
Kinderboekenweek:
de grote
worden wat je wil
show!

Ontdek snel wat  

er te beleven valt! 

6 t/m 17 oktober
Bibliotheek 
de tweede verdieping

Tijdens de Kinderboekenweek 2022 
help je bij 

bibliotheek De tweede verdieping 
en het Natuurkwartier de dieren met 

jouw talenten en creativiteit.
Met een spetterend feest als afsluiting! 

5 OKT T/M 16 OKT 2022 



gi-ga-groen!
Help, de dieren zijn uit de bieb-
boeken verdwenen! Ontdek de 
wondere wereld van de natuur en 
red de verdwaalde dieren. Van grote 
zeemonsters tot en met de kleinste 
insecten: help jij ze hun thuis weer 
te vinden?

#workshopwoensdag: illustraties
met Medy Oberendorff
Woensdag 12 oktober | 15.30-17.00 uur
Illustrator Medy Oberendorff maakt 

mooie tekeningen van dieren en plan-

ten. Ze illustreerde o.a. Het Wonderlijke 

Insectenboek. Tijdens deze workshop ga je 

onder begeleiding van Medy aan de slag 

met het illustreren van je eigen fanta-

sierijke wonderbos!

slotfeest
feestend de dieren redden
Vrijdag 14 oktober | 19.00-21.00 uur
Het leukste kinderboekenfeestje van het 

jaar! Doe mee met vier leuke workshops 

en verzamel alle dieren. Doe jij de vogel-

tjesdans bij de silent disco? Onderzoek je 

verschillende botten samen met Univer-

siteitsmuseum Utrecht? Ontdek ook welk 

dier jij het beste kan spelen bij de thea-

terworkshop van DE KOM. En ga de sur-

vivaluitdaging van de scouting aan: zou jij 

het overleven in de wilde natuur? Aan het 

einde van de avond zorgen we er samen 

voor dat de dieren weer in de boeken 

terechtkomen. 

Meld je aan via de website om mee te 
doen aan de activiteiten. Ga naar 
detweedeverdieping.nu/kinderboekenweek 
of scan de code:

open lab
fantasiebeesten van afval        
Zaterdag 8 oktober | 14.00-16.00 uur
Wat voor leuk dier kun jij ontdekken in 

afvalmaterialen? Alles wat je maakt, is 

goed! De afvalbeesten worden tentoon-

gesteld in de bieb. 

openingsfeest 
sporen bij het Natuurkwartier      
Woensdag 5 oktober | 15.30-17.00 uur
Bij het Natuurkwartier zijn sporen 

gevonden. Van welke dieren zijn ze? En 

wat betekenen de sporen? Onderzoek de 

sporen om de dieren te helpen.  

Alle activiteiten zijn voor leden vanaf 8 jaar.
Lidmaatschap voor kinderen is gratis!


