
onderwijs voor het persoonlijke leven.
Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een
aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen
om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het
persoonlijke leven.

Deel 3 - 2 Korinthe
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ISBN deel 3 978 90 336 0773 8
ISBN deel 4 978 90 336 0820 9
ISBN deel 5 978 90 336 0928 2

Andrea van Hartingsveldt - Moree

 

Bijbellezen met kinderen

Deel 4 - Galaten en Efeze

'HHO
*DODWHQHQ(IH]H

DQGUHDYDQK DUWL QJVYHOGPRUHH
tL_dZ`_`^[jeeapeb[kaWbi[hfeijleeh`[_i57bi`[[[dXh_[\
ah_`]j"a_`a`[id[bmWj[h_dijWWj$C[jZ_jXe[a`[ah_`]`[feijlWd
FWkbki$>_`^[[\jl[[bXh_[l[d][iY^h[l[d$Eealeeh`ekp_`dZ_[
X[bWd]h_`aecj[b[p[d$MWjp[]`[5L_dZ`[p[ce[_b_`a5:Wj^eeh_a
edp[a_dZ[h[deeam[b[[dip[]][d$:WWhec_i^[jX[bWd]h_`aZWj
p_`dXh_[l[dk_j][b[]ZmehZ[d$Peaec[dFWkbkimeehZ[dZ_Y^j[h
X_``[$;_][db_`ap_`d^[j=eZiMeehZ[d$;[dXh_[\k_jZ[^[c[b$:Wj
_im[b^[[bX[bWd]h_`at



GLYHUVHVHULHV

lWdW\*#'(`WWh

QLHXZ

VHULHZLM]HU
Andrea van Hartingsveldt-Moree
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Op weg naar het kerstfeest

Christelijke feestdagen in het gezin

Gebonden, 20 x 20 cm
Ca. 100 pagina’s, € 13,95
ISBN 978 90 336 30347
Verschijnt oktober 2011

In deze serie zullen volgen:
-Deel 2, Op weg naar het Paasfeest
-Deel 3, Op weg naar het Pinksterfeest

, 0.5
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Dit gezinsdagboek is een goed hulpmiddel om als gezin
bewust naar het Kerstfeest toe te leven. Het geeft vanaf de
eerste adventzondag tot en met Nieuwjaarsdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm
om te zingen en gespreksvragen.
Elke adventweek begint met een inleiding op het weekthema. Daarbij worden suggesties gegeven voor de verwerking
van de stof. Er is rekening gehouden met de verschillende
leeftijden van kinderen.
Door middel van de bijgevoegde adventkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het Kerstfeest komen. Door
het samenstellen van een tijdbalk leren oudere kinderen de
aankondigingen van Christus’ geboorte in de juiste tijd en
omstandigheden plaatsen.
Verder heeft elke week een kleurplaat of knutselwerkje voor
jongere kinderen. Zo betrekt dit dagboek alle gezinsleden
bij de adventweken en is daarmee tegelijk een gezinsdoeboek.
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Komt kinderen
De boeken in deze serie helpen ouders bij de geloofsopvoeding van kinderen in
de basisschoolleeftijd. De gespreksvragen moedigen kinderen aan om over het
onderwerp na te denken en te praten. In ‘Leert van Mij’ (deel 1) worden Bijbelse
begrippen uitgelegd, ‘Bidt tot Mij’ (deel 2) gaat over het gebed, in ‘Hoort naar Mij’
(deel 3) komen de Tien Geboden aan de orde en in het laatste deel ‘Komt tot Mij’
worden de verschillende onderdelen van de eredienst uitgelegd.
Gebonden • geheel in kleur
72 pagina’s per deel • ¼13,95 per deel
ISBN : deel 1: 978 90 336 0544 4

deel 2: 978 90 336 0566 6
deel 3: 978 90 336 2837 5
deel 4: 978 90 336 0713 4
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Ada Schouten-Verrips

'b%" O
Gebonden
7-9 jaar
256 pagina’s
¼14,50
ISBN 978 90 336 0663 2

Bijbels dagboek voor kinderen

IWc[d][ij[bZZeeh@WYec_d[lWdM[[bZ[d

Hoor een lied
In dit dagboekje staat elke maand een thema centraal dat te maken heeft met
muziek in de Bijbel. In korte stukjes wordt steeds één Bijbeltekst uitgelegd. Bij
elke dagtekst staan twee vragen: een weetvraag, die je kunt beantwoorden
als je het stukje en de Bijbeltekst goed hebt gelezen, en een denkvraag.

7ZWIY^ekj[d#L[hh_fi

Die eenvoudigen wijsheid leert
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Zelfs vindt de mus
Bijbels dagboek voor jonge kinderen
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De 20 bijbelverhalen in de populaire serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn
opnieuw gedrukt en in twee delen uitgebracht. Op deze manier kunt u de serie ook
als kinderbijbel gaan gebruiken. In het eerste deel vindt u verhalen uit het Oude
Testament. In het tweede deel verhalen uit het Nieuwe Testament. De verhalen zijn
geschikt voor kinderen van groep 1 tot en met 5. De boeken bevatten veel aantrekkelijke illustraties.

Bij ieder verhaal staat
een Bijbelgedeelte
aangegeven en
wordt een kerntekst
genoemd. Die dient
bij het terugvragen als
hulpmiddel om te zien
of het kind het verhaal
heeft begrepen. De
boekjes bevatten
veel aantrekkelijke
illustraties.
Van deel 1, 2, 4, 5, 7, 8,
12, 13, 15, 16, 17 en 18
is een herziene herdruk
verschenen.

Gebonden, geheel in kleur
400 pagina’s per deel

Losse delen: 60 pagina’s
per deel¼ 7,25 per deel
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ISBN dl 1: 978 90 336 2908 2
ISBN dl 2: 978 90 336 2909 9

ISBN compleet:
978 90 336 2910 5

VHULHGLHHHQYRXGLJHQZLMVKHLGOHHUW
lWdW\*#.`WWh

7ZWIY^ekj[d#L[hh_fi

;l[hjAk_`j

Zelfs vindt de mus

Elkedagboek

In de Bijbel staan veel verhalen die over een dier
gaan. Bijvoorbeeld over een leeuw, een lam,
een hert of een olifant. Maar je zult wel merken
dat er nog veel meer dieren in de Bijbel
zijn te vinden. Daar gaat dit dagboek over.

Een Bijbels dagboek voor kinderen vanaf 8 jaar. Het volgt
de Bijbel van het begin tot het
einde.
Gebonden
vanaf 8 jaar
120 pagina’s
¼7,50
ISBN 978 90 336 0497 3

In dit boek worden ook vragen aan jou
gesteld! Niet over de dieren, maar wel over
jouw hart. Is er in jouw hart al een wonder
gebeurd? Heb je de Heere al lief gekregen?
Je snapt het al: dit dagboek is echt iets voor jou.
Gebonden • 4-7 jaar
Illustraties: Adri Burghout • 213 pagina’s
¼14,90 • ISBN 978 90 336 0662 5
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ISBN

Titel

Onderwerp

978 90 336 1372 2
978 90 336 1373 9
978 90 336 1396 8
978 90 336 1397 5
978 90 336 1421 7
978 90 336 1422 4
978 90 336 1435 4
978 90 336 1436 1
978 90 336 1488 0
978 90 336 1489 7
978 90 336 2522 0

In den beginne (1)
Wat de Heere belooft (2)
Hoe de Heere zorgt (3)
Mozes de knecht van God (4)
Door de woestijn (5)
In het beloofde land (6)
De Heere regeert (7)
Hoe de Heere hoort (8)
Geen andere goden (9)
Ver van huis (10)
Hoe de Heere redt (11)

978 90 336 2523 7
978 90 336 2615 9

Naar Bethlehem (12)
De wonderen van Uw hand (13)

978 90 336 2624 1
978 90 336 2699 9
978 90 336 0495 9
978 90 336 0532 1
978 90 336 0540 6

Milde handen, vriend’lijk ogen (14)
Hij heeft alle macht (15)
Die het verlorene zoekt (16)
Zie het Lam Gods (17)
De Heere is opgestaan (18)

978 90 336 0549 9
978 90 336 0550 5

Hoe de Heere werkt (19)
Verkondigt alle landen (20)

Vanaf de schepping tot aan de belofte aan Abram
Van Hagar en Ismaël tot Jakob en Ezau
De geschiedenis van Jozef
Mozes in het land Egypte
Mozes in de woestijn
De intocht in het beloofde land
Simson en Samuël
Het koningschap van Saul, David en Salomo
Elia en Elisa
Daniël
De geschiedenis van Nehemia, Jeruzalem wordt herbouwd.
De geschiedenis van koningin Esther
De geboorte van de Heere Jezus
De geschiedenis van Johannes de Doper en gebeurtenissen
uit het leven van de Heere Jezus
Gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus
De wonderen van de Heere Jezus
Het leven van de Heere Jezus
Het sterven van de Heere Jezus
De geschiedenis van de opstanding van de Heere Jezus en
de verschijning aan Zijn discipelen. De heilsfeiten van Hemelvaart en Pinksteren
De wonderen en tekenen die de Heere Jezus deed
De zendingsreizen van Paulus
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18. Paarden

Er zijn in totaal 54 kleine boekstickertjes. Een klas die wil meedoen, moet
minstens twintig verschillende boekstickers verzamelen. Meer mag natuurlijk
ook, graag zelfs! Plak alle stickers op een groot vel, of in een zelfgemaakt
boek. Daar kun je iets bij tekenen of schrijven of plakken. Alles mag, als het
maar over boeken lezen gaat. Dat zou een mooi project kunnen zijn voor het
nieuwe schooljaar! De klas met de mooiste, origineelste inzending wint de
hoofdprijs.

1e prijs: Elke leerling krijgt een boek.
De meester of de juf ook.
De hele klas komt in de volgende Banier
jeugdboekencatalogus (augustus 2012) te staan, met foto!
De leerkracht mag voor € 100,00 aan Banierboeken uitzoeken
voor de bibliotheek van de klas of de school.
2e prijs: Elke leerling een boek en voor € 50,00 aan boeken voor de
school.
3e prijs: Elke leerling een boek en voor € 25,00 aan boeken voor de
school.

De klasseninzending voor 3 mei 2012 opsturen naar: Banier schoolstickeractie, Postbus 308, 7300 AH Apeldoorn
Er hoeft geen formulier bij, maar natuurlijk wel de naam en het adres van de school plus de naam van de leerkracht.

Spaar stickers v
Banierboeken
win een ﬁets

Kijk op www.debanie
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8. Dolﬁ
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Plak de vijf boekstickertjes op het
wedstrijdformulier in deze jeugdboekencatalogus
en vul het formulier verder in.
Vertel in hooguit dertig woorden wat je het
mooiste boek van De Banier vindt en waarom dat
zo is.
Wie de mooiste omschrijving geeft, wint een ﬁets!

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:

Een jongensﬁets of een meisjesﬁets
Voor 50 euro aan Banierboeken uitzoeken
Voor 25 euro aan Banierboeken uitzoeken
Een Banierjeugdboek naar keuze
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s
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auteur

titel

pagina

Aangium, Sibe van

Hotse Hiddes (1)

53

€

9,95

George, C.T.

De prins der predikers (over Spurgeon)

48

€

Aangium, Sibe van

De vrijbuiter (2)

53

€

9,95

Hartingsveldt, A. van

Leert van Mij (deel 1 serie ‘Komt kinderen!’)

57

€ 13,95

Aangium, Sibe van

De watergeus (3)

53

€

9,95

Hartingsveldt, A. van

Bidt tot Mij (deel 2 serie ‘Komt kinderen!’)

57

€ 13,95

Aangium, Sibe van

De smokkelaars van de schans (1)

49

€

9,95

Hartingsveldt, A. van

Hoort naar Mij (deel 3 serie ‘Komt kinderen!’)

57

€ 13,95

Berg, v.d. C.

Kumi de schoenpoetser e.a.

36

€

7,90

Hartingsveldt, A. van

Komt tot Mij (deel 4 serie ‘Komt kinderen!’

57

€ 13,95

Beunk-de Jong, Rika

Bob en Anne winterboek

18

€

9,95

Hartingsveldt, A. van

Brieven voor jou, Inleiding en Romeinen (1) -

56

€ 14,90

Bikker, Linda

Tes wil niet naar de kapper (1)

9

€

8,95

Hartingsveldt, A. van

Brieven voor jou, 1 Korinthe (2)

56

€ 14,90

Bikker, Linda

Tim wil niet naar de tandarts (2)

9

€

8,95

Hartingsveldt, A. van

Brieven voor jou, 2 Korinthe (3)

56

€ 14,90

Bikker, Linda

Tim wil niet naar dokter (3)

9

€

8,95

Hartingsveldt, A. van

Brieven voor jou, Galaten en Efeze (4)

56

€ 14,90

Bikker, Linda

Dag worm

8

€ 11,95

Hartingsveldt-Moree, A.

Brieven voor jou, Filippenzen en Kolossenzen (5)

56

€ 14,90

Bikker, Linda

Rommel op de boerderij

8

€

9,90

Hartingsveldt-Moree, A.

Wegwijzer, op weg naar het Kerstfeest

57

€ 13,95

Blijdorp, J.

Kampeerders in de knel (1)

46

€

6,95

Heijboer, André

Verborgen schat

41

€

9,90

Blijdorp, J.

Wind in de zeilen (2)

46

€

6,95

Heijboer, André

Verraden vriendschap

54

€

6,95

Blijdorp, J.

Terreur aan de Moezel (3)

46

€

6,95

Hendriksen, Marjanne

Het geheim in de grond

28

€

7,95

Blijdorp, J.

Kunstroof in Parijs (4)

46

€

6,95

Hidding, Johan

Gevecht in de rimboe (1)

53

€

9,95

Blijdorp, J.

De ongrijpbare slavenhaler (5)

46

€

6,95

Hidding, Johan

Speurtocht naar vermisten (2)

53

€

9,95

Blijdorp, J.

Duistere praktijken in Zuid-Afrika (6)

46

€

6,95

Hidding, Johan

Raadsels om de Drakensbergen (3)

53

€

9,95

Blijdorp, J.

De wraak van de bendeleider (7)

46

€

6,95

Hidding, Johan

Komplot in Ethiopië (4)

53

€

9,95

Blijdorp, J.

Verzin iets beters! (1)

43

€

9,95

Honkoop, M.

Kom op, Citroentje!

30

€

4,95

Blijdorp, J.

Foute wissel (2)

43

€

9,95

Hull, Nancy

Woeste golven

52

€ 12,95

Boer, Peter

Wat is er gebeurd? (stripboek)

47

€

4,95

Jager, A. de

Smokkelpiraten in de Biesbosch

54

€

Boer, Peter

Karel de Grote in gevaar (stripboek)

47

€

4,95

Janse- v.d. Meide, W.A.

Ik zal mijn gemeente bouwen per deel

49

€ 19,95

Boer, Peter

Floris V en Reinald de Rijmer (stripboek)

47

€

4,95

Kanis, M.

Opsporing verzocht, Frits de Zwerver (1)

45

€

9,90

Brand, Maarten

Een vriend op het spoor

54

€

6,95

Kanis, M.

Een man van staal, Gerrit Jan van der Veen (2)

45

€

9,90

Bout-Monteau, Anja

De V van Veerle

50

€ 11,90

Kanis, M.

Schoten in het bos (3)

45

€

9,90

Bout-Monteau, Anja

Vriendschap fase 2

50

€

9,95

Kanis, M.

Strijd zonder genade (4)

45

€

9,90

Burghout, A.

Lifeliner 2 vliegt te hulp (1)

38

€

8,50

Kanis, M.

Naar Erets Jisraeel (1)

45

€

5,95

Burghout, A.

Lifeliner 2 krijgt hulp (2)

39

€

8,50

Kanis, M.

Gemar Tow (2)

45

€

5,95

Burghout, A.

Lifeliner 2 en de gekaapte luchtballon (3)

39

€

8,50

Kanis, M.

Gewoerot (3)

45

€

5,95

Burghout, A.

Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis Volkel (4)

39

€

8,50

Kanis, M.

Jom Kippoer (4)

45

€

5,95

Burghout, A.

Lifeliner 2 en de cocaïnebende (5)

39

€

8,50

Kanis, M.

Vreemde soldaten (1)

44

€

6,95

Burghout, A.

Lifeliner 2, Sabotage in de nacht (6)

38

€

8,50

Kanis, M.

Val in de bunker (2)

44

€

6,95

Burghout, A.

Het geheim van de griendkeet (1)

37

€

7,90

Kanis M.

Voor Joden verboden (3)

44

€

6,95

Burghout, A.

Paniek in de bergen (2)

37

€

7,90

Kanis, M.

V is victorie (4)

44

€

6,95

Burghout, A.

De geheimzinnige werkplaats (3)

37

€

7,90

Kanis, M.

Vuur over de stad (5)

44

€

6,95

Burghout, A.

Een vreemde pyromaan (4)

37

€

7,90

Kanis M.

Vergeefse vlucht (6)

44

€

6,95

Burghout, A.

Gevaarlijk vuurwerk (5)

37

€

7,90

Kanis, M.

Verdacht van diefstal (7)

44

€

6,95

Burghout, A.

De gelijkenis van het onkruid (1)

55

€

9,95

Kanis, M.

Vader in gevaar (8)

44

€

6,95

Burghout, A.

De tocht door de Rode Zee (2)

55

€

9,95

Kanis, M.

Vuil verraad (9)

44

€

6,95

Burghout, A.

De barmhartige Samaritaan (3)

55

€

9,95

Kanis, M.

Verscholen vijand (10)

44

€

6,95

Burghout, A.

De ark van Noach (4)

55

€

9,95

Kanis, M.

Water en vuur

54

€

6,95

Burghout, A.

De verloren zoon (5)

55

€

9,95

Katalin, G.

Avontuur op Wolkeneiland

52

€

5,95

Burghout, A.

De reis van Elia (6)

55

€

9,95

Knegt, S.

Concert voor opa

29

€

3,95

Burghout, A.

De gelijkenis van de maaltijd (7)

55

€

9,95

Knegt, S.

Het geheim in de stal (1) - Lisa en Summer

19

€

7,90

Burghout, A.

Daniël in de leeuwenkuil (8)

55

€

9,95

Knegt, S.

Brand in de stal (2) – Lisa en Summer

19

€

7,90

Burghout, A.

De wijze en de dwaze bouwer (9)

55

€

9,95

Knegt, S.

Spreekbeurt in het gips (3) – Lisa en Summer

19

€

7,90

Dhombre, P.

Het leven van Johan Sebastiaan Bach - stripboek

47

€

1,95

Knegt, S.

Het verdwenen veulen (4) – Lisa en Summer

19

€

7,90

Dalen, Gisette van

De grap van groep 3

14

€

7,95

Koetsier-Schokker, J.A.

Freek en Gerdien (1)

23

€

7,90

Dalen, Gisette van

Thomas toch!

7

€

7,90

Koetsier-Schokker, J.A.

Freek en Gerdien gaan op jacht (2)

23

€

7,90

Dijkmeijer, J.

’t Is lente!

11

€ 12,90

Koetsier-Schokker, J.A.

Een hond kan meer dan blaffen (3)

23

€

7,90

Dijkmeijer, J.

’t Is zomer!

11

€ 12,90

Koetsier-Schokker, J.A.

Een nieuwe vriendin (1) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

’t Is herfst!

11

€ 12,90

Koetsier-Schokker, J.A.

De blauwe ster (2) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

’t Is winter!

11

€ 12,90

Koetsier-Schokker, J.A.

De ontdekking (3) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

1, 2 tel je mee? (1) - Bijbelse bouwstenen

5

€

7,50

Koetsier-Schokker, J.A.

De bevrijding (4) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

De dierenkaravaan (2) - Bijbelse bouwstenen

5

€

7,50

Koetsier-Schokker, J.A.

Huttendorp (5) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

Ruben en de regenboog (3) - Bijbelse bouwstenen

5

€

7,50

Koetsier-Schokker, J.A.

De beestenboel (6) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

Het verdwaalde schaap (4) – Bijbelse bouwstenen

5

€

7,50

Koetsier-Schokker, J.A.

Het blinde meisje (7) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

Kleine Samuël (1) – Verhalen voor jou

4

€

7,90

Koetsier-Schokker, J.A.

Marieke houdt moed (8) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Dijkmeijer, J.

Dappere Mirjam (2) – Verhalen voor jou

4

€

7,90

Koetsier-Schokker, J.A.

Het ontsnapte kalfje (9) - Rianne en Joanne

24

€

4,95

Donkersteeg, J.

Silas en Harm naar het Zwarte Woud

12

€

9,95

Koetsier-Schokker, J.A.

Afscheid van Annet (10) - Rianne en Joanne

24

€

4,95
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titel

Koetsier-Schokker, J.A.

Spanning op de boerderij

29

€

4,95

Vogelaar, A.

Prummeltje helpt verhuizen (4)

25

€

6,95

Koolmees, Eeuwoud

Niet te geloven!

41

€

9,90

Vogelaar, A.

Prummeltje gaat varen (5)

25

€

6,95

Korevaar-van den Bout, G.

Toch Kerstfeest

22

€

7,90

Vogelaar, A.

Prummeltje gaat op reis (6)

25

€

6,95

Kranendonk-Gijssen, J.

De geheime brief voor de koning

48

€

9,90

Vogelaar, A.

Prummeltje vindt een schat (7)

25

€

6,95

30

€

9,90

Vogelaar, A.

Prummeltje op de markt (8)

25

€

6,95

Kwakkel, José, Verhoeks, Maaike

Geheim geweld

Kuijt, E.

Elke dagboek

59

€

7,50

Vogelaar, A.

Prummeltje in de klas (9)

25

€

6,95

Leeuwen, J.D. van

Nergens veilig

35

€

7,50

Vogelaar, A.

Prummeltje helpt vangen (10)

25

€

6,95

Leeuwen-van Haaften, G.W. Jep op de step

14

€

5,50

Vogelaar, A.

Tekko en de witte man (1)

35

€

7,50

6

€

7,90

Vogelaar, A.

Tekko in het vreemde dorp (2)

35

€

7,50

Miltenburg, Sanne

Mijn kleine, grote wereld

Mouw, Rien

Bernie en Hetta

28

€

8,95

Vogelaar, A.

Tekko komt terug (3)

35

€

7,50

Norel, K.

Engelandvaarders in stripvorm

47

€ 24,90

Vogelaar, A.

Avonturen in de duinen

30

€

7,95

Pater, Diana

Zwerfkinderen

52

€

6,95

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Wat zit er in de tas?

15

€

7,95

Poole, Susie

Thuis bij mama Lucy

10

€

9,95

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Wat zit er in de kooi?

15

€

7,95

Reenen, J. van

Mijn vijand, mijn vriend

41

€

9,90

Vogelaar-van Mourik, G E.

Twee donkere ogen

30

€

7,95

Reenen, J. van

Vensters vol verhalen – De canon van Nederland

49

€ 24,90

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Han en Hanneke (1)

13

€

7,50

Reenen, J. van

De meester duikt onder

43

€

8,90

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Opnieuw Han en Hanneke (2)

13

€

7,50

Reenen, J. van

Het water komt

35

€

6,90

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Han en Hanneke worden groter (3)

13

€

7,50

Schouten, Verrips, A.

Een jurk voor Judy

10

€ 11,95

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Han en Hanneke in groep 3 (4)

13

€

7,50

Schouten, Verrips, A.

Post voor Niek

12

€

8,95

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Han en Hanneke krijgen vakantie (5)

13

€

7,50

Schouten, Verrips, A.

De kringloopﬁets van Sam

14

€

9,95

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Han en Hannek beleven heel wat (6)

13

€

7,50

Schouten-Verrips, A.

Zelfs vindt de mus

59

€ 14,90

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Wat doen jullie, Han en Hanneke? (7)

13

€

7,50

Schouten-Verrips, A.

Die eenvoudigen wijsheid leert (deel 1-10)

58

€ 22,50

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Daar zijn Han en Hanneke weer (8)

13

€

7,50

Schouten-Verrips, A.

Die eenvoudigen wijsheid leert (deel 11-20)

58

€ 22,50

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Han en zijn vriendin Hanneke (9)

13

€

7,50

Schouten-Verrips, A.

Die eenvoudigen wijsheid leert (compleet)

58

€ 39,90

Vogelaar-van Mourik, G.E.

Tot ziens, Han en Hanneke (10)

13

€

7,50

Schouten-Verrips, A.

In den beginne (1)

59

€

7,25

Vogelaar A.

Margreet-omnibus

51

€

19,95

Schouten-Verrips, A.

Wat de Heere belooft (2)

59

€

7,25

Vogel-Sawyer, Kim

Katy’s nieuwe wereld (1)

50

€

12,90

Schouten-Verrips, A.

Hoe de Heere zorgt (3)

59

€

7,25

Vogel-Sawyer, Kim

Katy’s strijd (2)

50

€

12,90

Schouten-Verrips, A.

Mozes, de knecht van God (4)

59

€

7,25

Weelden, J. van, e.a.

Hoor, een lied

58

€

14,50

Schouten-Verrips, A.

Door de woestijn (5)

59

€

7,25

Wezel, L. van

Het raadsel van de valk (1)

40

€

8,50

Schouten-Verrips, A.

In het beloofde land (6)

59

€

7,25

Wezel, L. van

De verdwenen valkenier (2)

40

€

8,50

Schouten-Verrips, A.

De Heere regeert (7)

59

€

7,25

Wezel, L. van

Het geheim van de zwarte toren (3)

40

€

8,50

Schouten-Verrips, A.

Hoe de Heere hoort (8)

59

€

7,25

Wezel, L. van

Waar is De Graaf? (4)

40

€

8,50

Schouten-Verrips, A.

Geen andere goden (9)

59

€

7,25

Wezel, L. van

De schat van Gravensteijn (5)

40

€

8,50

Schouten-Verrips, A.

Ver van huis (10)

59

€

7,25

White, Paul

Jungledokter en de geheimzinnige ziekte

54

€

6,95

Schouten-Verrips, A.

Hoe de Heere redt (11)

59

€

7,25

White, Paul

Jungledokter en de gevaarlijke operatie

54

€

6,95

Schouten-Verrips, A.

Naar Bethlehem (12)

59

€

7,25

White, Paul

Jungledokter en de jacht op een luipaard

54

€

6,95

Schouten-Verrips, A.

De wonderen van Uw hand (13)

59

€

7,25

Het verhaal van Mozes - Stickerboek bij de Bijbel

12

€

6,90

Schouten-Verrips, A.

Milde handen, vriend’lijk ogen (14)

59

€

7,25

Het verhaal van Daniël – Stickerboek bij de Bijbel

12

€

6,90

Schouten-Verrips, A.

Hij heeft alle macht (15)

59

€

7,25

Schouten-Verrips, A.

Die het verlorene zoekt (16)

59

€

7,25

Schouten-Verrips, A.

Zie het Lam Gods (17)

59

€

7,25

Schouten-Verrips, A.

Hij is opgestaan (18)

59

€

7,25

Schouten-Verrips, A.

Hoe de Heere werkt (19)

59

€

7,25

Schouten-Verrips, A.

Schipbreuk op Malta (20)

59

€

7,25

Stijsiger, Arina

Een vriend van ver

22

€

8,90

Smit, Marinus

Een vreemde ontmoeting op de Noordzee

54

€

6,95

Stam, Christine

Joost en de DX-70

10

€ 11,95

Velzen, Arja van

Pluisje gaat op pad

18

€

8,95

Verheij, Berthe

Een nieuw huis voor Mirt (1)

16

€

7,95

Verheij, Berthe

Mirt mag geen melk (2)

16

€

7,95

Verheij, Berthe

Mirt heeft een zeer oor (3)

16

€

7,95

Vermaat, N.

Hoe schrijf je talent?

43

€

7,95

Vermaat, N.

Niemand weet waarom

52

€

4,95

Vermeulen, A.

De dikke meidenclub

52

€

4,95

Vermeulen, A.

Senta’s bruidsvlucht

51

€ 12,90

Vogelaar, A.

Kerstfeest bij de indianen

29

€

6,95

Vogelaar, A.

Kerstfeest in een sneeuwhut

29

€

6,95

Vogelaar, A.

Prummeltje de voddeman (1)

25

€

6,95

Vogelaar, A.

Prummeltje heeft een plan (2)

25

€

6,95

Vogelaar, A.

Prummeltjes kerstfeest (3)

25

€

6,95



Uitgeverij
de Banier
Uitgeverij
de Banier

Kun jij al zelf lezen?
Dan is dit een leuk boek voor jou!

Vanaf 6 jaar

5

In dit vijfde en laatste deel in de serie ‘De valkeniers’ vinden de
valkeniers na een moeizame zoektocht de schat waar ze zo lang
– samen met de lezers van deze serie – naar hebben gezocht. Laat
je, net als zij, verrassen door de schat!

Leeftijd: 10 jaar en ouder

DE schat van
gravensteijn
Leendert van Wezel

Leendert van Wezel

Geesje Vogelaar-van Mourik

Tekst en illustraties:
Linda Bikker

Deze verhalenbundel is uitgegeven ter gelegenheid van de
100e zendingsdag van de GZB.

10 JAAR
EN
OUDER

Ds. C. van den Berg e.a.

Linda Bikker (1979) heeft diverse
boeken voor jonge kinderen geschreven én getekend: Tim wil niet
naar de dokter, Tes wil niet naar
de kapper, Tim wil niet naar de
tandarts en Dag Worm!

Dit boek bevat zes nieuwe zendingsverhalen voor kinderen,
geschreven door zendingswerkers en een medewerker van
de Gereformeerde Zendingsbond. Omdat de schrijvers de
situatie in hun land van binnenuit kennen, geven deze verhalen een écht inkijkje in het zendingswerk anno 2011.

De valkeniers hebben de schat gevonden:
een kist vol goud, juwelen en kostbare
voorwerpen. Maar, vraagt Floris zich af,
is het wel dé schat van Gravensteijn? In het
gedicht bij de vondst ziet hij een nieuwe
aanwijzing: ‘Het heilige ligt onder Radbouds hoede.’ Het heilige
… wat zou het zijn? En wie is die Radboud?
en andere zendingsverhalen
Floris, Sven, Jesse en Carlien gaan opnieuw op zoek, samen met
de valk Storm. Ze krijgen daarbij onverwacht hulp van Pepijn
Schotanus en Jan van der Starre. Maar de bende die hen eerder
dwarszat, zet alles op alles om de valkeniers voor te zijn. Een
lichtblauwe Audi die steeds opduikt, afluisterapparatuur op de
vreemdste plekken, een gevaarlijk middel om Storm uit te schakelen. Deze schatzoekers schrikken nergens voor terug.

en andere zendingsverhalen

Linda Bikker

Kim gaat naar haar oma.
Ron en Roos willen graag mee.
Want … bij oma woont Krokkie.
Die is zo leuk.
‘Koppie … krau’, zegt hij.
En nog veel meer.
Maar Ron en Roos mogen niet
mee.
Jammer!
Maar dan verzint Roos een plan.
Zullen ze Krokkie gauw weer zien?

Kumi
de schoenpoetser

de schat van gravensteijn

op de boerderij

Kumi is schoenpoetser. Hij woont samen met zijn moeder
en vier broertjes en zusjes in een hutje in een krottenwijk
in Nairobi. Op een dag laat Alice, een vriendelijke blanke
vrouw, haar schoenen door Kumi poetsen. De volgende dag
is ze er weer. ‘Wil jij niet liever naar school in plaats van iedere
dag schoenen poetsen?’ vraagt ze. Dat wil Kumi heel graag.
Een halfjaar later loopt Kumi nog steeds met een schoenpoetskistje. Maar daarin zitten nu boeken! Eén boek vindt
Kumi het mooist. Het is een kinderbijbel, met verhalen over
de Heere Jezus.

de schoenpoetser

Linda Bikker maakte de illustraties en schreef de tekst op rijm.
Een vrolijk prentenboek vol kijk- en voorleesplezier voor
peuters.

Wat zit er
in de kooi?

6 JAAR
EN
OUDER

Wat zit er in de kooi?

Rommel op de boerderij

verschijnt
september
2011

Rommel

Wat zit er
in de kooi?

Kumi

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

De boerin heeft hard gewerkt. Ze heeft geveegd, gesopt,
geboend. Nu is alles netjes op de boerderij. Maar dat duurt
niet lang … Terwijl de boerin een dutje doet, maken de
dieren er met elkaar een vrolijke bende van.

DeÊvalkeniersÊserieÊ-ÊdeelÊ5

Ds. C. van den Berg – Eline de Boo – Elizabeth de Goeijen-Wassink
Vanaf 10 jaar
Helma de Gooijer
– Mathilde Schouwstra – Esther Visser
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Geesje Vogelaar - van Mourik
De avonturen van Han en Hanneke - deel 10

10

Stef heeft lef!

In het dorp waar Edwin en Vera en hun vriend
Peter wonen, wordt al tijden voor oud en nieuw met
illegaal vuurwerk geknald. Edwin vindt die harde
knallen best vet en zou het liefst al zijn zakgeld aan
vuurwerk besteden. Maar als hij op een avond Tim
en Tor uitlaat, wordt hij getuige van een ernstig
ongeluk, veroorzaakt door een nitraatbom. Edwins
mening over vuurwerk verandert op slag. Als hij
vervolgens ontdekt dat een van de jongens op
school illegaal vuurwerk verkoopt, bedenkt hij een
plan. Door te doen alsof hij vuurwerk wil kopen,
kan hij er misschien achter komen wie er precies
achter dit vuurwerk zit. Het lijkt erop dat dit plan
goed uitpakt, maar voor Edwin het goed en wel in
de gaten heeft, raakt hij verzeild in een gevaarlijke
situatie …

‘Pap, wanneer ben je bijzonder?’ vraagt
Stef als hij die avond in bed ligt.

’t Is winter!

‘Als je lef hebt, door iemand uit het

Ontdek samen met Luuk en Lianne wat er in de winter allemaal te beleven is.

Stef leunt met zijn kin op zijn hand.

Die twee zijn al jaren bevriend met elkaar. Nu worden ze groter en

’t Is winter!

heeft

‘Waarom vraag je dat eigenlijk?’
‘O, gewoon.’

Misschien gebeurt dat ook wel, maar ... ze blijven vrienden.

lef!

voorlees- en doeboek

Geesje Vogelaar-van Mourik, de schrijfster van de serie ‘Han en

Stef zit in groep 4. Hij is een gewone

Hanneke’ schreef haar eerste verhaal al toen ze acht jaar was. Ze

jongen die houdt van voetballen en spelen in zijn

heeft een groot aantal kinderboeken en romans op haar naam staan,

10 jaar en ouder

Tekst: Jolanda Dijkmeijer

Liedjes/gedichtjes: Nelleke Scherpbier

Suzanne Knegt

boomhut. Maar … in de klas is hij ‘Het zonnetje van de
week’. Daarom moet hij iets verzinnen waarmee hij laat
zien dat hij bijzonder is. Stef bedenkt een plan. En nog één.
Maar het mislukt steeds. Stef is niet bijzonder. Of toch wel???

Illustraties Marijke ten Cate

Suzanne Knegt

Jolanda Dijkmeijer

’t Is winter! is het vierde deel in een kleuterserie over de seizoenen. Eerder verschenen ’t Is lente!, ’t Is zomer en ’t Is herfst!

Stef

Papa kijkt hem aan.

vooral Han is bang dat Hanneke voortaan liever met meisjes gaat
spelen.

waaronder: Wat zit er in de kooi? en Twee donkere ogen.

Behalve voorleesverhalen en veel frisse kleurenillustraties vind je in dit
boek leuke knutselideeën, recepten, educatieve pagina's, liedjes en
gedichten.
Kortom, een boek waar kleuters vanzelf een wintergevoel van krijgen!

Gevaarlijk vuurwerk is het vijfde deel in de serie ‘Tim
en Tor’.

Dit is het laatste deeltje van Han en zijn vriendin Hanneke.

Geesje Vogelaar - van Mourik

Het vriest! Luuk en Lianne willen graag op de grote vijver schaatsen.
Maar van mama mogen ze alleen op de sloot. Pas als het ijs dik genoeg
is, mogen ze naar de vijver.
‘Er zit een papegaai in de perenboom’, zegt Lianne. ‘Echt waar!’ zegt
Luuk. Maar mama gelooft het niet. En papa ook niet. Het is toch veel te
koud voor zo’n tropische vogel?
Eindelijk is het ijs dik genoeg om op de vijver te schaatsen. Samen met
papa, mama en oom Wiebe gaan Luuk en Lianne naar de vijver. Als ze
terugkomen van het feest, krijgen Lianne en Luuk tóch gelijk …

Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met
Edwin, Vera en Peter. Samen beleven ze allerlei
avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor
er altijd bij, want zonder hun aanwezigheid lopen
deze verhalen slecht af!

water te redden, bijvoorbeeld.’

’t Is winter! voorlees- en doeboek

verschijnt
september
2011

voorlees- en doeboek

Illustraties: Marijke Duffhauss

De avonturen van Han en Hanneke - deel 10

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 5
Omslag-t is winter.indd 1
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Katy Lambright lijkt haar leventje helemaal op orde te
hebben. Op school haalt ze goede cijfers, ze doet mee in het
debatteam en heeft altijd een groep vriendinnen om zich
heen. Dat ze mennonitisch is, heeft iedereen geaccepteerd.
Bryce, een jongen uit haar debatteam, heeft zelfs een oogje op
haar! Ook thuis gaat het goed: ondanks dat ze geen moeder
meer heeft, kan ze samen met haar vader het huishouden
prima aan.
De rust wordt verstoord als Katy’s vader thuiskomt met een
nieuwtje: hij heeft een vriendin! Katy probeert haar vader
ervan te overtuigen dat een vrouw in huis niet nodig is. Ze
hebben het samen toch fijn? Als hij zijn voornemen door lijkt
te zetten bedenkt Katy een plan om hem toch te overreden.
Zal het Katy lukken om haar vader voor zichzelf te houden?
Kim Vogel Sawyer is een bekend auteur van christelijke fictie in Amerika en
inmiddels ook in Nederland. Dit is het tweede boek in de ‘Katy Lambrightserie’, een vierdelige meidenserie.

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

gebeurtenissen. Zijn neef Edward, die samen met zijn vrienden
Turoeboe en Wielema met hem meereist, kan maar niet
ontdekken wat al die geheimzinnige voorvallen met elkaar te
maken hebben.
Terwijl oom Theodoor foto’s maakt, blijven de gebeurtenissen
elkaar opvolgen. Edward hoort vreemde verhalen over
vliegtuigrovers en een rit met de trein loopt uit op een
angstwekkend avontuur.
Zullen ze in de ravijnen waar de Nijl doorheen stroomt
misschien antwoorden vinden? Of komt de ontknoping van
het raadsel te laat?
Dit is het vierde deel in de spannende Edward Smitserie.

Johan Hidding

Sibe van Aangium

Katy’s

strijd

Banier Klassieker

Katy's strijd omslag.indd 1

2-Winterboek_omslag.indd 2

4

Vanaf het begin wordt de expeditie van fotograaf Theodoor
Smit naar de Nijlravijnen in Ethiopië vergezeld van vreemde

Sibe van Aangium
Puzzels, strips, verhalen, kleurplaten en nog veel meer

serie

Een helikopter die niet aankomt op de plek waar hij wordt
verwacht. Schoten in de nacht. Een verlaten tentenkamp.

Complot in Ethiopie

Ook staan er leuke gedichtjes in over dieren en spannende
verhalen. Lees je graag strips? Ook die ontbreken niet;
lees de winterbelevenissen van de beertjes Tim & Terry.
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Johan Hidding

edward smit
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Kim Vogel Sawyer

Kim Vogel Sawyer

Jelle heeft het oog laten vallen op zijn buurmeisje
Anna, maar die verafschuwt hem. Terwijl Jelle zijn listen uitvoert, krijgt Anna’s familie steeds meer problemen met de Franse bezetter …

2
K AT Y L A M B R I G H T S E R I E

Katy’s strijd

Niet alleen van de kant van de Fransen dreigt gevaar.
De smokkelaars moeten ook oppassen voor hun landgenoten. De sluwe Jelle Piebes speelt een dubbel spel:
terwijl hij de schijn ophoudt dat hij een trouwe Fries
is, smeedt hij samen met de Franse korporaal Pierre
Longchamps listige plannen om de smokkelaars in de
val te laten lopen.

Een lekker dik doeboek waarmee je uren
zoet bent. Puzzelen, raadsels oplossen,
kleuren, lezen. Maar je kunt ook aan de slag
om gezonde en lekkere recepten te maken of
leuke knutselwerkjes, zoals een voederhuisje voor
vogels.

deel 1

Smokkelaars van de Schans

Bob en Anne
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Bob en Anne
Onder dekking van het duister sluipen mannen door
de nacht. Napoleon is in Nederland aan de macht
en heeft de handel met Engeland verboden. Maar in
Friesland wordt druk gesmokkeld en in het geheim
komen tabak en koffie over zee het land binnen.

complot
in
Ethiopie
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8 jaar
en ouder

Thomas is een ondernemend jongetje dat
de hele dag door kattenkwaad verzint.
Papa en mama zitten soms met de handen
in het haar als ze zien wat Thomas nú
weer uitgehaald heeft …
Toch is Thomas de allerliefste peuter!

8 JAAR
EN
OUDER

Toch Kerstfeest!

Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

Het is bijna Kerst. De jongens en meisjes op
school zijn blij omdat het vakantie is, maar Wim is
verdrietig. Het is niet gezellig thuis. Mama moppert steeds op hem en haar vriend Dirk is ook altijd boos.
Op een dag komt Corine van Bureau Jeugdzorg
op bezoek. Ze zegt: ‘Weet je, Wim, je moeder kan
voorlopig niet voor jullie zorgen. Hoe zou jij het
vinden om een poosje naar andere mensen te

Een grappig en herkenbaar boek voor
peuters en kleuters.

Toch
Een vriend

Kerstfeest!
van ver

Jurian krijgt een logee in huis: Pedro. Hij
hoort bij een groep kinderen uit Oekraïne
die twee maanden in Nederlandse gastgezinnen gaan wonen. Jurian heeft er
best zin in, maar als Pedro er eindelijk
is, moet hij toch wel even wennen. Want
hoe kun je nu leuk spelen als je elkaar

gaan?’

niet begrijpt? Gelukkig worden ze na een
tijdje dikke vrienden.

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

Een jaar later is het opnieuw kerstvakantie. Nu
viert Wim toch Kerstfeest!

Jammer genoeg verzint de club van Jan
van alles om Pedro en andere buitenlandse kinderen te plagen. Waarom doet
Jan zo vervelend? En wat moet er gebeuren om dit te stoppen?

Vanaf 8 jaar

1-8-2011 15:06:02

Een hond kan meer dan blaffen is het derde deel
van de serie ‘Freek en Gerdien’.

Dit is het derde deel in de serie AVI-boeken voor beginnende
lezertjes.
In ieder boek staat een sociaal-emotioneel thema centraal.
Achter in het boek staat informatie voor ouders of leerkrachten
om het thema bespreekbaar te maken voor kinderen.

Mirjam
Tekst: Jolanda & Noreen Dijkmeijer Illustraties: Willeke Brouwer

Berthe Verheij

Illustraties: Roel Ottow

Vanaf 6 jaar

Vanaf 8 jaar
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Niet zo hoog, Margreet!
Margreet zit in de derde klas van de havo. Samen met een aantal
klasgenoten fietst ze iedere dag naar school. Haar beste vriendin is Tineke. Samen genieten ze van gebeurtenissen op school.
Thuis is Margreet niet de gemakkelijkste. Ze komt uit een groot,
druk gezin, maar ze ergert zich aan de eenvoudige leefwijze van
haar ouders. Bij haar vriendin Tineke gaat het er allemaal veel
stijlvoller aan toe.
Maar dan wordt Tineke ernstig ziek ... Margreet ontdekt dat het
in dit leven niet draait om uiterlijke dingen, maar dat er maar
één ding echt belangrijk is.

15-7-2011 11:29:43

Margreet
_

Senta’s

Wat ga je doen, Margreet?
Margreet gaat na haar examen voor een halfjaar mee met haar
oom en tante die naar Canada emigreren. Ze ontmoet nieuwe vriendinnen en ook een vriend. Er ontstaat een relatie met
Ralph, een student met een heel andere levensopvatting. Dit
bezorgt haar veel moeilijkheden en strijd.

bruidsvlucht

Eindelijk … Margreet!
Margreet is terug uit Canada en woont weer thuis bij haar ouders. Ze weet nu dat ze wil gaan werken bij een instelling voor
gehandicapte kinderen. Maar voordat het zover is, heeft ze nog
veel moeilijke ogenblikken te overwinnen …

De boeken over Margreet verschenen in de jaren 90 en beleefden sindsdien
vele herdrukken. In deze uitgave zijn de eerste drie delen in één band samengebracht.

M_argreet

Dit gezinsdagboek
is een goed hulpmiddel
om als gezin bewust
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Elke adventsweek begint
met een inleiding op
het weekthema. Daarbij
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voor de verwerking
worden
van de stof. Er is rekening
met de verschillende
gehouden
leeftijden van kinderen.
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In deze serie volgen
nog de delen:
– Op weg naar het
paasfeest
– Op weg naar het
pinksterfeest

A. Vogelaarvan Amersfoort

A. Vogelaarvan Amersfoort

MET
ADVENTSKALENDER!

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Dappere

3

Mirt zit op haar stoel in de klas.
Met één hand houdt ze haar oor vast.
Met één hand maakt ze een som.
‘Wat is er, Mirt?’ vraagt juf.
‘Mijn oor doet weer pijn’, zegt Mirt.
Haar lip trilt.
Naar school gaan is fijn.
Maar oorpijn op school is niet leuk.

Een waargebeurd verhaal.

Andrea van Hartingsveldt-Moree

op weg naar het kerstfeest

Beschermt de rode zwaardkraal in de vogelspeld haar afdoende of zal ze toch haar knieën moeten buigen voor de
onbekende God van de Franken?

een hond kan meer dan blaffen

Wijzer

2
Dappere Mirjam

Dappere Mirjam is het tweede deel in de peuterserie ‘Verhalen voor
jou’. In deze serie worden bekende Bijbelverhalen verteld voor de
jongste kinderen.

Senta, een Saksisch meisje van 14 jaarwendes oud, droomt
ervan te trouwen met Bernlef. Haar droom verandert in
een afschuwelijke nachtmerrie als haar geliefde wordt gedood door een Frankische krijger en haar vader haar uithuwelijkt aan een wrede, oude man.
Senta wordt niet alleen gekweld door verdriet, maar ook
door angst. Wat heeft de droom van haar oma te betekenen? Zal zij de eeuwenoude gebruiken in haar stam omver gooien door te buigen voor een kruis? De eigenwijze
Senta besluit haar lot te ontvluchten. Ze verlaat het Saksische dorpje en gaat een onbekende toekomst tegemoet.
Senta´s tocht lijkt gedoemd te mislukken, want het gevaar
loert overal. Niet alleen de mannen uit haar dorp zitten
achter haar aan; er is ook nog een Frankische krijger, die
met zijn gevolg de moord op een missionaris wil wreken. Hij is degene, die uit zelfverdediging haar toekomstige echtgenoot vermoordde. Kan Senta hem ontlopen?

&

3

Arina
Stijsiger
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oera! Er is een baby geboren! Een broertje voor Mirjam. Maar het
kleine jongetje is niet veilig. De koning van Egypte wil alle jongetjes
van het volk Israël bij hun moeders weghalen.
Mama bedenkt een plan: ze vlecht een mandje van riet en legt het
kindje erin. Dan brengt ze het mandje naar de rivier. Mirjam blijft
achter om op haar broertje te letten. Wat zal er nu gebeuren?

Freek en Gerdien gaan op bezoek bij een geleidehondenschool in België. Ze zijn verrast te ontdekken hoeveel die slimme honden daar leren.
Met Hanneke, het nichtje van Gerdien, gaan ze
naar een zorgboerderij. Hier zijn heel veel dieren.
Freek, Gerdien en Hanneke helpen graag mee met
het verzorgen van de dieren.
De oppas van Hanneke, Louise, is blind. Zij heeft
ook een geleidehond. Samen met Louise gaan
Freek en Gerdien op pad te zien hoe knap haar
hond Victor is.

G.Korevaar- van
den Bout

Avenir_Thomas toch_omslag.indd 1
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Een vriend

Berthe Verheij

G.Korevaar-van den Bout

Vanaf die dag wordt alles anders. Wim gaat wonen
bij tante Willemijn en oom Ton. Zij zorgen goed
voor hem. Hij mag met hen mee naar de kerk,
mee op vakantie en samen maken ze muziek.

8 JAAR
EN
OUDER

Freek & Gerdien

Soms komt hij te vroeg uit bed!

Thomas toch!

Arina Stijsiger
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Hij is vaak heel erg ondeugend.

Een vriend van ver

Thomas met zijn stoere pet?

Toch Kerstfeest!

Thomas toch!

Heb je Thomas al zien lopen?

Christelijke feestdagen in het gezin
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