
Tjibbe Veldkamp 
Kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp vertelt over de 
avonturen van Agent en Boef. Boef zit in de gevangenis 
en Agent zorgt ervoor dat hij niet ontsnapt. Maar soms 
ontsnapt Boef tóch. En dan gaat hij boevenstreken 
uithalen...! 
Vanaf 4 jaar
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Kinderboekenweekspektakel 16 oktober 2022, 11:00-15:00 uur Bekijk het hele programma op www.bibliotheekdeventer.nl/kinderboekenweek 

Workshop Studio Pretletter 
Wie was de oma van je oma? Welk geheim had je 
vaders oom? Ga met Nicolien Geugies van Studio 
Pretletter op zoek naar de verhalen uit jouw 
familieboom.  
Vanaf 8 jaar

Ontmoet een boswachter 
Wat doet een boswachter en welke spannende 
verhalen heeft hij te vertellen? Ontmoet boswachter 
Jeroen den Hartog van Staatsbosbeheer IJsselvallei 
en je weet het!  
Vanaf 6 jaar 

Boekverkoop  
en signeren 
door boekhandel Praamstra

Optreden  
kinderkoor  
ZingDing 
Zing en swing mee met  
vrolijke gi-ga-groene liedjes! 

Te doen in Theater MIMIK: Behoorlijk boos 
Theater Oortwolk brengt een vrolijke, innemende voorstelling over 
boos zijn, waarin de taal van Toon Tellegen werkelijk tot leven komt.   
Vanaf 5 jaar / Zondag 16 oktober 2022, 15.00 uur 
Kaartverkoop: www.mimik.nl 

Mylo Freeman  
Kinderboekenschrijfster en  
illustratrice Mylo Freeman  
ken je misschien van haar boeken  
over prinses Arabella. Duik samen met  
Mylo in één van haar mooie verhalen en zie  
hoe ze haar prachtige illustraties maakt! 
Vanaf 4 jaar 

Annet Jacobs  
De TikTok challenge en Het slijmboek zijn maar een paar 
boeken die door Annet Jacobs uit Deventer geschreven 
zijn. En dat voor iemand die vroeger eigenlijk zee-
meermin wilde worden! Laat je verrassen door alle 
verhalen van Annet, bijvoorbeeld door haar nieuwe boek 
De TikTok hack. 
Vanaf 8 jaar

Bob Popcornfeestje  
Popcorn alarm! Maranke Rinck schreef al drie boeken 
over Bob Popcorn en haar partner (èn Kinderboeken-
ambassadeur!) Martijn van der Linden maakte er de 
tekeningen bij. Beleef de verhalen van Maranke en 
Martijn en vier feest met Bob (èn popcorn).  
Vanaf 6 jaar 
Kosten: € 2,50 / aanmelden via: 
www.bibliotheekdeventer.nl/kinderboekenweek

Gele Verhalenbus 
Kom luisteren naar gi-ga-groene  
verhalen in de Gele Verhalenbus! 
Vanaf 3 jaar




