
Vos en Haas blazen 20 kaarsjes uit:
(voor)leespad in De wereld van Kina

Vos en Haas blazen 20 kaarsjes uit. Het eerste boek uit de populaire reeks voor

beginnende lezers verscheen in 1998. Om dat te vieren, beleven kinderen nog tot

juni 2019 de avonturen uit het boek 'Vos en Haas en de seizoenen' in De wereld

van Kina: de Tuin.

20 jaar Vos en Haas

Het eerste verhaal van 'Vos en Haas' is 20 jaar later aan zijn 30ste herdruk toe. De reeks van

auteur Sylvia Vanden Heede en illustrator Thé Tjong-Khing is bijzonder populair bij

beginnende lezers. De boeken zijn beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Finland,

Denemarken, IJsland, China, Rusland, Polen, Zuid-Afrika en Vietnam. In 2019 staat ook een

animatiereeks op TV gepland.

'Vos, Haas, Uil en Piep konden de afgelopen jaren talloze kinderen over de
hele wereld boeien met hun avonturen. Ik ben fier dat de De wereld van Kina:
de Tuin het prachtig decor wordt om de verhalen terug tot leven te brengen.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd



Om die 20ste verjaardag te vieren, opent in De wereld van Kina: de Tuin een (voor)leespad. De

botanische tuin is het decor voor een wandeling langsheen grote vertelplaten die de avonturen

uit het boek 'Vos en Haas en de seizoenen' tonen. In ieder seizoen is een nieuw avontuur te zien.

Het hele jaar rond.

Verjaardagsfeest

Op zondag 24 juni 2018 werd het startschot gegeven met een groot verjaardagsfeest in De

wereld van Kina. Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing kwamen persoonlijk de

verjaardagstaart aansnijden. Op het programma stonden onder andere voorleessessies met de

auteur en workshops met de illustrator. Kinderen maakten hun eigen cupcake, verjaardagskaart

en verjaardagsgedicht voor Vos en Haas.

Praktisch

Vos en Haas en de seizoenen: van 24 juni 2018 tot en met 30 juni 2019 in De wereld van

Kina: de Tuin, Berouw 55, 9000 Gent

Het (voor)leespad is te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum: maandag - vrijdag

van 9 tot 17 uur, op zon- en feestdagen van 14 tot 17.30 uur.

De toegang is inbegrepen in het toegangsticket voor De wereld van Kina.

Meer informatie: www.dewereldvankina.be

Informatie

https://persruimte.stad.gent/images/283178
https://persruimte.stad.gent/images/283180
http://www.dewereldvankina.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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