30.09 T/M 11.10.2020

KINDERBOEKENWEEK:
EN TOEN?
Ga met ons mee terug in de tijd!
Met heel veel boeken en te gekke
activiteiten heb je geen tijdmachine
nodig om andere tijden te ontdekken!

WAAR?

In CODA (Centrale, dok Zuid,
De Maten) én online!

ACTIVITEITENBOEKJE

INLEIDING

Ook dit jaar is het natuurlijk weer feest in CODA tijdens de
Kinderboekenweek. En deze keer niet één groot feest, maar
heel veel feestjes in alle CODA-vestigingen én online - en dat
12 dagen lang!
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘En toen?’ Een thema
waarmee we jou vragen om met ons mee te reizen, terug in
de tijd maar ook naar de toekomst - en waar kan dat nou beter
dan in & om CODA! Niet alleen in CODA Centrale Bibliotheek,
dok Zuid en De Maten, maar ook online is er van alles te doen
– van de lancering van het boek Lang geleden in Apeldoorn van
Nanda Roep en terug in de tijd reizen met Robot tot leuke schrijfen tekenworkshops, een bezoek aan de schatkamer van CODA of
samen met je school meedoen aan de Tijdcapsule Challenge!
We beginnen woensdag 30 september natuurlijk met de feestelijke
opening van de Kinderboekenweek. Maar er is die middag nóg
meer te doen: het boek Lang geleden in Apeldoorn van Nanda Roep
wordt gelanceerd én Maranke Rinck ontvangt het Apeldoorns Uiltje
voor haar boek Bob Popcorn. Na het openingsfeestje geven Nanda,
Maranke en Hélène Jorna (illustrator Lang geleden in Apeldoorn) te gekke
workshops. Wil je hieraan meedoen, meld je dan aan via de speciale
Kinderboekenweek-pagina op onze site
(www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek).
En daarna gaan we verder met nog heel veel andere activiteiten, zoals
een bezoek aan de schatkamer van CODA, op ontdekkingsreis door de
geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe, je eigen zegelstempel maken,
hoofdstuk 11 schrijven voor het boek Lang geleden in Apeldoorn, je eigen
tijdcapsule maken en nog veel meer.
Reis je in de Kinderboekenweek ook met ons mee? In dit programmaboekje en op
onze website vind je een overzicht van alle (online) activiteiten.
We wensen je alvast heel veel plezier en een goede reis, terug in de tijd of naar de
toekomst!
Carin Reinders
directeur CODA
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MARANKE RINCK: BOB POPCORN PARTY!

OPENING KINDERBOEKENWEEK
alle leeftijden

vanaf 6 jaar

CODA directeur Carin Reinders opent om 15.00 uur samen met Jorn,
kinderburgemeester van Apeldoorn, deze Kinderboekenweek. Zoals altijd wordt bij
de opening ook het Apeldoorns Uiltje uitgereikt door een van de deelnemers aan
de Apeldoornse Kinderjury. Deze prijs voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar
Maranke Rinck voor haar boek Bob Popcorn. Maar dat is nog niet alles: het boek
Lang geleden in Apeldoorn van schrijver Nanda Roep wordt deze middag ook
gelanceerd en aansluitend zijn er workshops door Maranke, Nanda en Hélène
Jorna, illustrator van Lang geleden in Apeldoorn!

Kom je ook op het feestje van Bob Popcorn? Maranke Rinck leest niet alleen
voor, maar beantwoordt ook al jouw vragen over Bob en over boeken maken
en schrijven. Helemaal in stijl van het boek ga je ook je eigen Bob Popcornbakje maken, dat daarna natuurlijk gevuld wordt met… popcorn!

Aanmelden voor de opening en één van de drie workshops doe
je via www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje voor deze middag kost € 2.50.

Wanneer en waar?
wo. 30 september | 15.00 - 17.00 uur | CODA Museum

Wanneer en waar?
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wo. 30 september | 16.00 - 16.45 uur | CODA Auditorium

TEKENWORKSHOP HÉLÈNE JORNA:
IN DE BAN(NER) VAN JORNA

SCHRIJFWORKSHOP NANDA ROEP: LANG
GELEDEN IN APELDOORN... EN DAN?

vanaf 6 jaar

vanaf 6 jaar

Aan de hand van onder andere foto’s, films en verhalen weten we hoe het
verleden van Apeldoorn eruitziet, maar… wat wordt de toekomst? Hoe zien de
straten er dan uit, en de mensen en de huizen? Samen met Nanda Roep verzin jij
het Apeldoorn van de toekomst – het mag zo gek zijn als je maar kunt bedenken!
Heb je hulp nodig bij het schrijven van je eigen verhaal voor de schrijfwedstrijd
Hoofdstuk 11: Apeldoorn in de toekomst [zie pagina 24], dan helpt ze je graag
op weg.

Teken op de banner die illustrator Hélène speciaal voor de Kinderboekenweek
gemaakt heeft jouw lievelingsplek in Apeldoorn. Zo kun je aan iedereen laten zien
waar jij graag bent. Heb je hulp nodig bij het tekenen, dan helpt Hélène je natuurlijk
graag. Deze banner blijft tijdens de Kinderboekenweek in CODA hangen.

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?
wo. 30 september | 16.00 - 16.45 uur | CODA Atelier
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Wo. 30 september | 16.00 - 16.45 uur | CODA Museum (Groene zaal)

VERSLINGERD AAN LEZEN

CODA SCHATKAMER

vanaf 6 jaar

vanaf 7 jaar

In de schatkamers van CODA wordt de historie van Apeldoorn bewaard. Kom
een kijkje nemen achter de schermen waar zo’n vijf kilometer aan Apeldoorns
archief wordt beheerd. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk een aantal
bijzondere Apeldoornse archiefstukken; misschien zie je wel een geheimzinnige
krabbel met zegel uit de zeventiende eeuw of ontdek je verschillende
handschriften uit de twintigste eeuw.

Samen met jou willen we een slinger van jouw favoriete boeken, verhalen en
(voorlees)momenten maken! Hoe? Kom naar één van de CODA-vestigingen en
maak je eigen vlaggetje met daarop een tekening van dat ene boek, verhaal
of moment. Lever het vlaggetje daarna in bij de balie, dan maken wij van alle
vlaggetjes een speciale Kinderboekenweek-vlaggetjeslijn.

Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?
Wo. 30.09 t/m 11.10.2020 | tijdens openingstijden
CODA Centrale Bibliotheek (CODA Junior), dok Zuid en De Maten
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Do. 1 oktober | 16.30 - 17.00 uur | CODA Centrale Bibliotheek (CODA Junior &
Newtonzaal)
Zo. 4 oktober | 13.30 - 14.00 uur | CODA Centrale Bibliotheek (CODA Junior)
Do. 8 oktober | 14.30 - 15.00 uur | CODA Centrale Bibliotheek (CODA Junior &
Newtonzaal)

TEKENWORKSHOP HÉLÈNE JORNA:
EN TOEN... EN DAN IN APELDOORN

DE ARCHEOLOOG VERTELT
vanaf 6 jaar

vanaf 6 jaar

Hélène heeft al heel veel kinderboeken geïllustreerd, waaronder het
spiksplinternieuwe Achter de jagers aan! en Lang geleden in Apeldoorn. In deze
workshop laat ze zien hoe zij de tekeningen maakt, maar je gaat natuurlijk ook
zelf aan de slag! Teken, met hulp en uitleg van Hélène, wat je ziet als je ergens
in Apeldoorn uit de tijdmachine en in de toekomst stapt. Deze tekening kun je
(ook) gebruiken als illustratie bij de schrijfwedstrijd Hoofdstuk 11: Apeldoorn in de
toekomst, zie pagina 24.

Masja Parlevliet is gemeente-archeoloog én schrijver van het boek Swoertje wroet in
vroeger. Aan de hand van dit boek, dat ze samen met haar vader heeft geschreven,
ga je op reis naar de prehistorie. Samen ontdek je een schat aan vondsten en
verhalen.
		
		

Aanmelden voor deze gratis workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?
vr. 2 oktober | 16.30 - 17.00 uur | CODA De Maten
ma. 5 oktober | 15.30 - 16.00 uur | CODA Centrale Bibliotheek (Newtonzaal)
wo. 7 oktober | 16.15 - 16.45 uur | CODA dok Zuid

10

11

do. 1 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA dok Zuid
di. 6 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA Centrale Bibliotheek (Newtonzaal)
wo. 7 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA De Maten
vr. 9 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA Museum (CODA Atelier)

SCHRIJFWORKSHOP NANDA ROEP: LANG
GELEDEN IN APELDOORN.... EN DAN?

WORKSHOP: ONTDEK DE BUNKER VAN
SEYSS-INQUART IN VR

vanaf 6 jaar

vanaf 8 jaar

Vanaf het najaar van 1944 tot het eind van de oorlog zetelde
aan de Loolaan 554 in Apeldoorn het hoogste gezag in bezet
Nederland, Rijkscommissaris Seyss-Inquart met zijn staf. Wanneer er
dreigingsgevaar was, verplaatsten zij zich naar de nabijgelegen bunker.
Deze bunker is nu niet alleen een Rijksmonument, maar het is ook
het enige monument in Apeldoorn dat dateert uit de oorlogsperiode.
In de eerste jaren na de oorlog stonden duizenden mensen in de rij om
een blik in deze schuilkelder te werpen die helemaal in de persoonlijke
stijl van de Rijkscommissaris was ingericht. Toen de belangstelling in de
jaren ’50 afnam, gingen de deuren op slot; de bunker is sindsdien slechts bij
zeldzame gelegenheden toegankelijk, maar kan onder andere tijdens deze
Kinderboekenweek wel in virtual reality bezocht worden! In een speciale VRapplicatie word je door een gids rondgeleid alsof je terug bent in het jaar 1948,
toen de bunker voor publiek werd opengesteld.

Aan de hand van onder andere foto’s, films en verhalen weten we hoe het verleden
van Apeldoorn eruitziet, maar… wat wordt de toekomst? Hoe zien de straten
er dan uit, en de mensen en de huizen? Samen met Nanda Roep verzin jij het
Apeldoorn van de toekomst – het mag zo gek zijn als je maar kunt bedenken!
Heb je hulp nodig bij het schrijven van je eigen verhaal voor de schrijfwedstrijd
Hoofdstuk 11: Apeldoorn in de toekomst [zie pagina 24], dan helpt ze je graag
op weg.
Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Aanmelden voor deze virtuele rondleiding doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek, waar je een tijdslot kunt
reserveren.

Wanneer en waar?
do. 1 oktober | 16.30 - 17.15 uur | CODA dok Zuid
vr. 2 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA Centrale Bibliotheek (Newtonzaal)
di. 6 oktober | 16.30 - 17.15 uur | CODA Centrale Bibliotheek (Newtonzaal)
wo. 7 oktober | 16.30 - 17.15 uur | CODA De Maten
vr. 9 oktober | 16.30 - 17.15 uur | CODA Museum (CODA Atelier)

Wanneer en waar?
do. 1 oktober | 14.30 - 16.15 uur | CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)
do. 8 oktober | 14.30 - 16.15 uur | CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)
za. 10 oktober | 10.15 - 12.00 uur | CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)
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OP REIS NAAR DE VELUWE

OPA, OMA, VERTEL EENS....

vanaf 7 jaar

vanaf 6 jaar

Kom luisteren naar verhalen van vroeger en reis terug naar de tijd dat
jouw opa en oma zelf nog kinderen waren. Welke spelletjes waren toen
favoriet om buiten te doen: knikkeren, hoepelen, tollen, tikkertje of toch
touwtje springen? Natuurlijk kun je ook vragen stellen over vroeger, zoals
wat ze bijvoorbeeld op hun brood deden, hoe het toen op school was en
of ze ook TV keken en zo ja, welke programma’s dan?

Ontdek de geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe in één van de vele boeken of
in het speciale Veluwelandschap in CODA Junior. Deze Kinderboekenweek gaan we
samen verschillende sporen uit de tijd onderzoeken, zoals echte vondsten uit de
IJzertijd.
Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Aanmelden voor deze gratis workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

Wanneer en waar?
vr. 2 oktober | 15.30 - 16.00 uur | CODA dok Zuid
zo. 4 oktober | 13.30 - 14.00 uur | CODA Centrale Bibliotheek (Newtonzaal)
wo. 7 oktober | 15.30 - 16.00 uur | CODA dok Zuid
zo. 11 oktober | 14.15 - 14.45 uur | CODA Centrale Bibliotheek
(CODA Junior & Newtonzaal)

Wanneer en waar?
vr. 2 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA De Maten
ma. 5 oktober | 15.30 - 16.15 uur | CODA dok Zuid
zo. 11 oktober | 13.00 - 13.45 uur | CODA Centrale Bibliotheek (Newtonzaal)
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GA MET BETTE WESTERA MEE TERUG NAAR
DE TIJD VAN DE RIDDERS!

WANDELING:
LANG GELEDEN IN APELDOORN

vanaf 6 jaar

In het boek Lang geleden in Apeldoorn van Nanda Roep en Hélène Jorna lees je
over tien kinderen van vroeger. Elk kind leefde in een tijd die belangrijk was voor
Apeldoorn en van elk verhaal kun je ook nu nog dingen terugzien in de stad!
Dit weekend ontdek je op een bijzondere manier vier van deze plekken. In
samenwerking met de gemeente is deze Lang geleden in Apeldoorn-wandeling
samengesteld. Onder begeleiding van een gids hoor en zie je meer over de tijd
van professor Röntgen in Apeldoorn, over de bunker van Seyss-Inquart, over de
grafheuvels en over de Olifantenschuur. Tijdens deze wandeling van ongeveer
2,5 uur komen de plekken uit de verhalen niet alleen tot leven, ook leer je hoe
bijzonder ze zijn.

Bette Westera schreef onder andere het boek Held op sokken –
en met dat boek reizen we terug in de tijd, naar de tijd van de
ridders. Waar woonden ze? Hoe leefden ze? Wat deden ze?
Hoe dapper moest je zijn om ridder te kunnen worden? Ga samen
met Bette op zoek naar de antwoorden op deze en misschien nog
wel veel meer vragen.
Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Aanmelden voor deze gratis wandeling doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?
za. 3 oktober | 10.00, 12.00 & 14.00 uur | CODA Museum (vertrekpunt)
zo. 4 oktober | 10.00, 12.00 & 14.00 uur | CODA Museum (vertrekpunt)
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za. 3 oktober | 14.00 - 14.45 uur & 15.00 - 15.45 uur | CODA De Maten
zo. 4 oktober | 14.00 - 14.45 uur & 15.00 - 15.45 uur | CODA Museum
(Groene zaal)

YVONNE JAGTENBERG NEEMT JE MEE IN
HAAR WERELD VAN VERBEELDING

WORKSHOP: VERZEGELD
vanaf 7 jaar

vanaf 6 jaar

In CODA Archief bevindt zich een uniek perkament uit de zeventiende eeuw dat
kenmerkend is door zijn unieke zegels – en dit is tijdens de Kinderboekenweek te
zien! Vroeger werden belangrijke brieven waar bijvoorbeeld geheime informatie in
stond, verzegeld. Als het zegel nog dicht was, wist de ontvanger dat de brief nog
niet geopend was. In CODA ExperienceLab kun je je eigen, unieke zegelstempel
ontwerpen – met jouw initialen bijvoorbeeld, of met een speciaal familiewapen.
Met behulp van de 3D printer en de lasersnijder wordt dit stempel gemaakt
zodat ook jij geheime brieven verzegeld kunt versturen!

Veelbekroond illustrator Yvonne Jagtenberg neemt je mee in haar wereld
van verbeelding. Ze vertelt met veel humor over de bijzondere avonturen in
Hondje de enige echte, De fantastische Max van Mars en Mijn wonderlijke oom,
dat vorig jaar werd bekroond met een Gouden Penseel. Wanneer ze met haar
krijtjes de figuren uit haar boeken tot leven brengt, kijk je je ogen uit!
Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 5,00.

Wanneer en waar?
za. 3 oktober | 14.00 - 14.50 uur & 15.00 - 15.50 uur
CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)
di. 6 oktober | 14.30 - 15.20 uur & 15.30 - 16.20 uur
CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)

Wanneer en waar?
zo. 11 oktober | 14.00 - 14.45 uur & 15.00 - 15.45 uur | CODA Museum
(Auditorium)
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WORKSHOP: MAAK EEN HERINNERING
DIE OVER 500 JAAR NOG STEEDS
INTACT IS!

WORKSHOP: REIS DOOR DE TIJD
MET DE ROBOT
vanaf 6 jaar

vanaf 7 jaar

Op de Veluwe was in de vroege Middeleeuwen sprake van een
grootschalige ijzerindustrie waar in een aantal eeuwen meer dan 50
miljoen kilo ijzer werd geproduceerd. Ook nu, na meer dan duizend jaar,
zijn in het Veluws landschap nog steeds resten van deze ijzerindustrie
te zien. Een voorbeeld hiervan is de oeroude ‘slakkenvuilnisbelt’ in het
Orderbos, die voornamelijk uit natuurlijk materiaal bestond. De vuilnisbelt
van tegenwoordig is verre van milieuvriendelijk en bestaat grotendeels uit
plastic afval. (Wist je dat het meer dan 500 jaar duurt voordat een plastic fles
door de natuur is afgebroken?) Plastic heeft helaas een slecht imago gekregen
omdat het vaak gebruikt wordt als wegwerpmateriaal, maar dat is jammer,
want plastic is eigenlijk een heel mooi materiaal; tijd om de schoonheid ervan te
ontdekken dus! In deze workshop ga je een uniek en persoonlijk design maken
dat over 500 jaar nog steeds intact is. Creëer geschiedenis en maak een te gekke
herinnering van plastic (afval)materiaal!

Ga met de robot terug in de tijd en reis langs verschillende locaties van toen en
nu. Op de kaart ga je verschillende historische gebouwen en monumenten van
toen opzoeken en vervolgens ontdek je hoe ze er nu uitzien. Je kunt ook zelf een
toeristische route samenstellen en zo jouw eigen reis door de tijd maken.
Aanmelden voor deze gratis workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

Aanmelden voor deze workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek;
een kaartje kost € 2,50.

Wanneer en waar?
di. 6 oktober | 14.30 - 15.45 uur | CODA dok Zuid
wo. 7 oktober | 14.00 - 15.50 uur | CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)
do. 8 oktober | 14.30 - 15.45 uur | CODA De Maten

Wanneer en waar?
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vr. 9 oktober | 14.30 - 15.30 uur & 15.45 - 16.45 uur
CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)

CODERDOJO
vanaf 7 jaar

Tijdens CoderDojo kun je leren programmeren en coderen. Maak te gekke games,
bouw websites, leer meer over verschillende programmeertalen of ontdek de
werking van de Ottobot.

Beleef de
Kinderboekenweek
ook online!

Aanmelden voor deze gratis workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

Wanneer en waar?
za. 10 oktober | 14.00 - 16.00 uur
CODA Centrale Bibliotheek (ExperienceLab)
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SCHRIJFWEDSTRIJD HOOFDSTUK 11:
APELDOORN IN DE TOEKOMST

KLEURWEDSTRIJD: EN TOEN...

vanaf 4 jaar

vanaf 6 jaar

Lang geleden in Apeldoorn is het nieuwe boek van schrijver Nanda Roep en illustrator
Hélène Jorna dat vol staat met verhalen over de geschiedenis van Apeldoorn.
Wat er niet in staat, is de toekomst van Apeldoorn. Logisch, want we schrijven
nu pas geschiedenis en wat over vijftig jaar in de geschiedenisboeken over
Apeldoorn staat, is nog onbekend. Schrijf jij misschien wel het mooiste verhaal
over Apeldoorn in de toekomst, hoofdstuk 11 van het boek Lang geleden in
Apeldoorn? Een deskundige jury (waaronder natuurlijk Nanda Roep zelf) maakt
eind oktober bekend wie het beste verhaal heeft geschreven. Het winnende
verhaal wordt gepubliceerd op de website van Nanda en van CODA; ook
krijgt de winnende schrijver van Hoofdstuk 11 een mooie prijs.

Speciaal voor CODA heeft Hélène Jorna een kleurplaat gemaakt over de
geschiedenis van Apeldoorn. Haal de kleurplaat op in een van onze CODA
vestigingen of download deze op onze website . Deelnemen aan de wedstrijd
kan tot en met woensdag 14 oktober. De mooiste kleurplaten beloont CODA
met een leuk prijsje.

Wanneer en waar?
wo. 30 september t/m wo 14 oktober | doorlopend | online

Wanneer en waar?
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wo. 30 september t/m wo 14 oktober | doorlopend | online

ZOOMSESSIE MET HÉLÈNE JORNA:
VRAAG MAAR RAAK

MAAK JE EIGEN TIJDCAPSULE
vanaf 6 jaar

vanaf 6 jaar

Een bijzondere kans om via Zoom al je vragen te stellen aan illustrator
Hélène Jorna!

Ga naar de CODA website en lees hoe je je eigen tijdcapsule maakt. Wie weet kom jij
later wel in een geschiedenisboek te staan! Houd je van verhalen over vroeger, dan
vind je op de site ook nog leuke leestips.

Aanmelden voor deze gratis workshop doe je via
www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?
wo. 30 september t/m zo 31 oktober | doorlopend | online
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ma. 5 oktober | 16.30 - 17.10 uur | online
(deelname via link die je bij inschrijving ontvangt)

