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VIER VRIENDEN
OP HET SPEURDERSPAD

✶
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Een spannende klassieker.
Hertaald naar hedendaags
Nederlands en een
gebonden uitgave.

✶

€ 11,90

Kijk SNEL
achterop de folder
Zolang de voorraad strekt
Piet Prins

DAAN EN SIETZE

De Daan en Sietze-serie is weer
compleet. Geheel hertaald en nog
net zo spannend!

Najaar 2011 verschijnt:
Vier vrienden en de Grauwe Griezel

€ 11,90

Daan en Sietze helpen de verzetsgroep

€ 11,90

Daan en Sietze duiken onder

€ 12,50

Daan en Sietze vechten voor de vrijheid

€ 12,50

Praatboeken

Kinderbijbels

Boeken om samen met kinderen te lezen
en over door te praten.
Jetze Baas

JE GROEIT
IN GELOOF
Kindervragen zijn grotemensenvragen: Is de Bijbel echt
waar? Weet God alles van
je? Geloof ik wel genoeg?
Dit boek helpt niet alleen
de kinderen over moeilijke
dingen te praten. Het boek is
heel geschikt om op een
natuurlijke manier met
je kind te praten over het
geloof.

E 12,90

Jetze Baas

JE GROEIT
IN LIEFDE
Prachtig boek om samen met
je kinderen te lezen. Over:
verliefd zijn, vrijen, wat is
seks, geboorte, leven voor
Hem.

E 9,90

Ewoud Gosker / Pat Alexander

MIJN EERSTE BIJBEL
Mijn eerste bijbel is een betrouwbare en zeer volledige kinderbijbel. Het is niet alleen een zeer geschikt cadeau voor geboorte
of doop, ook grootouders die een bijbel zoeken om hun kleinkinderen uit voor te lezen kunnen met deze kinderbijbel nog
jaren vooruit.
Mijn eerste bijbel is verrassend compleet, helder verteld en
aantrekkelijk geïllustreerd.

€ 23,75

100

Er was een belangrijk feest in Jeruzalem.
Jezus ging erheen met zijn twaalf vrienden, zijn discipe
BIJBELVERHALEN

VOOR JOU

102

Prachtige kleurrijke voorleesbijbel.
Met korte gebeden en bijzondere
‘praathoekjes’ met vragen en
opdrachten.

€ 13,95

Elly Zuiderveld

MIJN EERSTE BIJBELVERHALEN
Mijn eerste Bijbelverhalen is voor peuters en kleuters
een bijzondere kennismaking met tientallen belangrijke bijbelverhalen, zowel bekende als minder bekende.
Elly Zuiderveld vertaalde de verhalen in heldere,
eenvoudige, maar sprankelende taal.

E 12,75

Max Lucado
Max Lucado

KRUMMEL
Een bijzonder verhaal
over een heel gewone rups

Nieuwe series

Al jaren in
de top 10!

Liesbeth Morren

RINDER EN JORIS
MAKEN PLANNEN

€ 12,75

De kanjers
Kostelijk kinderboek met veel humor.
Geld verdienen met een hondenuitlaatbedrijfje, een goed idee?

€ 12,75

E 10,90

€ 12,75

€ 12,75

Ook verkrijgbaar voor de kleintjes:
als kartonboekje

€ 12,75

Rien van den Berg
droomden drie jonge bomen
over wat ze wilden worden,
later, als ze groot waren.

Dit mooie, oude verhaal verrast telkens weer.
De warme illustraties en heldere tekst
maken het voorlezen tot een feest.
Een prachtig geschenk voor Kerst en Pasen.

Webster
de bange spin

E 7,75

E 7,75
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Flo
de liegende vlieg

E 7,75

Rien van den Berg

Krummel
een heel gewone rups

Vertelling van de Drie Bomen

Op een heuvel, lang geleden,

NUR 274
www.vuurbaak.nl

VERTELLING
VAN DE DRIE BOMEN
Vertelling
van de

Een volksverhaal

Drie
Bomen

Op een heuvel, lang geleden,
droomden drie jonge bomen
over wat ze wilden worden,
later, als ze groot waren.

een volksverhaal

Verteld door Rien van den Berg
naar Angela Elwell Hunt

Prachtige
!
Kerstvertelling

27-04-10 13:25

Mail voor de
erpoint
bijbehorende pow
naar
nl
info@vuurbaak.

Dit mooie, oude verhaal verrast telkens weer.
Een prachtig geschenk voor Kerst (en Pasen).

E 7,50

Rob Visser

DE GOUDEN WISSEL
Mike komt in de selectie voor de
jeugdopleiding van een profvoetbalclub.
Schitterend jongensboek met inhoud
en vol spanning. En een zeer verrassende plot.

E 10,90
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Prachtige prentenboeken voor zeer aantrekkelijke prijzen. Vul zo gauw mogelijk de lijst in en lever die bij uw boekhandel of bij Uitgeverij Vuurbaak in.
Kijk ter beoordeling van de boeken op de overzichtelijke website vuurbaak.nl. U kunt mailen naar info@vuurbaak.nl.
ISBN

titel

auteur  

prijs €

9789055603688
9789055603206
9789055603213
9789055603695
9789055603640
9789055603657
9789055603749
9789055603756

Waarom zongen de engelen?
Wat haalde de prinses uit het water?
Wie bouwde de ark?
Wanneer vielen de muren omver?
De herder die op zoek ging
De vader die bleef wachten
De twee huizenbouwers
De vriendelijke vreemdeling

S.A. Wright
S.A. Wright
S.A. Wright
S.A. Wright
M. Williams
M. Williams
M. Williams
M. Williams

e 5,- p/st

9789055603961
9789055603732
9789055603664
9789055603824
9789055603671

Kerst in Betlehem
Hanna’s Kerstverhaal
Engelen. Verhalen uit de Bijbel
Vier wijzen op reis
Benjamin Beer zegt sorry

L. Rock
M. Bateson-Hill
M. Joslin
M. Joslin
C. Freedman

e 7,- p/st

9789055603138
9789055604111
9789055604265

Een hoed voor Iwan
Het grote Bijbelvragenboek
Het grote vragenboek over geloof

Max Lucado
S.A. Wright
G. Hollis

aantal

e 10,- p/st

Uiteraard geldt voor deze speciale Kerstboekenactie: zolang de voorraad strekt...
Naam

                  Adres                                                                    Postcode en woonplaats           E-mailadres

✁
Vul in, knip uit en snel naar de boekhandel.
Zie ook www.vuurbaak.nl
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