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Ga je mee op leestrip? Kies voor elke soort  
reis een boek en lees! Als het boek uit is, krijg je  
een stempel. Is je reispas vol? Breng hem  
voor 31 augustus naar je bib (of een deelnemende 
boekhandel) en maak kans op mooie prijzen!

Je kiest zelf in welke volgorde je de boeken leest.  
Boekentips vind je in de bib, de boekhandel of  
op www.boekenzoeker.be! Ingecheckt? Lezen maar!

Niet vergeten! Vul je naam in op de achterzijde van deze reispas,  

zodat we je kunnen bereiken als je gewonnen hebt!

op tijdreis

Vertrek naar een ver verleden.
Lees een historisch boek of een boek  
met weetjes uit andere tijden.

op wereldreis

Hoe verder weg, hoe liever. Pak je  
grootste rugzak en zoek een boek  
over een land ver hiervandaan.

op beeldsafari

Kijk je ogen uit! Verken een fotoboek,  
een strip, een prentenboek: alles met  
veel illustraties is oké!

op stap in wonderland

Duik onder in een volledig verzonnen  
wereld: sciencefiction, fantasy, een van  
de pot gerukt verhaal? Alles kan!

Ik ga...                        Kleur de ster in als je het boek graag hebt gelezen.

op expeditie

Ontdek de dieren en de natuur  
in verhalen of informatieve boeken.

op bibbertrip

Trek je stoute schoenen aan  
en lees een spannend verhaal.
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