
illustraties Leo Timmers

Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest.
V.U.: Denise Vandevoort, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Ontdek Leuvense schrijvers
en illustratoren op deze
fijne gezinswandeling!
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Sla linksaf richting de Marie-Elisabeth Belpairestraat    sla linksaf 
naar de Marie-Elisabeth Belpairestraat    sla rechtsaf naar het Desire 
Mellaertspad/de Marie-Elisabeth Belpairestraat    sla rechtsaf 
naar de Diestsesteenweg/de N25    sla linksaf    sla linksaf    weg 
vervolgen naar de Rustoordlaan    loop naar het noordwesten 
op de Rustoordlaan, richting de Kortrijksestraat    sla linksaf naar 
de Kortrijksestraat    sla linksaf naar de Elfnovemberlaan    loop 
naar het zuidoosten op de Richard Valvekensstraat, richting het 
Sportpleinpad    sla linksaf naar de Désiré Mellaertsstraat   
sla rechtsaf naar de Landbouwstraat    sla linksaf richting de 
Lolanden    ga rechtdoor op de Lolanden    sla linksaf naar de 
Poortveldstraat    sla rechtsaf naar de Schakellaan    sla linksaf naar 
de Gezondheidstraat    sla rechtsaf naar de Désiré Mellaertsstraat   
sla linksaf naar de Stadionlaan    je bent nu terug aan de Bib!
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Deze gezinswandeling start aan de Bib Leuven Kessel-Lo en is 
ongeveer 3 kilometer lang. Je passeert langs 7 haltes waar je telkens 
een bord met een tekstfragment, illustratie en opdracht zal vinden.

Heb je een smartphone? Neem deze zeker mee. Achter de QR codes 
zitten de voorleesstemmen van de auteurs. Zo leer je het Leuvense 
schrijf- en tekentalent van dichtbij kennen.

En nu? Schoenen aan, ogen open en op tocht!

De meest eenzame walvis ter wereld
Kim Crabeels en Sebastian Van Doninck, De Eenhoorn 

Kim Crabeels is kinderboekenschrijfster en heeft Kempische roots. Als enig kind 
in een Zoersels bos fantaseerde ze een wereld vol sprekende dieren om zich heen. 
Toen was dat een beetje raar, maar vandaag is het haar werk en dat vindt ze heerlijk. 
Sebastiaan Van Doninck is een Belgische kunstenaar/tekenaar en illustrator van 
prentenboeken.

De maan is overal
Kolet Janssen en Fatinha Ramos, De Eenhoorn 

Kolet Janssen houdt van alles wat gek en onverwacht is en daar schrijft ze ook graag 
over. Liefst van al maakt ze verhalen voor kinderen die zelf nadenken. Want kinderen 
bedenken de wereld van morgen en dat kunnen ze heel goed!
Fatinha Ramos is een Antwerpse illustrator en beeldend kunstenaar afkomstig uit 
Portugal. Na twaalf jaar volgde ze haar oude droom om fulltime illustrator te worden.

Jij tussen vele anderen
Siska Goeminne en Merel Eyckerman, De Eenhoorn 

Jeugdauteur Siska Goeminne woont en werkt in Kessel-Lo, in een geel huis met een 
beeld van een bloot mannetje boven de voordeur. Ze is nu twintig jaar schrijver en 
heeft intussen tientallen boeken geschreven, vertaald en verteld.
Merel Eyckerman heeft een MA in illustratieontwerp. Sinds 2003 illustreert ze 
prentenboeken en tijdschriften.
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Zing zing zing de wereld rond
Jef Aerts en Marieke van Ditshuizen, Querido 

Jef Aerts vertelt tijdloze verhalen, die tegelijk spannend en ontroerend zijn. Zijn 
boeken werden onder meer bekroond met de Boekenleeuw, prijs voor het beste 
kinder- en jeugdboek. In Nederland kreeg hij driemaal een Zilveren Griffel.
Marieke van Ditshuizen illustreert kinderboeken sinds 2010. Haar stijl is kleurrijk, fris 
en tijdloos met een vleugje nostalgie en veel fantasie.

Gedicht ‘Vogelmensen’
Sandrine Lambert 

Sandrine Lambert is auteur en illustrator, ze schreef en/of illustreerde al meer dan 
vijftig boeken. Rond schrijven en illustreren geeft ze ook al vijftien jaar workshops en 
cursussen, zowel aan kinderen als aan volwassenen.

Amira de prinses komt thuis
Bart Van Nuffelen en Kristina Ruell, De Eenhoorn 

Bart Van Nuffelen schrijft niet alleen kinderboeken, maar is ook theaterregisseur!
Kristina Ruell is geboren in Leuven en woont nu met haar 4 stoere dochters, 1 
schattige zoon, 3 brave konijnen, 1 koppige hond en een handvol kippen in Lovenjoel, 
waar ze inspiratie zoekt in de prachtige natuur. Na jaren voor tijdschriften te hebben 
gewerkt, illustreert Kristina sinds 2004 kinderboeken.

Ridders kussen niet
Jan de Kinder, De Eenhoorn 

Jan De Kinder schrijft en tekent en soms staat hij op een 
podium. Zijn werk werd vertaald in 16 talen. In zijn tekeningen 
en verhalen gaat Jan op zoek naar directe vertelkracht, 
humor, sfeerschepping en het weergeven van emoties. Zijn 
lievelingskleur is rood, in alle mogelijke schakeringen.

4

5

6

7


