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KINDEREN

De bidon van de Ronde van
Vlaanderen
Zoek de bidon op het podium,
bij de cameraman, tussen de
renners, de kasseien en
valpartijen.
Race mee met Vlaanderens
mooiste wielerwedstrijd. De
Ronde van Vlaanderen voor
kinderen vanaf 2 jaar.

“Het enige echte kinderboek van
de Ronde van Vlaanderen!”

ISBN 9789082949490
Afmetingen: 16 x 16 cm
Leeftijd: 2+
9 789082 949490

€ 9,95

KINDEREN

Het zwaantje van Brugge

Het zwaantje van Brugge
Wintereditie

Zoek het zwaantje en (her-)
ontdek de bekendste bezienswaardigheden van Brugge.

Zoek het zwaantje onder andere
op de Brugse wintermarkt, tussen
de muzikanten op de jaarlijks
terugkerende winteroptredens en
smul mee van een lekkere wafel
en warme chocomelk.

Hét leukste souvenirboek van
Brugge voor kinderen vanaf 2
jaar.

“Op rijm in de vier talen:
Nederlands, Engels,
Frans en Spaans.”

16 x 16 cm
Leeftijd: 2+

16 x 16 cm
Leeftijd: 2+
9 789082 949414

€ 9,95

9 789082 949452

€ 9,95

KINDEREN - CHRISTELIJK

Maar ik wil niet dat je doodgaat
‘Jij mag nog honderd jaar mijn opa zijn’, glimlacht Merijn.
Opa’s blik wordt triest.
Het hangt al langer in de kamer.
Het fluistert door het huis.
Het draait rond bij Merijn vanbinnen.
Opa is veel te ziek om nog erg lang te leven.
Maar ik wil niet dat je doodgaat is een
bemoedigend verhaal, waarin opa
in zijn laatste dagen met zijn kleinzoon spreekt. Het verdriet wordt
benoemd, maar bovenal spreekt
de hoop die in Jezus te vinden is.
Dit prentenboek bevat handvatten
voor ouders en begeleiders om met
rouwverwerking bij kinderen om te
gaan.

Katelijne Depoortere

ISBN 9789082949469 Afmetingen: 19 x 19 cm
Leeftijd: 6 - 8 jaar
Gebonden, 36 pagina’s
9 

789082 949469

€ 9,95

CHRISTELIJK - KINDEREN

A3-vertelplaten

A3- vertelplaten
14 platen
 



€ 22,95

KINDEREN - CHRISTELIJK

Klaar voor de basisschool?
Leer het ABC!

En het leven in de tijd van de Bijbel

Met de abc-kleurkaarten leren kinderen vanaf het eerste leerjaar (NL groep
3) al kleurend kennis maken met de leefwereld van de mensen uit de tijd van
de Bijbel (voornamelijk OT).
De set kleurkaarten bestaat uit 6 categorieën van elk 4 kleurkaarten. Op de
achterkant van iedere kaart vinden kinderen informatie over het onderwerp,
een opdracht om de andere kaarten te zoeken en een bijpassend Bijbelvers.

Formaat kaarten: 12,7 x 9 cm
Verpakt in een vrolijk rood doosje.

€ 8,95

7

448117 695635

CHRISTELIJK - KINDEREN

€2

2,9

5

Supergrote A0-poster met alle kleurkaarten uit de bijbehorende set kaarten op ware grootte erop gedrukt.
De achterkant is blauw, waardoor de poster nooit doorschijnt. Ook niet
wanneer hij op een ruit gehangen wordt.

Formaat: A0
Kleurkaarten op ware grootte afgebeeld.
Verpakt in kartonnen koker.
7

448118 549517

€ 22,95

KINDEREN - CHRISTELIJK

Op weg met... serie

Een unieke reis naar en met Jezus
Het leven staat niet stil. Elke dag opnieuw zijn we met z’n allen op
weg. Op weg naar kantoor, naar school, naar de bakker. Ook in de
Bijbel waren mensen dagelijks op weg en drie daarvan gingen naar
Bethlehem.
Daarover gaat deze kinderboekenserie. Drie boeken (deel 1 en 2 zijn
nu verkrijgbaar), drie hoofdpersonen die elk iets vertellen over wie
Jezus voor jou is. Ga mee op weg en maak samen met ons een
unieke ontdekkingstocht, naar en met (de liefde van) Jezus.
Ga je mee op weg? Op weg naar Bethlehem.

“God is mijn redder.
Ik hoef niet bang te zijn.”

(Gratis) aanvullend materiaal op:

www.opwegserie.nl

CHRISTELIJK - KINDEREN

Op weg met Jozef en Maria

Kleur- en doeboek

A3-vertelplaten

Knutselvel

“De geboorte van Jezus, zonder stal, os en ezel.”
21 x 21 cm
Leeftijd: 5+

21 x 21 cm
Leeftijd: 5+
 



€ 9,95

 



A4
Leeftijd: 5+

A3
Leeftijd: 5+
 



€ 17,95

€ 3,95

 



€ 1,95

KINDEREN - CHRISTELIJK

Op weg met... David
Op weg met David vertelt het
verhaal van een jonge herder
die door God geroepen wordt
om koning van zijn volk Israël
te worden. De huidige koning
zorgt niet goed voor Israël.
Gewapend met zijn harp zingt
hij door alle omstandigheden
heen zijn liederen voor zijn
God.

ISBN 9789082949407 Afmetingen: 21 x 21 cm
Leeftijd: 5+
Gebonden, 28 pagina’s
 



€ 9,95

CHRISTELIJK - KINDEREN

Met dit KLEUR- EN DOEBOEK leren
kinderen het verhaal van David
nog beter kennen. Door spelletjes en kleurplaten raken kinderen vertrouwd met de personages uit het boek en leren ze de
belangrijkste woorden uit het
verhaal.

Met gratis superleuk lied!

Deze stevige platen in A3 formaat
vertellen het verhaal van het prentenboek. Door de grote platen hebben
kinderen veel om te bekijken en hoeven ze niet heel dichtbij te zitten.

Knip, kleur en speel het
verhaal van David en
Goliath.

A3
Leeftijd: 5+
 



€ 18,95

21 x 21 cm
Leeftijd: 5+
 



€ 3,95
A4
Leeftijd: 5+

 



€ 1,95

KINDEREN - CHRISTELIJK

Ik heb een Vriend die
altijd bij me is.
Voor als ik op school mijn
mama mis...
Een lief kartonboek over
Jezus. De bijzondere Vriend
die altijd bij je is.
Voor kinderen vanaf 2 jaar.

A3-vertelplaten

15 x 15 cm
Leeftijd: 2+
 



€ 9,95

A3
Leeftijd: 2+
 



€ 17,95

KINDEREN

KAMISHIBAI PRO
A3-verteltheater

Profesioneel verteltheater uit
walnoothout. Zeer stabiel door een
basis van 5 cm.
Geschikt voor al onze A3-vertelplaten.

Enkel verkrijgbaar via www.vandriel.be

VOLWASSENEN
PIPPA - Dani van Doorn
1816. Sinds Pippa Wesleys moeder
haar gezin verlaten heeft voor
een andere man, telt Pippa niet
meer mee in het sociale leven
van het dorpje Farnham. Door
haar vaders tweede huwelijk verliest Pippa bovendien haar positie als vrouw des huizes. Ze
besluit daarom een paar maanden bij haar tante in Londen te
gaan logeren.
Worstelend met de huisregels
van haar tante en de heersende omgangsvormen probeert ze
haar hoofd koel te houden, als
niet één, maar zelfs twee mannen
haar het hof gaan maken. Kiest
ze voor romantiek of is het toch
haar opdracht om de fabriek van
Farnham te redden?
Haar moeder zou vast raad
weten. Maar waar woont zij en
waarom wordt er in Farnham toch
zoveel over Pippa geroddeld?

Een echte Regency romance!
JaneAusten.nl
Een makkelijk te lezen romantisch en humoristisch verhaal!
Nederlands Dagblad

ISBN 97890829494038
272 pagina’s
 



€ 17,95

Vertegenwoordiging Nederland
Bernard van Weeghel
Klaas Kaan

+31622210854
+31631044728

Vertegenwoordiging België
Terry Van Driel (eigenaar) +32484947860

www.vandriel.be

Deze catalogus is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden
ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Alle
prijzen zijn Kosten Koper tenzij anders vermeld.

 



