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de herder

het schaap leverde de mensen veel producten. Van de wol werd kleding gemaakt, de 

melk, vlees en vet was voor de voeding. Van de hoorn maakte men allerlei voorwerpen, 

zoals muziekinstrumenten (denk aan de bekende sjofar) en bekers. Ten slotte gebruikte 

men ook het leer voor schoenen (sandalen), gordels en buidels. 

Waar schapen waren, was ook de onmisbare herder te vinden. de moeilijkste tijd was de 

droge zomertijd, van mei tot september/oktober, want dan moest de herder met zijn 

kudde wegtrekken om nog iets eetbaars te vinden. 

Meestal werd de nacht doorgebracht in een door muren omheide schaapskooi van losse 

stenen opgebouwd. de schaapskooi bood bescherming tegen rovers en wilde dieren, 

zoals wolven, leeuwen en beren. dan waakte de herder en hield op de wachtto ren de 

omgeving in het oog. door het poortje (de deur) liet hij al zijn schapen onder zijn staf 

doorlopen en telde ze één voor één. dagelijks was hij zo bezig met zijn dieren. hij 

verzorgde en beschermde ze. Op de plaat draagt de herder een lang, ruw onderkleed 

met losse mantel van wollen stof er overheen. Kleding die hem beschutte tegen de 

warmte overdag in de zomer en de kou van de nacht en in de winter.

Zijn hoofd was bedekt met een hoofddoek, vastgebonden door een band. Aan zijn 

voeten droeg hij sandalen. In zijn hand hield hij een staf van olijfhout en een slinger, 

gewe ven van wol met een breed middenstuk. 

Aan de gordel hing een knots van eikenhout vol spijkers. die staf en die knots had de 

her der nodig om overdag roofvogels, zoals arenden of andere vijanden, die het op een 

lam voorzien hadden, te verdrijven. Ook slangen konden een bedreiging vormen. In 

een tas borg hij een aantal slingerstenen, die hij met zijn slinger naar een afgedwaald 

schaap wierp, zodat het gewaarschuwd werd en ge schrokken weer terugkeerde naar 

de kudde. 

Behalve als middel van bestaan, moeten wij ook bedenken dat veel dieren nodig waren 

voor het brengen van de dagelijkse offers. In Leviticus lezen wij bijvoorbeeld, dat elk 

tiende schaap getekend werd en als offerdier ‘de heere gewijd werd’. 

• 12 maanden
• Formaat: iets groter dan A4
• Gedrukt op hoogwaardig natuurpapier van stevige kwaliteit
• Voorzien van spiraal met ophangoog 

met prachtige illustraties over
       het dagelijks even uit
de tijd van de Bijbel

• Extra mogelijkheid:
         ook op te hangen met
toelichting bij elke plaat

12,95

 

Basisschoolagenda’s 2011/2012
Op veel scholen in gebruik voor groep 6, 7 en 8.
Schoolkorting op aanvraag
Oranje agenda, voor meisjes (en jongens)
9789076466330 – 4,95
Hulpverlenings- & marechausseeagenda
voor jongens
9789076466699 – 4,95

Abonneren op de Schippersserie? Elke 2 maanden krijgt u een nieuw Schippersboek.  Geef bij uw abonnement op welke van de reeds verschenen delen u nog wenst.
Als nieuwe abonnee betaalt u geen 13,95, maar slechts 9,95 per deel. Voor meer info zie onze website: www.ramshoorn.nl   
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Uitdeelplaten
Op dik crème papier, bij 50 ex. of meer 
20%.
Keus uit:
De wet des Heeren (1,25)
Het Onze Vader (0,75)
De Geloofsbelijdenis (0,75)
Lukas 2 (2.00), Wilhelmus (1,50)
Lutherlied (2,00)  Biddag (0,75) 
Dankdag (0,75)
Bijbelboeken op rijm (1,25)

Uitdeelplaten
Blijvende herinnering aan de 
basisschooltijd. Opdruk naam 
school gratis v.a. 250 ex.
Zie www.ramshoorn.nl
Keus uit: 
Nieuw getuigschrift, A4 
(illustr. Bart-Nieuwenhuize, 

digitaal document voor uitprinten namen) - 1,75
Oud getuigschrift, 30/24 cm, gele steunkleur - 2,15
Isingsplaat, circa A3, luxe crème papier - 2,15
Gedenkplaat David en Mirjam, circa A3, full colour - 2,15

Formaat A4. Blijvende herinnering 
aan bijv. verjaardag e.a., met toe-
lichting op de plaat.

NIEUWE MINIPOSTERS

AGENDA’S

UITDEELPLATEN

LUXE DUBBELE KAARTEN

Lummel: 7-delig: De hogepriester / De 
tabernakel in de woestijn / De tabernakel 
van binnen / De tabernakel van buiten / 
Brandofferaltaar en koperen wasvat / Het 
bloed aan de deur en het eerste paasmaal.

Rino Visser: 16-delig, De oogst / herberg / 
eenvoudig huis, feest, gastvrijheid / vissers, 
herder /  landman / synagoge /  bruiloft 
/  wijngaard /  straatje / In de poort / In de 
tent /  Bij de bron / Een deftig huis. 

Redactie Bureau Zeeland: 17-delig.
Staffelkorting:
per stuk:    2,50 
per set       1,00 p.st.
per 5 sets 0,75 p.st. 

Ons Koninklijk Huis. 14-delig.

Deze kaarten hebben een bijzonere educatieve waarde.

Platen van Lummel, 7 kaarten
Koninklijk Huis, 31 kaarten
Per stuk 2,35
Per set   1,50 p.st.

voor meer info: www.ramshoorn.nl T H E O L O G I E

R O M A N S

J E U G D B O E K E N

S C H O O L A R T I K E L E N

Ramshoorn

Lange Vorststr. 21 Goes (0113)  221909 
www.ramshoorn.nl

19. Agge, de vogelaar
Agge de vogelaar vangt 
met zijn slagnet vogels, 
die hij samen met andere 
handelswaar op de markt 
van Alkmaar voor het huis 
met de hardstenen stoep 
verkoopt. Hij leeft samen 
met Hendrien, de zwarte, 
knappe dochter van zijn 
verongelukte broer. Maar 
het beleg van Alkmaar 
door Spaanse troepen 
maakt een einde aan de 
rust …
9789461150226  

1. De Vleermuis
Eén tegen allen - allen tegen 
één
9789076466736

7. Klavervier
Veel vergeven
9789076466842

13. De Sluiker
Trouw loont
9789461150011

14. De jongens van de 
Roerdomp
Tweeërlei weg
9789461150066

15. De boswachter van 
de Oldenborn
Verhard u niet, laat u leiden
9789461150103

16. Vaders jongen
Varen onder valse vlag
9789461150141

17. De straatmuzikant
Het loon der zonde
9789461150158

18. Strumpelkenshoef
Eerlijk duurt het langst
9789461150196

8. Het Geuzenjong
Vechten voor vrijheid
9789076466965

9. Donar
Hondentrouw
9789076466941

10. De nieuwe 
veldwachter
Verkeerde vriendschap
9789076466958

11. Frans Wikkers
Trouw loont
9789461150035

12. Hermien
Zelfopofferende liefde
9789076466989 

2. Beter dan goud
Rijkdom geef mij niet
9789076466729

3. Een zeemansvrouw
Liefde zoekt zichzelf niet
9789076466781

4. De kok van de 
Simpang
Wonderlijk gered
9789076466798

5. De zwerver
Op zoek naar rust
9789076466804

6. Het Uilennest
Als een brandhout uit het vuur
9789076466811

20. Het veerhuis 
en de Rozendonk
Dirk Hersdaal, de 
veerman, raakt aan 
lager wal. Verslaafd 
aan de drank, 
hertrouwt hij met 
Dinet, zijn eerste 
liefde. Teleurstellend 
vertrekt zijn enige 
dochter Rien naar 
Amsterdam. 
9789461150233

21. De vondeling
De godsvrucht van pleegmoeder
Geertrui heeft grote invloed op de
vondeling. Maar na haar dood raakt hij verslaafd aan 
de drank en komt het tot een gewelddadig treffen 
tussen de pleegvader en de vondeling, waarna Nol 
naar Zuid-Afrika vertrekt en in de Boerenoorlog 
vecht tegen de Engelsen. Na zijn terugkeer verzoent 
hij zich met zijn pleegvader en trouwt met diens 
dochter Marieke, die hem al die tijd verwacht had. 
9789461150257

22. De visser van Nispenrode
Arnold Stavenaar trekt in 1812 tegen de zin van 
zijn vader als vrijwilliger met het Franse leger van 
Napoleon mee naar Rusland. Wanneer sergeant 
Le Brun tegen de boer bij wie ze ingekwartierd 
zijn, onbarmhartig optreedt, springt Arnold voor 
de boer in de bres en daagt de sergeant tot een 
tweegevecht uit. Arnold komt als overwinnaar uit 
de strijd, maar moet vluchten als deserteur. Hij 
houdt zich schuil als de visser van Nispenrode, 
maar dan wordt hij ontdekt …

      februari
         2012

Van kind tot kind
Kleur- en puzzelboek met 52 Bijbelsevertellingen,
MJ Ruissen (O.T.) en André Boeder (N.T.)
Bij elk verhaal staan een kleurplaat en
woordzoeker. Meegelezen door
ds. W.J. Karels, ds. F. Mallan,
ds. D. Heemskerk en ds. A.A. Egas.

Deel 1:  9789076466262  7,95
Deel 2:  9789076466279  7,95
Deel 3:  9799076466285  7,95
Deel 4:  9789076466255 7,95
Setprijs 
9789076466309   

Leer uw kind
C. de Bode
Methode voor het aanleren van de
Heidelbergse Catechismus in 2 jaargangen.
8 eenvoudige vragen en antwoorden per les.
9789076466521 - 7,95

Het Uilennest
W Schippers

650264
19.95

19.95

S C H O O L A R T I K E L E N

L U I S T E R B O E K

Nieuw

Verjaardagskalender

W E N S K A A R T E N B O E K J E S

Wenskaartenboekjes
ds. D.J. Budding
Uw trouw is groot, Gefeliciteerd met uw verjaardag
Lieflijk omhelsd, Gods nabijheid in uw ziekzijn
Jezus weende, Met oprechte deelneming
Wonderbaarlijk gemaakt, Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw baby
Door den echt verbonden, Van harte gefeliciteerd met uw huwelijk(sjubileum)
Per stuk 3,45
(verpakt per 6 ex. per soort)

BOEKEN
FONDS
2011/2012

BOEKENFONDS 2011/2012

       oktober
         2011

      december
         2011



   

1. In dienst van de Koning
 A. Vogelaar-van Amersfoort
Uit het leven van ds. G.H. Kersten
Dominee Kersten mag in dienst van 
zijn Koning veel betekenen …
9789076466583 - 13,95

2. Het Hoge Huis van Sion
R. Hoogerwerf-Holleman
De watersnoodramp van 1953 op 
Schouwen-Duiveland
Huib Polderman vaart vanuit 
Bruinisse mee op het mosselschip 
van zijn vader om na de rampnacht 
van 1953 op Schouwen-Duiveland 
mensen te redden. Kunnen ze Jane 
Schot, zijn vriendin, niet vinden?
ISBN 9789076466682 - 13,95

3. De Milde Hand
R. Hoogerwerf-Holleman
De Tweede Wereldoorlog in de 
Alblasserwaard
Wanneer op 10 mei 1940 toch 
nog onverwacht de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt en 
Rotterdam gebombardeerd wordt, 
biedt Maarten in zijn molen ‘De 
Milde Hand’ een schuilplaats voor 
onderduikers. 
ISBN 97890-76466-705 - 13,95

4. Een zwakke dienstknecht
 Jan de Kok
Uit het leven van ds. J.C. Philpot
Joseph Charles Philpot (1802-1869) 
groeit op in een predikantsgezin te 
Ripple, in Engeland. Hij breekt met 
de Staatskerk en sluit zich aan bij de 
Bijzondere Baptisten. Ondanks zijn 
zwakke gezondheid mag hij veel 
voor de Kerk betekenen.
9789076466774 - 13,95

8. Helden zonder kroon 
R. Hoogerwerf-Holleman

Jodenvervolging in Amsterdam (1940-1945)
De joden krijgen het steeds moeilijker in Amsterdam. Maar dominee Lamsma  richt een 

verzetsgroep op en vindt een tijdelijk onderduikadres voor Joodse kinderen.
 Maar op den duur is het te gevaarlijk in Amsterdam, want de Duitsers sluiten de joden op in 
Jodenwijken en verplichten de Jodenster. Al gauw vinden er razzia’s plaats. Toch lukt het om 

verschillende Joodse kinderen te ontvoeren en te bevrijden. Zelfs als ze gevangen zijn, smokkelt 
de verzetsgroep kinderen en baby’s uit de crèche tegenover de Schouwburg. Op de Veluwe is 

een goed onderduikadres voor de joodse kinderen. Theo Lerius en zijn zwager nemen de trein, 
maar dat wordt een gevaarlijke tocht.

9789461150202 - Actieprijs t/m 31 december 9,95 

5. Verlost van Spaanse 
banden 
R. Hoogerwerf-Holleman
De Tachtigjarige Oorlog in 
Delfshaven en omgeving
Er zal een samenkomst worden 
gehouden in de zakkendragerij van 
Delfshaven, waarin dominee Gabriël 
zal voorgaan. Maar plotseling eisen 
de Spanjaarden er inkwartiering … 
9789076466828 - 13,95 

6. Een opgejaagde 
dienstknecht
Jan de Kok
Uit het leven van Petrus Datheen 
(1531-1588)
Al op jonge leeftijd schijnt het licht 
van de reformatie in zijn hart.
Nog geen twintig jaar oud legt hij de 
monnikspij af om te gaan prediken 
te Kortrijk en te Poperinge. Hij moet 
vaak vluchten, maar mag toch 
bijzonder dienstbaar zijn in Gods 
Koninkrijk, ook door zijn geliefde 
Psalmberijming. 
9789461150042 - 13,95

7. Tussen twee rijen van 
stenen
R. Hoogerwerf-Holleman
Uittocht van de joden uit Egypte 
(1945-1970)
Abel Salems, een Egyptische jood, 
heeft een kleermakerij in Caïro. Sjaroef, 
zijn vriend, waarschuwt hem als 
Kopt niet in Egypte te blijven wonen. 
omdat Nassar steeds meer bedrijven 
nationaliseerd. ‘Straks moet je voor de 
staat werken’, waarschuwt hij. ‘Vlucht 
toch naar Palestina. Ik zal je daarbij tot 
een gids zijn.’ Maar Abel aarzelt...
9789461150219 - 13,95

De Christenreis
Uit stad Verderf geroepen, gaat 
Christen door de Enge Poort 
naar de hemelstad.
9789080238954 18,50
Op MP3
9789080238985 19,95
Op CD 16,95

Ds. D.J. Budding
vertelt mooie
Kerstverhalen
- Janneke’s Kerstfeest e.a.
Met Kerstliederen 
van het Werkendams 
kinderkoor o.l.v. 
Henriëtte de Bat -
van Maelsaeke
12,50

De Christinnereis
De reis van Christinne, de 
weduwe van Christen, en haar 
zonen naar de hemelstad.
9789076466088 12,50 
Op MP3
9789076466033 19,95

De Heilige Oorlog
Stad Mensziel wordt bevrijd 
van Diabolus door Immanuël 
en leert de heilige oorlog.
9789080238923 18,50
Op MP3
9789076466118 19,95

Van zee tot zee 
zal Hij regeren, 
deel 1
L. Vogelaar
De Gereformeerde 
Gemeente en de wa-
tersnood van 1953 
Zeeuws-Vlaanderen, 
Zuid- en Noord-Beve-
land, Tholen en Sint 
Philipsland
9789076466668 
27,50

Van zee tot zee 
zal Hij regeren, 
deel 2
L. Vogelaar
De Gereformeerde 
Gemeente en de wa-
tersnood van 1953 
Schouwen-Duiveland, 
Zuid-Hollandse
eilanden e.a.
9789076466675 
27,50

‘t Gebruis der zee 
doet Gij bedaren
L. Vogelaar
Herinneringen aan 
de watersnood van 
1953
Verhalen uit heel het 
rampgebied
Zeer luxe uitgave, 
bijna uitverkocht!
9789076466972
27,50

Colofon:

Boekhandel en Uitgeverij
‘De Ramshoorn’
Lange Vorststraat 21
4461 Jl, Goes
E-mail: info@ramshoorn.nl 
Website: www.ramshoorn.nl

Tel.:  0113-221909 
Fax.: 0113-218691
Mobiel: 06-22780238

Directie: M.J. Ruissen

Service aan particulieren:
•	 Snelle	levering	uit	voorraad
•	 Lage	portokosten
•	 Op	verzoek	in	cadeauverpakking
•	 Combinatie	met	andere	boeken	/	cd’s	

Service aan boekhandels van nieuwe titels:
•	Recht	op	retour	6	ex.	met	5%	extra	korting
•	Op	voorraad	bij	CBC,	Houten

Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Ontwerp: HRV reclame Krabbendijke
Druk: Albatros Printing

DAGBOEKEN MET KANTTEKENINGEN
Meditatieboeken voor het hele jaar met aandacht voor de kanttekeningen. Niet jaarge-
bonden. 

 
De liefde als 
uitnemendste gave
Ds. C.J. Meeuse
Vrije stof: 1 Korinthe 13
Mooi geschenk bij 
verlovingen, huwelijken 
en huwelijksjubilea.
9789076466743
8,95

T H E O L O G I E

G E S C H E N K B O E K E N

B U N Y A N S E R I E

D E  M O O I S T E  K E R S T V E R H A L E N  O P  C D

H I S T O R I S C H E  V E R H A L E N R A M S J S E T

L E V E N S B E S C H R I J V I N G E N

PREKEN

PREKEN LEVENSBESCHRIJVINGENVERVOLG VERVOLG

Meer dan ene zegen
R. Hoogerwerf-Holleman

Vrouw Stougie mag veel voor het 
gezelschapsleven in Mijnsheerenland 

betekenen.
978907646637

13,95

Lezen met de kanttekeningen
Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente (in Nederland) 
en de Oud Ger. Gem.: Eckeveld J.J. van, Geuze A., Hakvoort 
E., Heiden van der B., Karels J., Karels W.J., Kort A., Labee B., 
Mulder P., Pater G., Pater G., Paul H., Schipper J., Schot A., 
Schultink A., Silfhout W., Terlouw L., Tuinier D.W., Verschuure 
A., Verweij J.W., Visscher W., Voorden van A.
9789076466835 19,95

Licht op de kanttekeningen
M.m.v. predikanten uit de Gereformeerde Gemeente, 
Hersteld Hervormde Kerk, Chr. Geref. Kerk.
Bakker E., Brugge A.A., Egas A.A., Gunst A.J., Hakvoort 
E., Hoefnagel K., Kort A., Moens G.J.N., Mulder F., Mul-
der P., Net van der J.S., Paul H., Reinders B., Rossem J. 
van, Schot A., Sonnevelt C., Terlouw L., Teunissen W.J., 
Vergunst A.T., Vermeij A., Verweij J.W., Visscher W.
9789076466767 - 19,95

Brood op het water
12 preken
Predikanten:  Anderson J.R., Burder G., 
MacKenzie e.a.
-  vertaling H. van Vliet
Free Presbyterian Church in Schotland
Zendingsmeditatie: Ds. R.M. MacCheyne
Bijlage: Geschiedenis van Mbuma 
zending
9789076466897
Van 21,95 voor  19,95

Deze serie bevat verhalen uit de vaderlandse- of kerkgeschiedenis. De delen zijn voorzien van veel foto’s, illustraties. De prijs 
per deel is minimaal 13,95. Neemt u een abonnement, dan ontvangt u alle delen die nog niet in uw bezit zijn voor 9,95 per 

deel. Per jaar verschijnen maximaal 4 delen. Doelgroep: jong en oud.

45,-

Bij de navertelling door M.J. Ruissen zijn speciaal voor de jeugd bij de gespreksvragen eenvoudige vragen 
toegevoegd. Omslagen zijn vernieuwd. Van deze boeken al meer dan 20.000 ex. verkocht! Speciaal voor 

slechtzienden ingesproken en voorzien van psalmen op MP3.

Onveranderlijke liefde
Ds. G.M. de Leeuw
Vrije stof, waarin de eenzijde liefde 
Gods centraal staat. 
9789076466491
18,95
 

In de schaduw
van de appelboom

Ds. J. Schipper
Vrije stof: Hooglied, Psalmen, Jesaja, 

Filippenzen en Openbaring
9789076466545 van 13,95 nu 7,95

 

Barmhartigheid in 
Bethesda
70 meditaties voor 
zieken
ds. G.M. de Leeuw
Overdenkingen over 
Johannes 5.
Een passend geschenk, 
vooral voor zieken.
ISBN 9789076466712
15,95

Hulp in benauwdheden
H. Nieuwenhuize
Hubrecht Nieuwenhuize moet in 
de oorlog Yerseke verlaten om als 
dwangarbeider in het Ruhrge-
bied te gaan werken. Hij mag 
wonderlijk gespaard blijven.
9789076466873
Van 24,95 voor
14,95

Naar Ninevé
J. van ‘t Hul
Leidraad aan de hand 
van betrouwbare 
Bijbelverklaringen, 
zoals Matthew Henry 
e.a.
ISBN 9789076466859
Van 13,95 voor 
9,95

Overdenken met de 
kanttekeningen
Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente: 
Bel J.B., Boogaard R., Boven van B.J., Brugge A.A.,
Dam Chr. Van, Dieleman F.J., Gilst van H., Golverdingen 
M, Hage W., Hoogerland A., Hakvoort E., Heerschap 
M, Hegeman C., Heijkoop M., Honkoop P. sr., Karels J., 
Kersten J.W., Labee B., Lamain W.C., Mijnders J., Mulder 
F., Pater G., Rijksen L., Schipper J., Schot A., Terlouw L., 
Vergunst A. Verschuure A., Verweij J.W., Visscher W. e.a.
9789461150073
19,95

Setaanbieding:
3 kanttekeningendagboeken: i.p.v. 59,85 slechts
Bestelnummer: 9789461150127

Voeg u bij dezen 
wagen
Ds. E. Venema 
Vrije- en feeststof-
fen:  Filippus en 
de kamerling, 
Naäaman, oud- en 
nieuwjaar.
Grote, duidelijke 
letter.
9789076466880
18,95

Setaanbieding: Van zee tot zeel deel 1 en 2 STERK AFGEPRIJSD!  55,- nu                     9789461150080

Nieuw

Nieuw

KerstverhalenKerstverhalenKerstverhalenKerstverhalen
Ds. D.J. Budding
         vertelt mooie

Deel 1

CD kerstverhalen deel 1.indd   1 27-09-2010   11:11:01

De 5 genoemde
prekenboeken
als set
9789461150059
Van 74,75
voor slechts 

Genoemde 2 ge-
schenkboeken
als set
9789461150110
Van 25,90
voor slechts Deze 3 Bunyan-

boeken
als set
9789461150110
Van 55,50
voor slechts 

Deze 2 cd’s
als Kerstset
voor slechts

50,-

19,95

45,-

19,95

SETAANBIEDING

SETAANBIEDING

SETAANBIEDING

VIJFDE DRUK!

29.95

Niets bij geval
I. Hubregtse
Frederik, een zigeunerjon-
gen, moet vanwege zijn 
muzikale kwaliteiten de 
feesten op het landgoed 
opluisteren. Maar na 
zijn bekering wordt dat 
onmogelijk. Onvergetelijke, 
historische gebeurtenis uit 
de tijd van de Afscheiding.
9789076466040
Vijfde druk!
13,95

Dhr. C. v.d. Bovenkamp
vertelt mooie
Kerstverhalen
- Met Kersfeest thuis e.a.
Met Kerstliederen 
van het Werkendams 
kinderkoor o.l.v. 
Henriëtte de Bat -
van Maelsaeke
12,50

Kerstverhalen
C. van den Bovenkamp
               vertelt mooie

Deel 2

Zeeland, een geschenk 
van de schelde
M.C. Verburg
2000 jaar geschiedenis van 
Zeeland
9789076466644
17,95

Vogels zijn overal
L. v.d. Berge-goudzwaard e.a.
Zendingsverhalenbundel
9,95
Indien uitverkocht ontvangt
u een vervangend kinderboek

Vallei vol tranen
Els ten Voorde
Jack komt erachter dat zijn baas 
in een bijzondere relatie met 
hem staat.
9789076466467
16,95

Deze 3 boekenals ramsjset
voor slechts 

SETAANBIEDING

9,95

 R O M A N S

R o n a l d  T r i l o g i e  -  A . C .  D r o s t - B r o u w e r

Heiltje Maria
A.C. Drost-Brouwer
Historische roman over 
de Afscheiding
9789076466606
Afgeprijsd
16,95

Deel 1
Op weg naar
morgen
Ronald neemt het niet zo 
nauw met het geloof en 
moet Rosalyn verliezen.
9789076466415
Afgeprijsd 
17,95

Deel 2
Voorbij de horizon
Sasja moet Marcel 
verliezen en leert Ronald 
kennen. 
9789076466484
Afgeprijsd
 17,95

Deel 3
Als een bloem in 
het gras
Ronald gaat Sasja achter-
na op Texel waar ze haar 
verdriet wil verwerken.
9789076466538
Afgeprijsd 
17,95

Deel 4
Meer dan een 
belofte
Nicolien weigert abortus 
te laten plegen.
9789076466590
Afgeprijsd
17,95

12.95 12.95 12.95 12.95 12.95

De DRIE …  en de Scooterbende
De Drie komen in aanraking met vandalisme.
9789076466354 - 9,95

De DRIE … en de Drugsbende
De Drie komen een drugsbende op het spoor.
9789076466378 - 9,95

De DRIE … en onrust in Oostenrijk
De Drie komen verdachte koffers op het spoor.
9789076466507 - 9,95

De DRIE … en het slangenmysterie
In Noordkerke zijn slagen ontsnapt. Wie zit er achter?
9789076466750 - 9,95

S E R I E  J E U G D B O E K E N  (Loura van den Berge-Goudzwaard)

Niels, Tim en Louise woonachtig in Noordkerke (Bruinisse) komen bendes op het spoor.
De 5 delen zijn zeer geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen.

De delen kunnen goed afzonderlijk worden gelezen.

19,95Als vier-delige set: van 39,80 voor slechts                          ISBN 9789076466903 


