
 
 

 

Het Groot Hengeloos Kinderboeken Festival  
Een festival waar iederéén vrolijk van wordt  

met schrijvers, film, muziek, workshops, én meer! 

 

Van 5 tot en met 16 oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek!  

Het thema is dit jaar: Gi-ga-groen.  

Het eerste Groot Hengeloos Kinderboeken Festival is op zondag 9 oktober van 13.30 tot 17.00 uur, 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (en hun ouders).  

 

Voor het Groot Hengeloos Kinderboeken Festival pakken we er groots uit! Kinderboekenschrijvers, 

film, muziek, verhalen, workshops, creatieve activiteiten en nog veel meer, en is gratis te bezoeken. 

En wie wil kan na afloop een bouwpakketje insecten meenemen (zolang de voorraad strekt). Met 

dank aan de donatie van de Hema in Hengelo. 

Eén ding is zeker: het eerste Groot Hengeloos Kinderboeken Festival 2022 krijgt in Hengelo een 

spetterende afsluiting met een Gi -ga optreden van liveband Oyfolks.  

In verband met het aantal plaatsen geldt hiervoor wel vol=vol. 

De dresscode is Gi-ga Groen en het belooft een Gi-ga Geweldig feest te worden! 

Het Groot Hengeloos Kinderboeken Festival is een initiatief van St. Bernhards Ontmoeting. Het 

wordt georganiseerd in samenwerking met Schouwburg, Bibliotheek, Oyfo, Filmhuis, St. 

Waterorgel en De Ontmoeting. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Programma 
Om 13.30 is de aftrap door 2 leden van de band Oyfolks in de bibliotheek. 

Aansluitend is er op het podium een optreden van Tjibbe Veldkamp, een beroemde 

kinderboekenschrijver en heel grappig.  En daarna de Hengelose kinderboekenschrijver Rick Meijer. 

Daarnaast kun je meedoen aan heel veel andere leuke activiteiten: muziek maken, uilenballen 

ontleden, hoofdrol spelen voor een greenscreen, vliegshow met roofvogels, schminken, broodjes 

bakken, film kijken.  Bijna teveel om op te noemen! 

 



 
 

 

BIBLIOTHEEK HENGELO 

 

Ontmoet Tjibbe Veldkamp 
Tjibbe Veldkamp is een beroemde kinderboekenschrijver en heel grappig.  Hij schrijft originele, 

ondeugende, stoere, herkenbare, humoristische en spannende boeken.  

Je kent hem vast wel van zijn serie boeken over Agent en Boef, de serie Grapman of van het 

prentenboek van het jaar 2022: Maar eerst ving ik een monster.  

Tjibbe komt tijdens het Groot Hengeloos 

Kinderboekenfestival langs in de bibliotheek met een 

leuk interactief programma rondom de boekenserie 

Agent en Boef! 

 

voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

14:00 – 14.30 uur  

15:00 – 15.30 uur 

Vrije inloop 

 

 

Ontmoet Rick Meijer 
De Hengelose kinderboekenauteur Rick Meijer komt 

voorlezen uit zijn boek Pingwing. En hij neemt ook zijn 

gitaar mee om samen nog wat leuke kinderliedjes te 

zingen.  

 

voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

14:30 – 15.00 uur   

15:30 – 16.00 uur 

Vrije inloop 

 

 

Workshop Tinkeren 
Tinkeren? Dat is doen en denken tegelijk! We gaan experimenteren, klooien en tinkeren met 

verschillende materialen. Je maakt wat, maar vooraf weet je nog niet wat je maakt of hoe je dat gaat 

doen.De workshop is voor kinderen vanaf 5 jaar. Ben je al volwassenen dan kan je ook mee doen, 

graag zelfs, want de workshop is voor álle 

leeftijden leuk! 

 

14.00 - 16.00 uur; doorlopend 

Oyfo Kunstenschool 

 



 
 

 

 

 

Workshop Greenscreen 
Speel de hoofdrol in jouw verhaal voor een 

greenscreen en laat dit vereeuwigen op een foto.  

14.00 - 16.00 uur; doorlopend 

Oyfo Kunstenschool 

 

 

 

 

Meet & Greet met de levende koningspython van museum Natura Doce 
 

Ooit een levende slang ontmoet? Kom naar de meet & greet met 

Loesje, de levende koningspython van museum Natura Docet in 

Denekamp. Conservator Eric Mulder, neemt haar mee naar de 

bibliotheek. 

Tijdens de Meet & Greet kom je alles te weten over deze 

bijzondere 9 jaar oude wurgslang, en krijg je de gelegenheid om 

Loesje eens van heel dichtbij te bekijken. 

De echte durfals mogen haar vasthouden en met haar op de foto. 

 

15:15 - 16:00 uur 

Natura Docet 

 

 

Workshop Weet wat een uil eet! 
Conservator Eric Mulder van museum Natura Docet neemt verschillende uilen, botten en een skelet 

mee uit het natuur museum in Denekamp. Hij legt vanmiddag tijdens het practicum uit wat je zoal in 

een braakbal kunt tegenkomen. Met een determineer kaart, een pincet en een loep ga je vervolgens 

zelf aan de slag en onderzoek jij wat de uil allemaal gegeten heeft. Je mag je vondsten mee naar huis 

nemen. 

 

Voor kinderen vanaf 7 jaar. 

14:15 - 15:00 uur  

Natura Docet 

 

  



 
 

PRINS BERNHARD PLANTSOEN 

Roofvogel show 
Tijdens de demonstraties vertelt Rob met veel plezier en enthousiasme over zijn vogels. Je verveelt je 

geen moment. Vooraf worden de vogels voorgesteld aan het publiek en alle vogels vliegen los en 

spreiden graag hun vleugels om spectaculaire vrije vluchten te laten zien.  

 

En als je durft kun je na afloop eventueel met een uil 

of roofvogel op de handschoen een foto laten 

maken. (met je eigen fototoestel of telefoon). 

 

14.30 – 15.15 uur 

Valkenvlucht uit Enschede 

 

 

 

 

Het Parkmysterie  
Muzikaal verhaal   

Kom en ontdek het Parkmysterie.  

Weet jij wat er in het park is gebeurd? 

Verhalenverteller Margot Vermeulen voert 

je mee naar andere tijden en het mysterie.  

Het Twents Jeugd Harmonie Orkest (TJHO) 

van muziekvereniging Armonia zorgt voor 

spannende muziek. 

 

14.00 – 14.30 uur 

15.15 – 15.45 uur  

Margot Vermeulen en TJHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stokbroodje bakken 
Bij Scouting Ariens Ingrid Hengelo bakken ze 

regelmatig een broodje boven het kampvuur. Dat 

kun jij vanmiddag ook doen in het Prins 

Bernhardplantsoen. Want zeg nou zelf: wat is er 

lekkerder dan een zelfgebakken broodje?  

 

14.00 – 16.00 uur; doorlopend  

Scouting Ariens Ingrid Hengelo 

 
 

 

Schminken 
Laat je schminken als een spin of een insect of een ander dier! Maar 

helemaal gi-ga groen mag ook natuurlijk. 

 

14.00 – 16.00 uur; doorlopend  

Scouting Ariens Ingrid Hengelo 
 

 

 

 

 

Bewegen en tijgeren in het park 
De Hengelose gymnastiekvereniging zorgt voor allerlei 

speltoestellen om je lekker helemaal uit te leven in de 

buitenlucht.  

 

14.00 – 16.00 uur; doorlopend  

Hengelose Gymnastiek Vereniging (HGV) 

  



 
 

SCHOUWBURG EN FILMHUIS 

 

De wilde stad (film) 

Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze 

straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo 

geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of wildernis. De stad 

verdringt of vervangt niet de natuur, het ís natuur. Met duiven, ratten, 

reigers, katten, vossen, vissen, insekten, bomen, planten en alle 

andere ongeziene inwoners van Amsterdam. Met in de hoofdrol de 

filmkater Abatutu, een rasechte stadsbewoner. Hij houdt van de stad, 

weet elk plekje te vinden en kent zijn bewoners, zowel dieren als 

mensen. 

 

Filmhuis 

14.00 – 16.00 uur; doorlopend 

 
 

Workshop Muziek 
Wat is er nou leuker dan met je eigen 

lichaam een muziekstuk te maken? Door te 

klappen, te stampen, te springen, te wrijven, 

te roffelen en te tikken maak je geluiden. Het 

wordt gegarandeerd een superleuke 

workshop! Vol muziek. 

 

14.00 – 16.00 uur; doorlopend 

 Oyfo Kunstenschool 

 

 

Oyfolks 
We sluiten het Groot Hengeloos Kinderboeken Festival af 

met een gi-ga optreden door Oyfolks. Voor jong en oud, 

dik en dun, groen en grijs is Oyfolks de band om bij los te 

gaan! 

 

Middenzaal 

16.00 -17.00 uur 

Vol=Vol 

 

 

 



 
 

EXTRA 

 

Voorstelling Pieter Konijn 
 

In de Schouwbrug is er 2 keer een voorstelling van 

Pieter Konijn.  

Toegangskaarten á € 20,50 zijn te koop via 

www.schouwburghengelo.nl  

 

Rabozaal 

14.00 en 16.00 uur 

 

 

 

Fontein met muziek en licht 
Stichting Waterorgel verzorgt nog een spetterende muziek-, licht- 

en watershow met fonteinen en licht in alle kleuren.  

Mooi om naar te kijken en luisteren, voor jong en oud. 

 

Park de Bataafse Kamp.  

19.30 - 21.30 uur 

Toegang is gratis. 

 

 

http://www.schouwburghengelo.nl/

