
ONTWERP JE EIGEN WAANZINNIGE BOOMHUT  
EN WIE WEET WIN JIJ EEN PRIJZENPAKKET!

LEES OP DE ACHTERKANT HOE JE 
MEEDOET MET DEZE TEKENWEDSTRIJD.



 
 

 

 

GI-GA-GROEN!

KOM NAAR HET LEESFEEST OP 
WOENSDAGMIDDAG 5 OKTOBER
Tijdens het leesfeest vieren we dat de 
Kinderboekenweek begint! Iedereen van  
6 tot 12 jaar is welkom bij de Bibliotheek in Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet en Putten. Een middag vol 
spannende verhalen, speurtochten, knutselen en 
leuke spellen. Het is gratis, maar je moet wel even 

een plekje reserveren via onze website.

DOE MEE AAN DE BUITEN-DE-BIEB 
NATUURSPEURTOCHT
De buiten-de-bieb- natuurspeurtocht is voor 
kinderen die nieuwsgierig zijn.  Wil je ook van 
alles  zien, doen, horen en voelen in de natuur? 
Kom naar de Bibliotheek en doe de buiten-de-bieb-
natuurspeurtocht. Deze kun je alleen doen tijdens 
de Kinderboekenweek van 5 tot 15 oktober. Als je 
klaar bent, krijg je een leuk cadeautje.

ONTMOET DE BEKENDE SCHRIJVER  
JOZUA DOUGLAS 
Jozua Douglas schrijft zo grappig dat je niet kunt 
stoppen met lezen. Je kent hem misschien van 
Costa Banana of de Verschrikkelijke Badmeester. 
Maar wist je dat hij ook mooie verhalen kan 
vertellen? Jozua komt op vrijdag 14 oktober naar de 
Bibliotheek Harderwijk. Je kunt hierbij zijn als je een 
Gouden Ticket wint. Deze Gouden Tickets zitten in 
de maand september verstopt in de gereserveerde 
kinderboeken. Dus reserveer direct een paar toffe 

boeken!

ONTMOET DE GOUDEN GRIFFEL  
WINNARES BIBI DUMON TAK
Heb je wel eens een boek van Bibi Dumon Tak 
gelezen? Zij is de koningin van de dierenboeken! 
Bibi vertelt in haar boeken graag over dieren en 
haar avonturen op de dierenambulance. Bibi komt 
op zaterdag 15 oktober naar de Bibliotheek Putten. 
Je kunt hierbij zijn als je een Gouden Ticket wint. 
Deze Gouden Tickets zitten in de maand september 
verstopt in de gereserveerde kinderboeken. Dus 
reserveer direct een paar toffe boeken!

IN DE KINDERBOEKENWEEK IS ER VAN ALLES TE DOEN IN DE 
BIBLIOTHEEK. DIT JAAR IS HET THEMA GI-GA-GROEN! 

 

 

HOE DOE JE MEE MET DE TEKENWEDSTRIJD?
1.  Vraag papa of mama of je mee mag doen.

2.  Ontwerp een waanzinnig coole boomhut.

3.  Vul je gegevens hieronder in.

4.   Lever je ontwerp in bij de Bibliotheek of bij een van 

onderstaande boekhandels voor 16 oktober.

5.  De winnaars worden eind oktober bekend gemaakt.

Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

Emailadres: 

School: 

Ga naar www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl 

en meld je aan voor onze activiteiten!


