
MAKELAARDIJ HEDDEMA 
Poezy – Sels dwaan!             13:30 en 14:45 en 15.45 
Meitsje dyn eigen moaie, grappige en oandwaanlike poëzy mei Jurjen van der 
Meer. Hy nimt dy mei yn de wrâld fan fersen en ferskes en foar datst it witst hast 
sels ek ien skreaun. 

BUITEN 
ARMBANDJES van de fietsenmaker     13:00 – 17:00
Bij de fietsenmaker kun jij met je vriend (in) een vriendschapsbandje maken van 
fietsbanden. 

FARE EN FERTELLE (by goed waar)           13:00 – 17:00 
Wolsto it wetter op en fare oer de weagen fan Terherne, wylst der in ferhaal fertelt 
wurdt oer de Freonen fan de Kameleon…. Komme se der al oanracen yn har boat? 

VREEMDE SNUITERS – BESTE VRIENDEN 
De nieuwsgierige Kameleonhelden Hielke & Sietse, en Tomke kun je ook tegen-
komen. En dan zijn Asterix en Obelix er ook nog op de tandem …soms zijn ze lief, 
maar meestal beetje ondeugend… 

De kinderboekendag 2018 is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân, de 
Biblioteek Mar en Fean, Stichting Hotze de Roos, Douwe Kalma Stifting, 

P.W.Janssen`s Friesche Stichting, Prins Bernard Cultuur Fonds, Kameleon Terherne, 
Dorpshuis de Buorkerij, Kloeke Klodders, Kantoor Heddema, Plaatselijk Belang 

Terherne, Snackbar de Pastorij, ’t Far, Schippershuis, Gouden Leeuw, Afûk, Kluitman 
uitgeverij en vele vrijwilligers!

Steek veilig de weg over met dorpsomroeper 
in de Kameleon-boot!

VRIENDSCHAP KOM ERBIJ!

KINDERBOEKENDAG

boekebal - grote en kleine kijkdozen
teaterfoarstelling Gruffalo & Witsto wol hoe mâl ik mei dy bin 
wereldmuziek - knutselen - berneboekeskriuwers

fare & foarlêze yn de Kameleonpream
poëzy foar bern - redaksjelokaal - BOEKEN

muziek voor kleuters  

WWW.KINDERBOEKENDAG.NL
WWW.BERNEBOEKEDEI.FRL

ZONDAG 14 OKTOBER 2018 
(13:00-17:00) TERHERNE

FERGEES - GRATIS

PROGRAMMA 2018



DE BUORKERIJ 
Opening en prijsuitreiking 
Start van het boek-en-bal. Dansen en sjansen.    13:00 
Prijsuitreiking winnaars Kijkdozen. Cadeau: Win jij voor je groep op school een 
workshop schrijven van een VIP Friese schrijver?

BOEK-EN-BAL        13.00 
Kom mee en dans op het boek-en-bal. Bekende figuren uit de kinderboeken maken 
haar entree op de dansvloer. Meedansen mag! 
MUZIEK EN DRUMS       14:15 en 15:45 
Met Tom rock jij gaten in de lucht en laat jij zelfs afvalemmers swingen. Tom kan 
overal op drummen en jij na deze workshop ook! 
THEATERSPORT       13:30 en 15:00 
Theatersport NetTeLet uit Makkum geeft een voorstelling met gekke originele 
ingevingen en fratsen. Maar zonder inbreng van het publiek geen theater! 
Laat je meevoeren op de lach en de traan. 

DE PEUTERSPEELZAAL 
MUZYK MEI PJUTTEN          13.30 en 15.00 
Hinke van Strien hat in grutte koffer mei muzykinstrumenten mei. Wa wol der oan 
sitte en meidwaan? Stappestap en klappeklap! 
GRUTTE GRIENE GRIZEL      14.00 en 15.45 
Wat voor geluid komt daar uit het holletje en wie durft het monster te vangen? 
Dieuwke leest voor uit het prentenboek.
KLOEKE KLODDERS 
Linen wurde samar tekeningen, kleuren in palet. Folgje de wurkwinkel tekenjen by 
de Kloeke Klodders! 

EXPO KIJKDOZEN BIJ DE PLAATSELIJKE HORECA   13:00 – 17:00 
De Kijkdozen in allerlei soorten en maten zijn gemaakt door basisscholen, waarin 
een boek naar keuze is uitgebeeld over het thema Vriendschap van de Kinderboek-
enweek. Kom kijken bij ’t Schippershuis, ’t Far, De Gouden Leeuw en De Pastorij!

DE PASTORIJ KNUTSELEN      13.00 – 17.00 
Wil jij wat leuks maken voor je beste vriend of vriendin, mama of opa (of toch 
maar zelf houden?). Kom knutselen bij de Blije Papagaai in snackbar de Pastorij. 

DE KAMELEONBOERDERIJ       
De Kameleonboerderij is gratis te bezoeken tijdens de Kinderboekendag. Wil jij 
weten hoe de tweeling Hielke en Sietse slapen? Kom stiekem kijken in hun huis en 
in de smederij.

BOEKENMARKT       13:00 – 17:00 
Een boek mee naar huis? Koop je mooiste boek bij Kinderboekwinkel 
De Toverlantaarn, Fryske boek- en taalwinkel Afûk , Bruna Groningen,Kluitman, 
dBieb, en de stand met tweedehandsboeken.
SCHMINKEN        13:00 – 17:00 
Elkaars spiegelbeeld zijn? Laat je samen schminken bij de colourfull girls of 
Schmink. 
SIZ TSIIS        13:00 – 17:00 
Op ‘e foto mei Tomke en de Grutte Ljochtbrune hazze. Tegearre yn in gouden 
rântsje. 
REDAKSJELOKAAL       13:00 – 17:00 
Nei de poëzywurkwinkel kinsto dyn gedicht úttype by it Redaksjelokaal. Hjir stean 
10 typemasines klear. Witsto net wat in typemasine is? Fingergymnastyk!

WAPEN van LENTEN 
Bioscoop Wapen van Lenten 
DE GRUFFALO     13:30 (maks. 20) 
RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU 15.00 (maks. 20) 
De Gruffalo wa ken hem net? In meunsterlik leuke foarstelling foar jonge bern. Wit-
sto wol hoe mâl ik mei dy bin? Een meartalige foarstelling voor lytse (b)ingeltsjes.

FRYSKE SKRIUWERS YN DE FOARLESBUS 
plein Pastorij Aksjeboek   13.30 en 15.00 (midden/boppe b) 
Skriuwster Hanneke de Jong en yllustrator Linda de Haan makken dit jier tegearre it 
Aksjeboek ‘De Bonsterkes’. Sy ha har eigen programma yn de foarlêsbus. 

Berneboekeskriuwsters Riemkje Hoogland en Janneke de Boer lêze foar út boeken 
en printeboeken yn de foarlêsbus. 
Riemkje Hoogland    14.00 en 15.45 (ûnderbou) 
Janneke de Boer    14.45 en 16.00 (midden/boppe b)


