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Beste belangstellende,
Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot volle zolders
die nodig geruimd moet worden.. De prijzen zijn bepaald door de huidige
marktwaarden en de staat waarin goederen verkeren. U kunt een aantal
van deze aanbiedingen ook bekijken via marktplaats te herkennen aan de
oranjekleur. Natuurlijk kunt ook rechtstreeks kopen via mijn e-mail
dwdesign@bart.nl of bellen met 026-3219784
Voorgesteld: Dirk de Wit

Reservering is in de kleur groen aangeduid. Als u een rood gekleurde aanduiding tegenkomt is
het betreffende nummer verkocht en omlijnd met en rode stippellijn. Als u de moeite neemt om naar
dit overzicht te kijken, raad ik u aan dit tot de laatste bladzijden te doen. Nieuwe aanvullingen staan her
en der. Via www.marktplaat.nl kunt ook kennis maken met selectie van mijn affiches, boeken, design
gebruiksvoorwerpen en Wendingen
Aankoopvoorwaarden
Via een e-mail k unt u uw gewenste artik el laten vastleggen als zijnde verk ocht (natuurlijk alleen als
beide partijen het eens zijn over de prijs). Voor alle artik elen die per bieding worden verk ocht geldt dat
de hoogste bieder de toek omstige eigenaar wordt, ofschoon ik mij het recht voorbehoud ook op een
lager bod in te gaan. Meestal staat het betreffende artik el een aantal wek en op mark tplaats en op mijn
eigen site tot datum van verk oop. U kunt dus altijd nog terecht via www.dirkdewit-design.nl
hoofdstuk noviteiten Via google Dirk Noviteiten.
Alle door mij te k oop aangeboden artik elen zijn voorzien van reserveringsnummer. Na afspraak k omt u
binnen de gestelde termijn van 14 dagen het door u aangek ochte exemplaar halen en contant betalen.
In principe bewaar ik uw aangek ochte noviteit 3 maanden na aank oop indien u 25 % heeft overgemaak t
op mijn ING rek ening.
Affiches en Wendingen worden in principe niet verzonden ivm de kwetsbaarheid en dienen na afspraak
gehaald te worden in Arnhem. Mocht u het risico toch willen nemen dan wordt het affiche opgerolde en
in een kartonnen koker aangetekend verzonden binnen Nederland voor €10=. Voor het buitenland
bereken ik een toeslag.
Bereikbaar via mijn website www.dirkdewit-design.nl Klik daarna op noviteiten en bekijk de
volgende indelingen van mijn aanbiedingen.

Klik op het hoofdmenu bij diverse noviteiten en dan bij item 6
Kinderboeken, stripboeken en oud speelgoed
Kijk via hoofdmenu ook bij diverse noviteiten: met volgende items.
Item
DN.

5 Glas & keramiek+ affiches,
boeken & glas- keramiek
objecten

1 De zolder op ?
2

Designgoederen

3

Catalogi + folders meubelen
en verlichting

6 Kinderboeken & stripboeken
Oud speelgoed
7 Nu ook literatuur en Ballet

4

Kunst +kunstboeken

e-mail: dwdesign@bart.nl

1
026 - 3219784
veel kijkplezier
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Zeldzaam papieren theater.
ssst…… de koning danst! Het boekje werd ter
gelegenheid van het Tienjarige bestaan van
Scapino met versjes van Mies Bouhuys en
prenten van Nicolaas Wijnberg in september
1955 in een genummerd ( 54) oplage van 500
stuks uitgeven Koornstra. Bijgevoegd een
kartonnen theatertje met handleiding. Een
zeldzaam uitgave, natuurlijk heeft vooral het
theatertje gebruissporen. Bestaande uit: een
omslag (met bedrukte voor- en achterzijde,
zijkanten van toneel) dat het frame is van het
theatertje vormt (dit moet wel hersteld worden is
separaat van elkaar, goed te herstellen) , 1
decorstuk, front met getekende gordijnen,
afbeelding met spelers en de bijbehorende brief

Zoals u wellicht weet
Het Scapino Ballet werd in 1945 opgericht door
ondermeer door de danspedagoge mevrouw
Hans Snoeck (1910-221) en kunstenaar
Nicolaas Wijnberg (1918-2006). De groep
ontleende zijn naam aan een figuur uit de
Italiaanse commedia dellárt. De Scapino-figuur
gaf daarin dansende, mimespelend en
vertellend toelichting op de voorstellingen. Het
Scapino Ballet was de eerste dansgroep ter
wereld speciaal voor de jeugd.

Code 1505-12 Bieden vanaf €80=
Kan alleen gehaald worden
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Dit is ons jeugdsentiment. Ik was 10 en mijn
broer 12. jaar. Wij kregen toen een elektrische
trein met rails, wissels en verschillende wagons.
Het was feest op zaterdagmiddag dan gingen
stoelen aan kant en op het marmoleum werd
dan de rails en de wissels uitgelegd. Met z’n alle
op grond, onze opa was machinist geweest, dus
dubbele pret en zondagavond werd dat alles
weer afgebroken en secuur opgeborgen. Nu
naar vijftig jaar” loopt alles nog als een trein”
Deze nog werkende locomotief en de nodige
rails en wagons zijn te koop. Natuurlijk heb ik
ook nog en transformator (569). Indien u
interesse heeft vraag ik om een serieus bod te
doen, komen wij tot overeen-stemming, kunt u
vrijblijvend komen kijken in mij STUDIO HALLO
DAAR IN ARNHEM.

Mijn code 0612-12 DW basisprijs € 140= meer
mag minder niet! Kan alleen gehaald worden..
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Folder 1958 van de Trix Express HO
modeltrein met prijslijst. De meer dan 50 jaar
oude folder is gezien zijn leeftij in goede
staat.
De afmeting is; 13,5 X 20 cm en telt 48
bladzijden Prijslijst wat beschadigd (kreukeltje
her en der & ezelsoortjes) maar wel
compleet.Dus goed leesbaar.
Code 0212 DdW Bieden basisprijs €12,50 +
verzendkosten voor het buitenland bereken ik
een toeslag.. Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak. Via mijn e-mail dwdesign@bart.nl en via
marktplaats kunt u bieden.

Blijf kijken er komen ook twee
locomotieven, goederenwagens,
personenwagon, enz.
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Oude blokkendoos is waarschijnlijk van voor
1910. Mijn oma heeft deze gekregen van de
mevrouw waar zij vroeger circa 1930 werkte als
gezelschapsdame. In mijn jeugd heb ik met
deze blokje bijna niet gespeeld omdat de
blokjes erg klein zijn en snel zoek zouden raken.
Na zoveel jaren is het nog steeds een doos om
naar te kijken. Waarschijnlijk voor de speelgoedverzamelaars een mooi object voor in een
vitrine.
De afmetingen zijn: 30 X 24 X 3,5 cm en
voorzien van een schuifdeksel met een papieren
plakplaat die een Duits uitziende markplatz laat
zien met veel torens. De doos is vervaardigd
van grenenhout en de blokjes zijn van
opgestoomd beukenhout, bedrukt met boograampjes en klokken. De opdruk is zwart, de
blokjes blank (ongelakt) en de dikte kanten van
de daken zijn rood. Het fabrikaat is Duits
ofschoon het opschrift drie talig is.
Zeldzaam Code 0306-12 DW basisprijs € 175=
+ Kan alleen worden gehaald
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Antieke puzzelkist Waarschijnlijk einde 19e
eeuw Opgeplakte afbeeldingen tweezijdig te
gebruiken is.De Kist is gemaakt van
beukenhout. De afmetingen zijn; 18 X 26 X 5.5
cm. Deze puzzel heeft is in een gebruikte
staat. De plaatjes zijn allemaal beschadigd,
maar dat heeft zo zijn charme.
Mijn code 2111-12 DW basisprijs € 150,00
Meer mag minder niet! Kan alleen gehaald
worden in STUDIO HALLO DAAR IN
ARNHEM

Jeugdsentiment, heeft meer als 50 jaar op zolder
gelegen en was voor mij een herontdekking van dat, wat
mijn broer en ik van onze ouders kregen om mee te
spelen. Nu kan het een nieuw leven krijgen bij een
verzamelaar van speelgoed motoren. Wel moet ik
zeggen dat de duo passiesier betrokken is bij ongeluk.
Het bevestigingsnippeltje is afgebroken, het opwindsleuteltje en de koplamp zijn verdwenen.
Zoals u kunt zien is het gemaakt in de U.S. zone in
Duitsland tussen 1946-1950 Zeldzaam (nr.353) met
U.S.A. patent for Engeland patent,Ook nog de
toevoeging van de letters D.R.P.8 – D.R.G.M
Mijn code 4402710 DdW Verkocht €175= Via mijn email dwdesign@bart.nl en via marktplaats kunt u bieden
meer mag minder niet….+ € 7,5= verzendkosten voor
het buitenland bereken ik een toeslag. Ophalen kan
natuurlijk ook op afspraak. Bij reservering langer dan 3
dagen svp 25% aanbetalen dan heeft u kosteloos 3
maanden de gelegenheid om uw advertentie te komen
halen.
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Dit was jeugdsentiment, heeft meer als 50 jaar op zolder
gelegen en was voor mij een herontdekking van dat, wat
mijn broer en ik van onze ouders kregen om mee te spelen.
Nu is heeft het een nieuw leven gekregen bij een
verzamelaar van ADO speelgoed. Het is de aanleiding
geworden van deze nieuwe toevoeging aan mijn
hoofdstukken.
Speelgoed met een doel. De letters ado stonden voor
“arbeid door onvolwaardigen” In 1922 werd het
sanatorium Berg Bosch in Apeldoorn opgericht. Later werd
het “apart doelmatig onverwoestbaar” In 2006 is de
naam ado helaas voor goed verdwenen van de
speelgoedmarkt. Deze blokkendoos werd ook in 1939
gefabriceerd bekend onder nr.141. (STAAT AFGEBEELD
OP HET BOEKJE 85 JAAR ADO) Mijn blokken zijn
ontworpen in 1934. Bekend onder nr. 834. Ik veronderstel
dat mijn blokken direct na oorlog zijn geproduceerd (circa
1950). De kleurstelling is anders als bij nr 141 waar de
grootste doos geel is, bij mij is de vijfde doos geel en
grootste doos oranje. Alle dozen passen in elkaar en zijn
vervaardigd van ongelakt berken triplex. Alle de
buitenkanten zijn gekleurd. Het kleine zwarte blokje is van
massief beukenhout en voorzien van het merkje ado met de
ondertitel NEDERL FABRIKAAT Ontwerper was Ko Verzuu
sr. De afmetingen van de grootste kubus zijn :± 14,5 X 14,5
X 14,5 cm. (moet eigelijk 15 X 15 X 15 zijn!) Totale
gestapelde hoogte 70 cm.
.
Verkocht
Ik kan u het boekje 85 jaar ADO, speelgoed met een doel
van harte aanbevelen via www.adospeelgoed.eu. Hier kunt
u het boekje bestellen zolang de voorraad strekt. Met dank
aan Herman uit de Boch uit Zeist

Alles wat verkocht is staat in zwart wit maar hier toch
een beetje kleur voor ons speelgoed dat ons zo
dierbaar was.
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Brandweerwagen begin jaren vijftig van de vorige
eeuw, Merk OKWA = een afkorting van Okkerse
speelgoed Waddinxveen
In Waddinxveen zijn diverse speelgoedfabrikanten actief
geweest globaal van 1780 tot 2003 Okkerse was na de
tweede wereldoorlog de meeste bekende fabrikant van
houten speelgoed met een breed assortiment. De
afgebeelde brandweerwagen is vrij zeldzaam. De conditie
is gezien zijn leeftijd goed te noemen het einge dat
volgens mijn geheugen ontbreekt zijn het messingkleurige
belletje en 1 ladder ( is goed bij te maken)
Verkocht

Legpuzzel circa 1935 Giant Jig-Saw winter
Glory
Van de 439 stukjes (38 X 53 cm) ontbreken er 4
zoals u kunt zien op afbeelding 1, maar
desondanks een leuke uitdaging om in elkaar te
leggen. Deze 75 jaar oude puzzel koste destijds
70 cent. Nu mag u vrij via marktplaats bieden of
via dwdesign@bart.nl
Code
0202 DW
Basisprijs €20=
€8=verzendkosten meer mag minder niet
Ophalen op afspraak kan ook
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Legpuzzel circa 1935 Giant Jig-Saw The
Caledonia. Van de circa 154 stukjes (24 X 36
cm) ontbreken er 1 zoals u kunt zien op
afbeelding 1, maar desondanks een leuke
uitdaging om in elkaar te leggen. Deze 75 jaar
oude puzzel koste destijds 35 cent. Nu mag u
vrij via marktplaats of via dwdesign@bart.nl
bieden
Code 0202 DW bieden via mijn e-mail en
marktplaats Vrij bieden + € 5= verzendkosten
Ophalen op afspraak kan ook
Legpuzzel uit circa 1935 Giant Jig-Saw winter
Glory
Van de 439 stukjes (38 X 53 cm).. Kompleet met
doos
(wel
gehavend)
Nostalgie
maar
desondanks een leuke uitdaging om in elkaar te
leggen. Deze 75 jaar oude puzzel koste destijds
F 1=. U via
Code 0302 DW Basisprijs € 25= meer mag +
Verzendkosten aangetekend € 8=
Ophalen op afspraak kan ook
Van de 439 stukjes (38 X 53 cm).. Kompleet
met doos (wel gehavend) Nostalgie maar
desondanks een leuke uitdaging om in
elkaar te leggen. Deze 75 jaar oude puzzel
koste destijds F 1=.
Code 0302 DW
Basisprijs € 25= meer mag + Verzendkosten
aangetekend € 8=
Ophalen op afspraak kan ook
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Legpuzzel Brussel 1958 Shell Olidin op
de wereldtentoonstelling (junior club) Bieden.
In het totaal 61 stukjes met de afmeting van
circa 22 X 14 cm. Een stukje ontbreekt midden
onder zie fotoIn prima staat behoudens dat de
bijbehorende enveloppe wat gekreukt is en links
bovenin een scheurtje van circa 2 cm heeft. De
onbedrukte achterzijde heeft ook een scheurtje
en het sluitingslipje aan een kant ingescheurd.
De enveloppe heeft het opschrift S.S des ers
Perfecta 277-79 Rue des Palais Bruxelles
Assepoester mist 3 stukjes
Klein duimpje mist 1 stukje
Afmeting circa 19 X 13 cm (geen originele
verpakking meer aanwezig)

Code 2212 DW bieden (3 puzzels uit de jaren
vijftig) bieden meer mag minder niet.
+ €5=
verzendkosten Voor buitenland bereken ik een
toeslag

Blijf kijken er komen nog steeds jeugdherinneringen her en der uit ons huis!
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Geen antiek maar wel meer als
een halve eeuw oud
Op de Knalpijp staat Mad in US zone GERMANY US
PAT.appl.
± 18 cm lang en 12 cm hoog stuurmaat 6 cm breed
Moter Technoflix Continental Record 0 525-18 0
Op het rode nummerbord staat G.E. 255 op de andere
zijde staat Technoflix
(sleutel, en beugel voor het omvalmechanisme is
afgebroken en de onderplaat ontbreekt)
Kan nog wel rijden maar niet meer omvallen. voor de
kenner wel weer te herstellen
Zie foto verder in goede staat geen roestplekjes.
Code 0202-12-1912 DW bieden vanaf € 95=
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Geen antiek maar wel meer als
een halve eeuw oud
Op de Knalpijp staat geen vermelding van merk
ofschoon de gelijkenis beina compleet is met de
hierboven beschreven motorrijder ook ± 18 cm
lang en 12 cm hoog stuurmaat 6 cm breed
Moter Technoflix Continental Record 0 525-18 0
Op het rode nummerbord staat G.E. 258 op de
andere zijde staat Technoflix niet in rood maar
met een witte nummerplaat.
Sleutel en onderplaat gewoon aanwezig. Dit
model heeft geen omvalmechanisme Kan alleen
maar rondjes rijden.
Kan zijn rondje nog rijden en is compleet met
sleutel.
Conditie is gezien de leeftujd van meer dan
halve eeuw nog goede, behoudens de normale
gebruiks-sporen zoals her der krasje.
Code 2811-12DW bieden vanaf € 145= evt
samen in een koop voor € 210= Kan alleen
gehaald worden
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Zing-Zang voor het kleine volkje circa 1925.
Een verzameling van 25 kinderliedjes zoals:
Welkom aan de mei, onze poes áls onze poes
haar snor poetst voorspelt dat wat? Ja onze
poes enz” Uitgevoerd op muziekpapier, noten
dus en leuke gekleurde tekeningen en teksten.
Bewerkt door J.C. Andreae tekeningen van
Elfriede Musmann en de uitgave is verzorgd
door H ten Brink – Arnhem circa 1925.
Waarschijnlijk uit het Duits vertaald.
Het boek is in een duidelijk gebruikte staat maar
wel compleet en afbeeldingen zijn heel leuk en
kleurig. Totaal 25 blz. het formaat is 21 X 28 cm.
De inhoud zit los in de omslag en er staat een
stempel van Klooster & Kiebert op de voorkant
Code12905-10 DW basisprijs € 35,00.+ € 8=
verzendkosten
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Een vooroorlogs (circa 1938) kindervoorleesboek.
Schrijver
onbekend,
tekenaar
onbekend
uitgeven bij NV Nederlandsche Diepdruk
inrichting Industrieweg 7-9 Deventer prijs
Destijds 45 cent. Het boek is in een duidelijk
gebruikte staat met her der plakband maar wel
compleet en afbeeldingen zijn heel leuk en
kleurig. Totaal 64 blz. het formaat is 23 X 29 cm
Code 2503-09 basisprijs € 25,00 + € 5=
verzendkosten
Zeer duidelijk gebruikssporen her der plakband
gebruikt om het bij elkaar te houden maar wel
bijzondere leuke afbeeldingen van Jan en
Katrijntje
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Jeugdsentiment dit kijkboek is circa 55 jaar
oud.
Alle tekeningen zijn van Maria Rie Cramers
(1887-1977). Rie groeide op in Indonesië. Zelf
gaf ze later aan dat haar moeder koel en
afstandelijk was. Haar vader was er bijna nooit.
Ze begon kinderverhalen te schrijven en
tekeningen te maken. In dit genre heeft zij veel
gepubliceerd..
Dit leuke kinderboek heeft duidelijk geleden in
de afgelopen 55 jaar maar is compleet en is niet
in gekrast. De rug is verstevigd met plakband.
De afmeting is 23 x 33 en het bevat 8
gekleurde afbeeldingen en 10 tekstbladen
gecombineerd met tekeningen. De tekst luid
bijvoorbeeld hoppe-hop, mijn Blesje, hop, Ju-juji, mijn paardje enz.
Code 2103-09 basisprijs € 25,00 + €5=
verzenkosten 2611
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Het betoverde bos, sprookjes en vertellingen
verzameld door Nienke van Hichtum 1938
Nienke van Hichtum (1860-1939) is het
Pseudoniem van Sjoukje Maria Diederika
Troelstra - Bokma de Boer. Zij werd geboren in
het dorp Nes in het noorden van Friesland waar
haar vader hervormd predikant was. In 1888
trouwde ze met de Friese dichter en socialistisch
politicus Pieter Jelles Troelstra; dit huwelijk werd
in 1906 ontbonden. Met 2 zwarte en 2 (incl
omslag) gekleurde platen van Lidow.
Het boek verkeerd in een goede staat, wel
voorzien van een naam (ingeschreven datum
1941) en stempel van vorige eigenaar.Ook
zijn er twee plakplaatjes in geplakt en er
heeft een verkleuring plaats gevonden waar
een foto heeft gezeten. De afmetingen zijn:
16 X 23 cm en telt 80 blz. het boek is
uitgeven bij G.B. van Goor Zonen’s
uitgeversmaatschappij NV Circa 1938

Code 2103-09 basisprijs € 20,00 + €8=
verzendkosten ophalen kan op afspraak
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Maarten Toonder de atlantier, het huilen van
Urgie, de hopsa’s 1978
De generatiekloof komt in dit werk boven water
als de top van en ijsberg, die boven het hoofd
hangt en op het punt is te barsten. De held van
‘HM is echter een rijp en onverschrokken heer,
die met een fijn kammetje het onrecht belicht en
pal voor de vrijheid loopt. De futloze jeugd tracht
als altijd de aangrijpende strijd van een oudere
in de knop te smoren. Maar vergeefs. Met
scherpe pen worden hier harde noten gekraakt,
die niet zullen nalaten een domper te zetten op
de dadenloosheid van de jongeren.
Nog steeds een actueel verhaal en
vermakelijk om te lezen
Buiten enkele ezelsoortjes is dit onderhoudende boek een
aanrader en in goede staat gezien zijn leeftijd.1978. Uitgeven
door De Bezige Bij Am sterdam

Code 2803-09 basisprijs € 12,50+
verzendkosten
Halen kan ook in Arnhem

Een bijtend tijdsbeeld, aldus de
heer O.B.B. te R

Voor de liefhebbers zijn er nog meer
Toonders aanwezig, kom vrijblijvend kijken,
wel even bellen of mailen voor een afspraak
bij voorkeur op een zaterdag tussen 10.00 en
15.00 uur
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De avonduren van TOM POES door Marten
Toonder
Afmetingen 14,5 X 21,5 prima staat voor een
veel gelezen boekje uit 1976 uitgeven door De
Bezige Bij Amsterdam in samenwerking met Het
Stripschap, De omslagen zijn wat groezelig
Aanwezige nummers zijn: MV 23 de Chinese
Waaier, Mv. 24 de Wonderdokter, MV 28 Het
monster van Loggers, MV 32 Heer bommel stuit
de vooruitgang, MV 35 Solfertje, MV 36 Horror
de Ademloze, MV 37 De betoverde prinses, Lv
39 Het Lijm-Team, MV 40 De Volvetters, MV 41
Het Wegwerk, MV 42 Eh…dinges, MV 43 De
partij van de blijheid, MV 44 Mom Bakkesz, MV
45 De kneep van Knipmenis,
MV 46 De geheimzinnige gaper, MV47 De
Partenspeler, MV 48 het wroegwezen, MV 49
De Schoonschijners, MV 50 De gebroeders
Weeromstuit.
Mijn code 652803 basisprijs € 10=-+ verzendkosten Halen kan ook in Arnhem

026

20
–

website www.dirkdewit-design.nl

3219784

e-mail: dwdesign@bart.nl
Veel kijkgenot, groet Dirk de Wit

Modern antiquariaat studio hd

Dirk de Wit design
&
Designbemiddeling

Kinderboeken, stripboeken en oud speelgoed
2811-12

Item 6

De Grote Onthaler Marten Toonder 1977
Waarom? Hoe? Waarheen? Zo schreef ons de
heer O.B.B te R.
Ís er dan nergens een Boodschap? Vraag ik mij
wel eens af. En velen, die met mij hooglopend in
de put geraakt zijn – en uitgeblust op de
scherven van hun hoop zitten, roepen het na.
Maar neen. Zelfs in de boekenkast wordt de
ernst des levens door vele schrijvers als een
speelbal misbruikt. En als we de Lijdensbeker
van hun boeken tot op het lid geledigd hebben,
blijft ons niets over dan ontredderd in de baaierd
van de beeldbuis te staren. Daarom voldoet De
grote Onthaler aan een lang gevoelde behoefte
die als fluitgeschal uitstijgt boven de put waarin
het gouden kalf begraven is. Een sterke
geestelijke steun voor degenen, die zich in het
lage water des levens dreigen te verliezen.
Mooier kan ik het niet zeggen.
Zelfs Drs. L.C.J. Reedijk-Boersm a, hervorm d predikant te
Zeist heeft in zijn voorw oord geschreven dat hem dit verhaal
buitengew oon geboeid heeft. Buiten enkele ezelsoortjes is dit
onderhoudende boek een aanrader en in goede staat gezien
zijn leeftijd.

Uitgeven door De Bezige Bij Amsterdam 1977
Code
2803-09
verzendkosten

basisprijs

€

12,50

+

Halen kan ook in Arnhem
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ZAKEN ZIJN ZAKEN, als u begrijpt wat ik
bedoel..
Geld speelt geen rol. Een heer moet alles alleen
doen. Zoals mijn goede vader zei. Eenvoudige
doch voedzame maaltijd. ‘k Wist niet dat het in
mij had Palbleu enz enz. dit boek van 204
bladzijden kan ons heel wat leren over de huidig
misère…… van Marten Toonder 1977 Het boek
is uitgegeven bij de Bezige Bij Amsterdam.
Gezien zijn leeftijd verkeerd dit boek ijn goede
staat, als u begrijpt wat ik bedoel, om met
Bommel te spreken.
Code 0104-09 €12,50 +
verzendkosten of halen in
Arnhem

Combineren met andere leuke boeken kan
natuurlijk tot 5 KG incl verpakking kan voor
€10=
Andere titels zijn Daar zit iets achter, De Grote
Onthaler Marten MV 23 de Chinese Waaier, Mv.
24 de Wonderdokter, MV 28 Het monster van
Loggers, MV 32 Heer bommel stuit de
vooruitgang, MV 35 Solfertje, MV 36 Horror de
Ademloze, MV 37 De betoverde prinses, Lv 39
Het Lijm-Team, MV 40 De Volvetters, MV 41
Het Wegwerk, MV 42 Eh…dinges, MV 43 De
partij van de blijheid, MV 44 Mom Bakkesz, MV
45 De kneep van Knipmenis, MV 46 De gehei
Geheimzinnige gaper, MV47 De Partenspeler,
MV 48 het wroegwezen, MV 49 De
Schoonschijners, MV 50 De gebroeders Weeromstuit.
Voor de liefhebbers kom vrijblijvend kijken, wel even bellen of mailen voor een
afspraak bij voorkeur op een zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur
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Het boek van OT EN SIEN door Jan
Lichthart en Scheepstra
Bewerkt door M Marchien Eising met de
oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses Tweeëntwintigste druk 1991 op nieuw uitgegeven
naar de oorspronkelijke uitgave van 1911.
Uitgeverij Luitingh-Slijthoff.
Het boekje verkeerd een prima staat. Het heeft
een afmeting van 17 X 21 cm en telt290
bladzijden genummerd in zwart-wit afbeeldingen met tekst en nog extra 16 bladzijden in
kleur die niet genummerd zijn. Het boekje is
geboden in een gekartonneerde omslag
Code 2811-12 DW bieden vanaf € 20= meer
mag minder niet = €8 verzendkosten
(aangetekend) Kan ook op afspraak gehaald
worden

Op verzoek kunnen meer afbeeldingen getoond worden.
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Jeugdsentiment dit kijkboek is circa 58 jaar
oud. Herfstbladeren
Tekeningen van Corina, versjes van F. Rend.
Het boekje bevat 7 gekleurde bladzijden incl.
voor- en achterzijde en 9 zwart-wit blz. met 7
versjes. Het boekje
Dit leuke kinderboek heeft weinig geleden in
de afgelopen 55 jaar De omslag is wat
smoezelig. De afmeting is 21 x 30. Op de
achterzijde staat G.T. f. 0,95
Code 2903-09 basisprijs € 10,00+ verzendkosten Ophalen kan ook in Arnhem
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Jeugdsentiment.
Jumbo vrachtwagen ± 1958
De afmetingen van de totale vrachtwagen
combinatie is 48 cm lang, 13 cm breed en de
cabinehoogte is ook 13 cm.
Verkeerd gezien zijn leeftijd in een gebruikte goed
staat. Toegepast materiaal is beukenhout.
Code 0405-13 DW Bieden vanaf € 65= kan
alleen gehaald worden

Blijf kijken en zegt het voort, het
kleinste antiquariaat van Nederland
heeft vele tijdsdocument en voorwerpen uit het recente verleden.
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