
Zondag 13 nov 2022  11 – 17 u
hetpaleis & arenberg — antwerpen

info: www.deleesjury.be/feesten 

voorleessessies !

workshops  !

podiumprogramma !

Programma

voor 
iedereen 

van 4 tot 
18 jaar

live-illustratie !

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Sam Vanbelle — vorm Kris Demey



4 tot 6 jaar

groep 1
arenberg 

arenberg 

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 

hetpaleis 

hetpaleis 

hetpaleis 

11:00 ——
11:30

12:00 ——
12:50

12:00 ——
12:20

13:30 ——
13:50

14:00 ——
14:30

15:00 ——
15:40

16:00 ——
16:20

16:40 ——
17:00

feestelijke opening! — We trappen dit grote verjaardagsfeest af 
met het gloednieuwe Leesjury-lied van Dimitri Leue en band én een 
aantal leuke verrassingen. Hier moet je bij zijn!
Presentatie: Sien Wynants. (ook voor groep 2,3 en 4)   

voorstelling ‘de duiZend ikken van daan’ – Merel 
en wanda eyckerMan — Iedereen heeft vele ikken. Sommige 
ikken zie je altijd en andere bijna nooit. Maar ze zijn er natuurlijk wel: die 
duizend ikken in ons! Dat is ook zo bij Daan. Gebaseerd op het prenten-
boek van Siska Goeminne en Merel Eyckerman. (ook voor groep 2)

benjaMin leroy leest voor — Illustrator Benjamin Leroy – 
bekend van o.a. Suzie Ruzie, Plasman en De blauwen tegen de rooien – 
komt je verrassen met een verhaal. (ook voor groep 2)

jan de kinder leest voor — Zet je neer voor een voorlees-
moment met auteur/illustrator Jan De Kinder, die o.a. Ik ben de sterkste! 
en Ben je bang in het bos, Grote Wolf? maakte. (ook voor groep 2)

benjaMin leroy en leo tiMMers on stage — Een half uur 
voorleesplezier en tekenpret met kinderboekenmakers Benjamin 
Leroy en Leo Timmers. — Presentatie: Sien Wynants 

voorstelling ‘kleine verhalen voor grote oren’ – 
hanne Machielsen en audrey dero — Samen met Hanne 
Machielsen maak je een reis naar het land der verhalen, waar er beel-
den bij de woorden horen en waar het boek nooit ver weg is. Laat je 
verrassen door spelletjes, pop-ups, papieren figuurtjes en boeken. 

leo tiMMers leest voor — Leesjury-prijsbeest Leo Timmers 
komt voorlezen uit één van zijn bekende prentenboeken. Kom luisteren, 
kijken en genieten.

Mattias de leeuw leest voor — Het vertel- en  
teken talent van Mattias De Leeuw – bekend van o.a Circusnacht  
en Het Grote Treinenboek - kan je hier live komen ontdekken.  
(ook voor groep 2)

Schrijf je 
in via 

deleesjury.be

Programma
opgelet: voor workshops gemarkeerd met  [*!]  moet je vooraf reserveren.



groep 2
6 tot 8 jaar

arenberg 

arenberg 

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 

arenberg 

hetpaleis 

hetpaleis 

hetpaleis 

hetpaleis 
[*!]

hetpaleis 

11:00 ——
11:30

12:00 ——
12:50

12:00 ——
12:20

12:50 ——
13:10

13:10 ——
13:30

13:30 ——
13:50

14:00 ——
14:40

15:00 ——
15:30

16:00 ——
16:20

16:10 ——
17:00

16:40 ——
17:00

feestelijke opening! — We trappen dit grote verjaardagsfeest af 
met het gloednieuwe Leesjury-lied van Dimitri Leue en band én een 
aantal leuke verrassingen. Hier moet je bij zijn!
Presentatie: Sien Wynants. (ook voor groep 1, 3 en 4)   

voorstelling ‘de duiZend ikken van daan’ – Merel 
en wanda eyckerMan — Iedereen heeft vele ikken. Sommige 
ikken zie je altijd en andere bijna nooit. Maar ze zijn er natuurlijk wel: die 
duizend ikken in ons! Dat is ook zo bij Daan. Gebaseerd op het prenten-
boek van Siska Goeminne en Merel Eyckerman. (ook voor groep 1)

benjaMin leroy leest voor — Illustrator Benjamin Leroy – 
bekend van o.a. Suzie Ruzie, Plasman en De blauwen tegen de rooien – 
komt je verrassen met een verhaal. (ook voor groep 1)

janneke schotveld leest voor — Fan van Superjuffie,  
De dappere ridster en Rotkat? Dan moet je bij dit voorleesmoment 
van Janneke Schotveld zijn! (ook voor groep 3)

spelen Met taal en poëZie – riet wille — Riet Wille jongleert 
met taal: samen rijmen, woorden omdraaien, echootje spelen, nieuwe 
woorden verzinnen en poëtische raadsels oplossen.

jan de kinder leest voor — Zet je neer voor een voorlees-
moment met auteur/illustrator Jan De Kinder, die o.a. Ik ben de sterkste! 
en Ben je bang in het bos, Grote Wolf? maakte. (ook voor groep 1)

voorstelling ‘kleine verhalen voor grote oren’ – 
hanne Machielsen en audrey dero — Samen met Hanne 
Machielsen maak je een reis naar het land der verhalen, waar er beel-
den bij de woorden horen en waar het boek nooit ver weg is. Laat je 
verrassen door spelletjes, pop-ups, papieren figuurtjes en boeken. 

sylvia vanden heede, dirk nielandt en Marjolein 
pottie on stage — Auteurs Sylvia Vanden Heede (Vos en Haas!) 
en Dirk Nielandt en illustrator Marjolein Pottie (Ridder Muis!) werden  
in groep 2 meermaals bekroond. Kom kijken naar wat ze samen op  
het podium gaan brengen! — Presentatie: Sien Wynants 

sylvia vanden heede leest voor — Vos en Haas zijn  
echte prijsbeesten bij de Leesjury. Bedenker Sylvia Vanden Heede 
leest vandaag aan jullie voor.

creatieve workshop Met Marjolein pottie [*!]
Steek de handen uit de mouwen met illustrator Marjolein Pottie, 
bekend van Ridder Muis.

Mattias de leeuw leest voor — Het vertel- en tekentalent van 
Mattias De Leeuw – bekend van o.a Circusnacht en De Zeepridder – 
kan je hier live komen ontdekken. (ook voor groep 1)

Schrijf je 
in via 

deleesjury.be

Programma
opgelet: voor workshops gemarkeerd met  [*!]  moet je vooraf reserveren.



groep 3
8 tot 10 jaar

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 
[*!]

arenberg 

hetpaleis 

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 
[*!]

arenberg 

arenberg

11:00 ——
11:30

11:50 ——
12:20

12:00 ——
13:00

12:50 ——
13:10

12:50 ——
13:10

13:30 ——
14:00

14:20 ——
14:40

15:00 ——
15:50

15:20 ——
15:40 

16:10 ——
16:40

feestelijke opening! — We trappen dit grote verjaardagsfeest af 
met het gloednieuwe Leesjury-lied van Dimitri Leue en band én een 
aantal leuke verrassingen. Hier moet je bij zijn!
Presentatie: Sien Wynants. (ook voor groep 1, 2 en 4)   

verse onZinsels – deMpsey hendrickx en bruno claeys 
Ketnet-held Dempsey Hendrickx en live-illustrator Bruno Claeys 
improviseren samen met jullie een nieuw verhaal, vertrekkend van  
de Leesjury-boeken. (ook voor groep 4)

creatieve workshop Met jan de kinder [*!] — Altijd al 
samen willen tekenen met illustrator Jan De Kinder? Dan is dit je kans! 

janneke schotveld leest voor — Fan van Superjuffie,  
De dappere ridster en Rotkat? Dan moet je bij dit voorleesmoment  
van Janneke Schotveld zijn! (ook voor groep 2)

Mathilda Masters en georgien overwater leZen 
voor (Met live-illustratie) — Dit duo kaapte met De keuken-
prinses van Mocano al heel wat Leesjury-prijzen weg. Mathilda leest 
vandaag voor terwijl Georgien live illustreert. Niet te missen!

Mathilda Masters, georgien overwater, stefan 
boonen en Melvin on stage — Deze twee duo’s maken samen 
zeer gesmaakte kinderboeken. Vandaag staan ze speciaal voor de 
Leesjury samen op een podium. — Presentatie: Dempsey Hendrickx 

stefan boonen en Melvin leZen voor (Met live- 
illustratie) — Ken je Mammoet, Dat met Leo en Kamp Bravo?  
Dan moet je vandaag bij dit voorleesmoment zijn!

schrijfworkshop Met stefan boonen [*!] — Samen  
schrijven met Stefan Boonen? Dat kan tijdens deze unieke schrijf-
workshop.

edward van de vendel leest voor — Edward van de Vendel 
schreef al tientallen kinderboeken en wint prijzen bij de vleet.  
Het is bovendien een steengoede verteller. Komen dus!
 
voorstelling ‘pasoppen’ - diMitri leue  
en toM schoonooghe — Zeggen grote mensen ook zo vaak 
tegen jou dat je ergens voor moet oppassen? Zeggen ze het zelfs heel 
vaak? Dan is deze voorstelling iets voor jou! Dimitri Leue vertelt,  
terwijl Tom Schoonooghe live tekeningen maakt.

Schrijf je 
in via 

deleesjury.be

Programma
opgelet: voor workshops gemarkeerd met  [*!]  moet je vooraf reserveren.



arenberg 

arenberg 

arenberg 
[*!]

hetpaleis 

hetpaleis 
[*!]

arenberg 
[*!]

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 

arenberg

hetpaleis 

11:00 ——
11:30

11:50 ——
12:20

12:40 ——
13:20

13:20 ——
13:40

13:30 ——
14:30

13:40 ——
14:30

14:20 ——
14:40

15:10 ——
15:40

16:00 ——
16:30 

16:20 ——
16:40

16:40 ——
17:00

feestelijke opening! — We trappen dit grote verjaardagsfeest af 
met het gloednieuwe Leesjury-lied van Dimitri Leue en band én een 
aantal leuke verrassingen. Hier moet je bij zijn!
Presentatie: Sien Wynants. (ook voor groep 1, 2 en 3)   

verse onZinsels – deMpsey hendrickx en bruno claeys 
Ketnet-held Dempsey Hendrickx en live-illustrator Bruno Claeys 
improviseren samen met jullie een nieuw verhaal, vertrekkend van  
de Leesjury-boeken. (ook voor groep 3)

schrijfworkshop Met anna woltZ [*!] — Kruip in je pen 
met de geweldige auteur van o.a. Alaska en De Tunnel. 

Mark tijsMans leest voor — Met de boeken over Wiet 
Waterlanders veroverde hij vele Leesjury-harten. Vandaag leest hij  
dan ook met veel plezier voor aan jullie!

creatieve workshop Met riske leMMens [*!] — De handen 
uit de mouwen en je creatieve geest op scherp tijdens deze leuke 
workshop met illustrator Riske Lemmens.

schrijfworkshop Met janneke schotveld [*!]   
De auteur van o.a. Superjuffie, De dappere ridster en Rotkat gaat met 
jullie aan de slag.

annet schaap leest voor — Annet Schaap veroverde met  
haar Lampje meteen alle harten en prijzen. Kom luisteren naar wat ze 
vandaag voor jullie in petto heeft. (ook voor groep 5)

bettie elias, patrick lagrou, annet schaap  
en Mark tijsMans on stage — Vier topauteurs en Leesjury- 
favorieten samen op een podium, dat moet vonken geven! 
Presentatie: Tom De Cock 

vertelvoorstelling – Marc de bel — Marc vertelt hoe hij  
is be gonnen met schrijven van kinder- en jeugdboeken, hoe zijn  
eerste boek Het ei van oom Trotter is ontstaan en aan welke boeken 
hij momenteel werkt. Nadien mag er naar hartenlust aan de Bel worden 
getrokken en beantwoordt hij alle vragen (de gekste liefst...).  
(ook voor groep 5)

joke van leeuwen leest voor — Joke van Leeuwen is naast 
illustrator en auteur ook gewoon een podiumbeest. Dit voorlees- 
moment wordt er dus eentje om niet snel te vergeten!

patrick lagrou leest voor — In de jaren 90  
kaapte Patrick Lagrou de ene na de andere Leesjury-prijs weg  
met o.a. Het dolfijnenkind. Benieuwd uit welk boek hij  
vandaag voorleest?

groep 4
Schrijf je 

in via 
deleesjury.be

10 tot 12 jaar

Programma
opgelet: voor workshops gemarkeerd met  [*!]  
moet je vooraf reserveren.



groep 5
12 tot 14 jaar

hetpaleis 

arenberg 

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 
[*!]

arenberg 
[*!]

hetpaleis 

 

arenberg

11:50 ——
12:20

12:40 ——
13:10

13:30 ——
14:00

14:20 ——
14:40

14:20 ——
14:50

14:50 ——
15:40

16:00 ——
16:30

16:10 ——
16:30

feestelijke opening! — We trappen dit grote verjaardagsfeest af 
met het gloednieuwe Leesjury-lied van Dimitri Leue en band én een 
aantal leuke verrassingen. Hier moet je bij zijn!
Presentatie: Tom De Cock. (ook voor groep 6 en 7)   
 
verse onZinsels – deMpsey hendrickx en bruno claeys
Ketnet-held Dempsey Hendrickx en live-illustrator Bruno Claeys 
improviseren samen met jullie een nieuw verhaal, vertrekkend van  
de Leesjury-boeken. (ook voor groep 6 en 7)

luc descaMps, johan vandevelde en anna woltZ  
on stage — In groep 5 zijn deze auteurs echte prijsbeesten.  
Vandaag staan ze voor één keer samen op een podium. Kom dat zien!
Presentatie: Tom De Cock 

annet schaap leest voor — Annet Schaap veroverde met  
haar Lampje meteen alle harten en prijzen. Kom luisteren naar wat ze  
vandaag voor jullie in petto heeft. (ook voor groep 4)

boekdate [*!] — Breng je favoriete boek mee en leer andere juryle-
den kennen. Onverwachte ontmoetingen gegarandeerd!
Ceremoniemeester: Annelien Vanessche 

schrijfworkshop Met johan vandevelde [*!] — Krijg 
schrijftips van de veelbekroonde Johan Vandevelde tijdens deze  
boeiende workshop.

vertelvoorstelling – Marc de bel — Marc vertelt hoe hij  
is be gonnen met schrijven van kinder- en jeugdboeken, hoe zijn  
eerste boek Het ei van oom Trotter is ontstaan en aan welke boeken 
hij momenteel werkt. Nadien mag er naar hartenlust aan de Bel worden 
getrokken en beantwoordt hij alle vragen (de gekste liefst...).  
(ook voor groep 4)

interactieve vertelling – luc descaMps 
Luc Descamps vertelt over En ik dan 3, een heerlijk boek over een 
onhandige vader op stap met zijn tienerdochter. Doe daar een over-
enthousiaste Amerikaanse schrijfster bij en je krijgt de ideale mix voor 
een hilarische tocht door Antwerpen. Voor iedereen die zich al eens 
schaamt voor zijn of haar vader. (ook voor groep 6 en 7)

Schrijf je 
in via 

deleesjury.be

Programma
opgelet: voor workshops gemarkeerd met  [*!]  moet je vooraf reserveren.



groep 7
16 tot 18 jaar

groep 6
14 tot 16 jaar

feestelijke opening! — We trappen dit grote verjaardagsfeest af 
met het gloednieuwe Leesjury-lied van Dimitri Leue én een aantal 
leuke verrassingen. Hier moet je bij zijn! — Presentatie: Tom De Cock 
(ook voor groep 5)

verse onZinsels – deMpsey hendrickx en bruno claeys 
Dempsey Hendrickx en live-illustrator Bruno Claeys improviseren 
samen met jullie een nieuw verhaal, vertrekkend van de Leesjury- 
boeken. (ook voor groep 5)

kristien dieltiens, gerda van erkel, jean-claude  
van rijckegheM on stage — Deze drie auteurs waren favoriet bij 
vele Leesjury-lezers van vroeger en nu.  Vandaag brengen we ze samen 
op een podium voor een verrassend halfuur.  Presentatie: Tom De Cock 

boekdate [*!] — Breng je favoriete boek mee en leer andere jury-
leden kennen. Onverwachte ontmoetingen gegarandeerd!
Ceremoniemeester: Annelien Vanessche 

schrijfworkshop Met kristien dieltiens [*!] —  
Kristien Dieltiens schrijft al meer dan 25 jaar en leert je vandaag  
graag de kneepjes van het vak.

interactieve vertelling – luc descaMps 
Luc Descamps vertelt over En ik dan 3, een heerlijk boek over een 
onhandige vader op stap met zijn tienerdochter. Doe daar een over-
enthousiaste Amerikaanse schrijfster bij en je krijgt de ideale mix voor 
een hilarische tocht door Antwerpen. Voor iedereen die zich al eens 
schaamt voor zijn of haar vader. (ook voor groep 5) 

Schrijf je 
in via 

deleesjury.be

groep 6 en 7
delen hun 

programma

Programma

hetpaleis 

arenberg 

arenberg 

hetpaleis 
[*!]

arenberg 
[*!]

arenberg 

11:50 ——
12:20

12:40 ——
13:10

14:20 ——
14:50

15:10 ——
15:40

16:00 ——
16:50

16:10 ——
16:30

opgelet: voor workshops gemarkeerd met  [*!]  
moet je vooraf reserveren.



Doorlopend programma

In hetpaleis
versMarkt – Maak je eigen boekje
• Creatief SChrijven jong

Met grote prenten, vrolijke personagestempels 
en verrassende opdrachtkaartjes maak je op  
de Versmarkt je eigen boekje. Ook geschikt voor 
de jongste schrijvers, want wie nog niet kan  
schrijven, kan wél al verzinnen. Alle versjes  
en verhalen komen op een lichtkrant.

kijkdoostheater ‘cartoon kartoon’
• Lena Kohut & theater KuKuLu

Wie durft, wordt beloond: met open ogen en oren 
kruip je de wereld binnen van een dromerige 
astrobiologe. Ze verklapt de geheimen van een 
onbewoonde planeet, aan één aardling per keer. 
Ontdekkingsreizigers vanaf 110 cm zijn welkom  
bij dit doorlopend theater in een kijkdoos.  
(duur: 5 minuten)

tattooshop ‘sorry MaM’
• theater Savooi

Een bundel prei op je been of toch liever een pot 
choco op je schouderblad? Alles kan, maar denk 
er toch maar goed over na, want een tattoo is 
voor het leven… Of niet? Niets is duidelijk in deze 
shop. Gelukkig zijn de tattoos unieke pareltjes 
van illustrator Emma Thyssen en helpen de zorg-
zame tattoo-artiesten je graag in het ganse  
proces. Een onvergetelijke ervaring!

In Arenberg
literaire tattoos
• Creatief SChrijven jong

Laat jezelf beschrijven met een streepje poëzie, 
een korte quote of een originele tekstballon.  
Je mag ook je eigen woorden meebrengen.  
Bodypainters maken maar wat graag een levend 
kunstwerk van je arm, been, hals of hand.  
Twijfel niet en laat je versieren. 

drukatelier
• WiLde raven

Schuif mee aan de druktafel en maak kennis  
met hoogdruk en gelliplate-druk, ontwerp  
je eigen stempel of ga aan de slag met speelgoed. 
Geef je ontwerp een literaire touch en gebruik  
je favoriete boek of hoofdpersonage als  
inspiratie. Elk uur kan je een andere techniek 
komen uittesten!

signeersessies van auteurs en illustratoren
Een handtekening scoren van jouw favoriete 
auteur of illustrator? Of wil je hem/haar een  
prangende vraag stellen? Dat kan tijdens  
één van de signeersessies. Op het schema  
zie je wanneer je bij welke auteur welkom bent. 

 van — tot auteur/illustrator
11:10 — 11:30 Johan Vandevelde
11:40 — 12:00 Mattias De Leeuw
12:10 — 12:30 Mathilda Masters  
  en Georgien Overwater
12:40 — 13:00 Brigitte Minne
13:10 — 13:30 Jean-Claude van Rijckeghem
13:40 — 14:00 Jan Van Lierde
14:10 — 14:30 Mark Tijsmans
14:40 — 15:00 Riet Wille 
15:10 — 15:30 Marc de Bel
15:40 — 16:00 Joke van Leeuwen
16:10 — 16:30 Edward van de Vendel

open atelier Met illustratoren
In het open atelier kan je aanschuiven bij verschil-
lende illustratoren om je creatief helemaal uit  
te leven! Check het schema om te weten wie er 
wanneer in het atelier te vinden is en ga naar huis 
met een uniek kunstwerkje.

 van — tot auteur/illustrator
12:00 — 12:40 Jan Van Lierde
13:00 — 13:40 Annet Schaap
14:00 — 14:40 Tom Schoonooghe
15:00 — 15:40 Mattias De Leeuw
16:00 — 16:40 Riske Lemmens

Meer meer meer!
Daarnaast vind je in de Arenberg nog een  
TikTok-hoek, kan je op de foto met je Leesjury- 
vrienden in onze fotobooth, kan je even chillen  
in de leeshoek én kan je boeken kopen van  
de aanwezige auteurs en illustratoren aan  
de boekenstand van De Groene Waterman. 

Blijf op de hoogte van de laatste updates 
op deleesjury.be/feesten.


