
Aan alle betrokkenen bij de Bron, 
 
Dit jaar vindt de kinderboekenweek van de Watergraafsmeer plaats in de Bron! 
Het thema is: "En toen? – op reis naar het verleden!". Samen met boekhandel 
Linnaeus organiseren we op woensdag 30 september en zaterdag 3 oktober twee 
middagen waarop kinderen werelden uit het verleden kunnen ontdekken door 
verhalen. We hebben een mooi en afwisselend programma: boekentafels voor alle 
leeftijden met leuke tips en lievelingsboeken, een speurtocht door de kerk, een 
gave knutselopdracht, en een echte verhalenverteller! Zie het volledige 
programma hieronder en in de flyer in de bijlage. 
 
We hopen veel kinderen, ouders en opa's en oma's in de kerk te ontmoeten. U en 
jij bent natuurlijk ook van harte welkom om te komen kijken! En neem je buren, 
vrienden en klasgenoten gerust mee! De flyer vind je in de bijlage en is zondag ook 
in de kerk te vinden. Deel deze gerust. 
  
Zelf zal ik bij de deur staan om mensen welkom te heten. Maar heb je op 
woensdag 30 september of zaterdag 3 oktober ook nog even tijd om te helpen? 
Laat het weten! We zoeken nog iemand om te ondersteunen bij de speurtocht 
(van 13.00u tot 14.00u op woensdag en zaterdag) en mensen die willen helpen bij 
het inschenken van de limonade en het algehele reilen en zeilen. Een paar uurtjes 
is al fijn! 
  
Programma woensdag 30 september  
Boekverkoop van 12.00 tot 17.00 uur.  
13.00 uur: start historische speurtocht door de hele kerk (voor alle leeftijden).  
14.00-15.00 uur: knutselen met Twirre van Studio Handmade Heaven. En toen... 
was ik een ridder, superheld, konijn, indiaan, prinses, eenhoorn of ... Bedenk wie 
of wat je zou willen zijn, en maak een bijpassend masker! (vanaf 6 jaar, reserveer 
via info@linnaeusboekhandel.nl )  
15.00 uur: voorleesvoorstelling, inclusief cursus zwaardvechten voor beginnende 
ridders van Thijs Goverde. Thijs weet alles van ridders, wij denken eigenlijk dat hij 
vroeger een echte ridder was, of misschien is hij dat nog steeds...? (vanaf 7 jaar, 
reserveer via info@linnaeusboekhandel.nl ).  
  
Programma zaterdag 3 oktober  
Boekverkoop van 10.00 tot 16.00 uur.  
11.00-12.00 uur: voorlezen door Ingmar Larsen.  
Ingmar leest uit 'Sam de Wasbeer', een prentenboek dat kinderen alles leert over 
hygiëne en handen wassen, want wie weet er nu meer van wassen dan een 
wasbeer? (vanaf 4 jaar, reserveer via info@linnaeusboekhandel.nl ).  
13.00 uur: start historische speurtocht door de hele kerk (voor alle leeftijden).  



14.00-15.00 uur: knutselen met juf Amarens.  
Zou jij door de tijd willen reizen? En wil je dan naar het verleden of juist naar de 
toekomst? Maak je eigen tijdcapsule! (vanaf 6 jaar, reserveer 
via info@linnaeusboekhandel.nl ).  
 
Voor meer informatie, neem gerust contact op met mij. 
 
Met hartelijke groet, 
 
René Visser 
hnrvisser@gmail.com // 0653489239 
 


