
 
Tien tips voor een leesfeestje in de boekhandel 

bij de klassieker van 2019: 
Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek 

 

 

 

‘Geef een boek cadeau’ gaat weer van start en wat is er 
nou leuker dan dat te combineren met een feestje in de 
boekhandel? Met deze tips organiseer je in een 
handomdraai activiteiten rond het boek die bijdragen aan 
leesbeleving en leesplezier. Veel plezier met de lancering! 

Leeftijdsindicatie: vanaf 10 jaar. 

 

  



1. Dresscode 
Kom als ridder of ridster ;-) naar de boekhandel, maar draag wel 
een spijkerbroek! 

2. Tijdmachine: terug naar de Middeleeuwen 
Laat de kinderen binnenkomen door een tijdspoort (kan al met 
een verknipt laken) en creëer een Middeleeuwse sfeer, 
bijvoorbeeld met verkleed personeel, attributen en betalen met 
oude munten. 

3. Voorlezen 
Lees het eerste hoofdstuk voor uit het boek aan de kinderen. 

4. Meet & Greet met Dolf 
Welke vragen zou je willen stellen aan Dolf? 

5. Schilderhoek 
Schilder het omslag na of maak een landkaart met de route van de 
kruistocht. 

6. Schrijfopdracht 
Naar welke tijd zou jij terug willen? Wat verwacht je daar te zien 
en wat zou je willen weten? Schrijf en teken het op! 

7. Boekenhoek/-tafel over de Middeleeuwen: 
Maak een mooie collectie van boeken over de Middeleeuwen voor 
alle kinderen die meer willen weten over de Middeleeuwen. 

8. Maak een Middeleeuwse foto:  
Maak een achtergrond, bijvoorbeeld door het A1-posterontwerp 
dat je kunt vinden op de site onder ‘toolkit’ (wachtwoord: boek) af 
te drukken. Huur kostuums en/of attributen en laat kinderen 
poseren.  

9. Middeleeuwse spelletjes: 
Er zijn heel veel spelletjes ontstaan in de Middeleeuwen die wij 
nog steeds spelen buiten of op school:
* Stokpaardje rijden 
* Bellenblazen 
* Schaken (reuze bord 
buiten) 
* Steltlopen 

* Jojo’s en diabolo’s 
* Hoepelen 
* Tollen 
* Knikkeren 

10. Bak brood op een stok boven het vuur: 
Buiten op een kachel of vuurkorf – wie weet wil de plaatselijke 
scouting een handje helpen.  
 
Kruistocht in spijkerboek wordt beschikbaar gesteld door het landelijk initiatief  
‘Geef een (prenten)boek cadeau’. www.geefeenboekcadeau.nl 

 


