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LEZEN
FEEST!

IS EEN



Hiep hiep hoera, in 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar! 
Een gouden kroontje!
Een maand lang vieren we het feest dat lezen is. 
Lezen is veel. 
Het is zoveel, dat er voor iedereen ergens wel een boek is. 
 
De leerlingen van de Academie Hasselt werkten rond het thema feest. 
Een heleboel kunstwerken zijn te bewonderen in vestiging Dusart. 
De expo is te bezichtigen van 27 februari tot 18 april tijdens de openingsuren 
van de bib.

Doe mee met de wedstrijd en laat je creativiteit de vrije loop. 
Teken je eigen leesfeest in de mooiste feestkleuren. 
Met je vlagje maken we een lange vlaggetjesslinger door de hele bib.

Jeugdboekenmaand promoten in jouw school, 
bibliotheek, boekhandel, slaapkamer, straat… ? 
Dat kan met de verschillende feestmaterialen! 

Bestelling en levering   De feestmaterialen kan je 
enkel online bestellen, via www.jeugdboekenmaand.be.
�  Bestel je vóór 7 december 2020, dan gebeurt 
 de levering uiterlijk 1 februari 2021.
�  Doe je dat tussen 7 december 2020 en 1 februari 2021, 
 dan krijg je de levering uiterlijk op 26 februari 2021.
�  Bestellingen geplaatst na 1 februari 2021 
 worden zo snel mogelijk geleverd. 

Betaling   Je ontvangt een factuur van Iedereen Leest. 
Indien je werkt met een gemeentelijke bestelbon, maak je 
die op naam van Iedereen Leest op (Frankrijklei 130/4, 
2000 Antwerpen, btw: be 0476 817 950). 
�  Vragen? info@iedereenleest.be
�  www.iedereenleest.be | www.jeugdboekenmaand.be

Leo Timmers is prentenboekenmaker. Met pen, potlood en kwast 
beitelt en schaaft hij tekst en tekeningen tot een gepolijst, uitgepuurd 
geheel. Hoe verschillend zijn boeken ook zijn, humor en kleur zijn altijd 
aanwezig. Hij tekent graag dieren in alle vormen en maten, en ja, 
er komt ook al eens een auto voorbij.
Kris Demey vindt naast lezen ook geslaagde vormgeving een feest. Een feest 
voor het oog, een feest voor de geest. Al eens bij stilgestaan dat zowat alles 
wat je in je omgeving ziet door iemand bedacht en geperfectioneerd is? 
Het leven is een feest, en vormgevers zijn de dj’s!

Vlaggenlinten 50 jaar Jeugdboekenmaand vraagt om een feestelijk vlaggenlint. 
Dit lint is 5 meter lang en langs weerszijden bedrukt. — € 8,50 per stuk

A�  ches
Een a�  che is 42 x 60 cm.

€ 4,5 voor 5 stuks.

Feesthoedje — download
Geen feest zonder feesthoed! 
Vanaf november 2020 vind je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
een sjabloon om een feesthoedje 
te vouwen. Doe net zoals de 
personages op de a�  che 
en vier feest in stijl!

Stickers — download 
Vanaf november 2020 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Stickers
Vanaf november 2020 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Feesthoedje
Geen feest zonder feesthoed! 
Vanaf november 2020 vind je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
een sjabloon om een feesthoedje 
te vouwen. Doe net zoals de 
personages op de a�  che 
en vier feest in stijl!

Feestelijke stickervellen
Met dit stickervel maak je 
er een echt leesfeest van! 
Verras de kinderen in jouw bib 
of school met deze heerlijke 
stickervellen vol leuke quotes 
en illustraties. Kleven maar! 
€ 15 per 100 stuks

Feestelijke stickervellen

Lezen geeft vuurwerk in je hoofd.
 

Het is goed voor je, je wordt er slimmer van en een beter mens, en het is 
ideaal om de wereld te zien zonder ook maar één stap te moeten zetten. 

Maar weet je wat misschien wel het allerleukste is aan lezen? 
Dat er zoveel manieren zijn om het te doen. En dat elke manier telt.

In 2021 wordt Jeugdboekenmaand 50! 

Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. 
Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen 

die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, 
redacteurs, vertalers, vorm gevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, 

bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, lees bevorderaars 
en voor alle grote en kleine lezers, voorlezers, meelezers en samenlezers.

Dank je wel!Iedereen is welkom 
op het feest 
dat lezen heet.

Lezen is veel. 
Het is zo veel dat er 
voor iedereen wel 

ergens een boek is.

Iedereen leest. Sommige mensen lezen altijd, overal. 
Er zijn ook mensen die alleen lezen als het moet. 

De meeste mensen lezen soms, af en toe, hier en daar.
Sommige lezers lezen samen. Veel lezers lezen voor. 

Er zijn lezers die niet zelf lezen. En soms leest iemand 
stiekem, in het geheim, zonder dat iemand het ziet.

Iedereen leest iets. De één leest dikke boeken, de ander kiest voor dun. 
De één wil boeken zonder plaatjes, eindeloze reeksen over verre oorden, 

of verhalen over vroeger. De ander leest stapels strips en elke dag de krant. 
Weer een ander leest geregeld een gedicht of een mop op de wc.

Iedereen heeft een reden om te lezen. Sommige mensen lezen 
om avonturen te beleven (zonder echt gevaar te lopen). Andere mensen willen 

bijleren, wegdromen, lachen, of gewoon een beetje huilen. Vaak zoeken lezers zichzelf 
in een boek, of iemand die op hen lijkt. Even vaak vinden ze personages 

die niet op hen lijken (en toch ook wel).

Iedereen vindt een boek dat past. De één weet heel goed wat ze wil 
en kiest zelf wel wat ze leest. De ander wil horen wat er mooi is, of grappig, of spannend, 

of absoluut niet te missen. De één krijgt boeken cadeau (ook als-ie er niet om vraagt). 
De ander haalt boeken in de boekenwinkel, in de supermarkt, bij de krantenboer. 
Nog iemand leent boeken op school. Heel veel mensen gaan naar de bibliotheek. 

Sommigen vinden boeken in kastjes op straat. Of bij elkaar thuis.

Iedereen leest alleen, en toch ook niet. Want boeken brengen mensen samen. 
Soms zitten lezers bij elkaar te lezen. Soms praten ze over wat ze lezen, in het echt of op een scherm 

(wat eigenlijk niet minder echt is). Veel lezers wisselen graag hun boeken en gedachten uit.

Iedereen leest op zijn manier. De één leest traag, de ander snel. 
De één leest met haar ogen, ziet letters, bekijkt beelden. De ander leest met zijn oren, 

luistert, ziet de dingen met zijn ogen toe. Maar alle lezers maken verhalen in hun hoofd.

Jeugdboekenmaand.be
iedereenleest.

Iedereen Leest 
presenteert





Lezen
feest!

is een

Vul hieronder je gegevens in en drop 
je vlagje in de box die in de bib 
(Kuringen of Dusart) staat.
Doe dit ten laatste voor 19 april. 
Wie weet win jij een leuke prijs! 

De winnaars worden per mail verwittigd en worden 
daarna bekend gemaakt op de facebookpagina van 
de bib en die van de Academie.

naam:

leeftijd:

e-mail:

i.s.m.


