
Een heel weekend in het teken 
van de Kinderboekenweek en het 
thema ‘Worden wat je wil!’

KINDERBOEKENWEEK 
Za 09 & zo 10 oktober   FEEST IN CODA

PROGAMMABOEKJE

Kijk ook op www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek voor het 
laatste nieuws over onder andere de kaartverkoop en de richtlijnen.
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INLEIDING

Ook dit jaar is het in CODA weer feest tijdens de 
Kinderboekenweek! En dit jaar vieren we dit feestje in
CODA Centrale Bibliotheek niet één maar twee dagen! 
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober is er van alles te doen, zien 
en te beleven rond het thema ‘Worden wat je wil!’. En wat een 
leuk thema is dat! Want, dat gaat niet alleen over wat voor 
studie of werk je later wilt gaan doen, maar het gaat ook over 
dromen over later. Of over groot of knap worden bijvoorbeeld.

Twee dagen lang zijn er in CODA aan de Vosselmanstraat te gekke 
workshops door onder andere Jacques Vriens, Jozua Douglas en 
Michiel Eijsbouts – je kent hem wel, van het boek Lees dit boek niet! 
dat hij samen met Bart Meijer heeft geschreven. Maar er is meer: je 
kunt meebouwen aan een sprookjesachtig Pöeziebos, al gamend in 
VR ontdekken hoe het is om in een garage of restaurant te werken, 
zelf inkt maken of vragen stellen aan een dierenverzorger van de 
Apenheul bijvoorbeeld. En, heb je je weleens afgevraagd hoe het is om 
onderzoek te doen naar reptielen en daarvoor de hele wereld over te 
reizen? Kom dan zondag naar de presentatie van Sterrin Smalbrugge – zij 
kan je er álles over vertellen!

We openen dit Kinderboekenweek-weekend op zaterdag 9 oktober om 
11.00 uur en natuurlijk wordt dan ook het Apeldoorns Uiltje uitgereikt, de 
prijs voor het beste kinderboek volgens de Apeldoornse Kinderjury. Wie 
deze prijs dit jaar gewonnen hebben? Bart Meijer en Michiel Eijsbouts voor 
hun boek Lees dit boek niet! en Michiel neemt deze prijs graag in ontvangst!

Na deze feestelijke opening begint om 12.00 uur de rest van het programma 
en kun je zowel zaterdag als zondag tussen 12.00 en 16.00 uur meedoen aan 
workshops en heel veel (inloop)activiteiten. Wat je dat weekend allemaal kunt 
doen, lees je in dit programmaboekje. 

We wensen je alvast heel veel plezier en zien je graag op 9 en 10 oktober in CODA!

Namens het team van CODA,
Carin Reinders, directeur

http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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Om 11.00 uur opent José Boom (manager CODA) samen met alle aanwezigen deze 
editie van de Kinderboekenweek. Natuurlijk wordt ook dit jaar weer het Apeldoorns 
Uiltje uitgereikt en dit jaar gaat de prijs niet naar één maar naar twee schrijvers: 
Bart Meijer en Michiel Eijsbouts krijgen dit Uiltje voor hun boek Lees dit boek 
niet! en Michiel is vandaag aanwezig om deze prijs in ontvangst te nemen. 

 
 
 

We beginnen om 11.00 uur bij de trappen van onze 
museumzaal, dus zorg dat je op tijd een plekje hebt 
gevonden.

Jozua wilde vroeger helemaal geen kinderboekenschrijver worden. Hij 
wilde dierenarts worden. En boswachter. En filmacteur. En wielrenner. 
En piloot. Maar toen ontdekte hij dat hij allang iets was: schrijver! Zijn 
nieuwste boek heet Bureau S.P.E.U.R.N.E.U.S. en de boekenmaffia en 
gaat over Lev, die van zijn vader detective moet worden. Natuurlijk gaat 
dat mis, maar het is wel een bijzonder beroep. Net als scheetkunstenaar 
of 1-aprilgrappenverzinner. Daarover gaat deze workshop, over bijzondere 
beroepen en over de wonderlijke wereld in de boeken van Jozua. Heb je zijn 
boek thuis? Neem het dan mee zodat je het kunt laten signeren.

OPENING KINDERBOEKENWEEK
alle leeftijden

Wanneer?
za. 9 oktober | 11.00 uur

Waar?
CODA Museum 

JOZUA DOUGLAS: BIJZONDERE BEROEPEN
vanaf 6 jaar 

Er kunnen maximaal 75 kinderen meedoen, 
dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?
za. 9 oktober | 12.00 - 13.00 uur

Waar?
CODA Auditorium

http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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Bart en Michiel, je kent ze vast wel van de Beste Vrienden Quiz en van Lees dit boek 
niet!, het boek dat je absoluut niet moet lezen. Niet doen! Of misschien toch...  
Hierin staat alles wat je eigenlijk niet wilt weten, maar tóch wilt lezen. Bizarre en 
onzinnige weetjes, grappen over mensen en dieren - over van alles eigenlijk. 
Michiel is er vandaag en vertelt natuurlijk heel veel (on)zinnige weetjes, maar er 
is ook een bingo – reken maar dat je moet lachen! Heb je het boek thuis? Neem 
het dan mee zodat je het kunt laten signeren..

 
 

Wist je dat Jacques Vriens heel lang meester en ‘bovenmeester’ is 
geweest? Misschien ken je zijn boeken over Meester Jaap wel, of één van 
zijn andere boeken over school zoals Achtste-groepers huilen niet. 
Maar wist je dat hij ook boeken over vroeger schrijft? Zijn nieuwste boek 
Jakob en de zeven gevaren is zo’n boek. Het speelt zich af in 1958, Jacques 
was toen 11 jaar en in dit boek komen dus veel dingen voor die hij toen zelf 
meemaakte. In deze workshop vertelt hij over dit boek en hoe hij schrijver 
werd, leest hij voor en speelt hij toneel! Heb je dit boek thuis? Neem het dan 
mee zodat je het kunt laten signeren. 

Er kunnen maximaal 75 kinderen meedoen,
dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?
za. 9 oktober | 13.00 - 13.30 uur & 14.00 - 14.30 uur 

Waar?
Groene zaal op de 1e verdieping bij CODA Museum

Wanneer?
za. 9 oktober | 13.30 - 14.30 uur & 15.00 - 16.00 uur

Waar?
CODA Auditorium

BART MEIJER EN MICHIEL EIJSBOUTS: 
LEES DIT BOEK NIET!
vanaf 8 jaar

Er is plek voor maximaal 65 kinderen per tijdsblok, 
dus kom op tijd want vol = vol!

JACQUES VRIENS: MEESTER-VERTELLER
vanaf 9 jaar 

http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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APENHEUL: ONTMOET DE DIERVERZORGER
vanaf 6 jaar 

Als je dierverzorger in de Apenheul bent, is één ding zeker: je kunt de hele dag aapjes 
kijken! Maar, je doet natuurlijk veel meer dan alleen maar naar ze kijken. Wat je 
allemaal doet? Eén van de dierverzorgers vertelt je in deze workshop graag alles 
over dit bijzondere beroep. En heb je zelf een vraag, dan kun je die natuurlijk ook 
gewoon stellen.

MAAK JE EIGEN INKT
vanaf 7 jaar 

Heb je ook meegedaan met de scholenchallenge waarin je geleerd hebt hoe je 
thuis inkt kunt maken van uienschillen? Gaaf toch! In deze workshop leer je op 
nog een andere manier inkt maken. Hele speciale inkt, waarmee je spannende 
verhalen kunt schrijven bijvoorbeeld. Je kunt je inkt ook testen, waarbij we gaan 
experimenteren met kalligrafie. Natuurlijk mag je jouw inkt na afloop mee naar huis 
nemen.

Er is plek voor maximaal 25 kinderen per tijdsblok, 
dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?

Waar?
CODA Auditorium

zo. 10 oktober | 12.00 - 12.45 uur & 13.15 - 14.00 uur

Er is plek voor maximaal 10 kinderen per tijdsblok, 
dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?
zo. 10 oktober | 12.00-13.00 uur & 13.30-14.30 uur

Waar?
Makerspace in CODA Junior
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Kom naar het VR Lab in CODA Junior en ontdek in virtual reality hoe het is om 
bij voorbeeld in een kantoor, winkel, restaurant of garage te werken. Kun jij alle 
werkzaamheden goed uitvoeren? 

GAMEN IN VR: JOBSIMULATOR
vanaf 7 jaar

De hele wereld over reizen om onderzoek te doen naar reptielen? Sterrin doet dat. 
Ze is namelijk reptielendeskundige – dat klinkt toch als een geweldig beroep! In Het 
grote reptielenboek vertelt ze alles over reptielen, hun leefomgeving en hoe het 
kan dat deze dieren in de meest afgelegen en woeste gebieden kunnen overleven. 
Wil je daar ook veel meer over weten én een van haar favoriete reptielen van 
dichtbij zien? Kom dan naar haar te gekke presentatie! Ze vertelt je er graag 
alles over, maar natuurlijk mag je ook vragen stellen.

STERRIN SMALBRUGGE: 
STERRINS REPTIELENREIS
vanaf 6 jaar

Er is plek voor maximaal 150 kinderen, 
dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?

Waar?
CODA Auditorium

zo. 10 oktober | 15.00 - 16.00 uur

Je hoeft je niet aan te melden, dus kom gewoon langs. 
Er kunnen drie kinderen tegelijkertijd spelen (maximaal 10 
minuten). Is er plek, dan kun je direct meedoen!

Wanneer?
za. 9 oktober | 12.00 - 16.00 uur

zo. 10 oktober | 12.00 - 16.00 uur

Waar?
Makerspace CODA ExperienceLab in CODA Junior

http://coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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Wil je weten wat jouw talent is, welk beroep jou op het lijf geschreven is of wil 
je de hoofdrol in een boek spelen? Neem dan jouw mobiel mee (of leen die van 
iemand die vandaag met jou mee is) en ga op zoek naar de verschillende QR-
codes. Je vindt ze in CODA Junior en met elke QR-code speel je een ander spel. 
Het spel start zodra je de eerste QR-code hebt gescand. En, heb jij het mysterie 
opgelost, ontdekt wat jouw talent is of de hoofdrol in een boek gespeeld?

Help jij mee om de voorleesestafette in stand te houden? Neem dan plaats op 
onze officiële voorleesstoel en neem het voorleesstokje van iemand anders over! 
Natuurlijk mag je voorlezen uit één van jouw favoriete boeken en misschien los 
je een voorleeskampioen of Lian, de kinderburgemeester van Apeldoorn, wel af. 
Iedereen die van voorlezen houdt of daar graag naar luistert, is welkom.
 
  

VOORLEESESTAFETTE
alle leeftijden

Je hoeft je niet aan te melden, dus kom gewoon langs, 
luister naar de verhalen of neem het stokje van iemand 
anders over. Je kunt maximaal 10 minuten voorlezen.

Wanneer?

Waar?
CODA Junior

za. 9 oktober | 12.00 - 16.00 uur (doorlopend)
zo. 10 oktober | 12.00 - 16.00 uur (doorlopend)

SPEEL DE BEROEPENGAMES 
vanaf 8 jaar 

Je hoeft je niet aan te melden, dus kom gewoon langs 
en speel (één van) deze drie games.

Wanneer?
za. 9 oktober | 12.00 - 16.00 uur (doorlopend)

zo. 10 oktober | 12.00 - 16.00 uur (doorlopend)

Waar?
CODA Junior

http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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Leer in deze workshop alles over hoe verschillende robots werken en ga 
zelf aan modellen ‘sleutelen’ om ze te verbeteren. Ook leer je hoe je een 
robot bouwt en hoe je deze kunt programmeren zodat ‘ie exact doet wat jij 
wilt! Robots worden steeds vaker ingezet om allerlei taken uit te voeren, zoals 
het zaaien van het land, opereren of boeven opsporen. Dus, wat voor robot 
bouw jij?

Ga zelf met papier en karton aan de slag en maak je eigen blaadjes, takken 
en vogels bijvoorbeeld. Hiermee gaan we samen een nieuw ‘bos’ maken. 

Terwijl we heerlijk aan het knutselen zijn, vertellen we ook mooie 
verhalen en poëzie over de natuur. 

 
 

POËZIEBOS
vanaf 7 jaar

Wanneer?

Waar?
CODA Junior

za. 9 oktober | 12.00 - 16.00 uur (doorlopend)
zo. 10 oktober | 12.00 - 16.00 uur (doorlopend)

CODER DOJO: ROBOT WERKPLAATS 
vanaf 7 jaar 

Je hoeft je niet aan te melden, dus kom gewoon langs. 
Is er plek, dan kun je direct meedoen!

Wanneer?
za. 9 oktober | 12.00 – 16.00 uur (doorlopend)

Waar?
Makerspace CODA ExperienceLab in CODA Junior

Je hoeft je niet aan te melden, 
dus kom gewoon langs en knutsel mee.

http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
http://www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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Wist je dat er heel veel microscopische krachtpatsers om ons heen leven én 
keihard werken? Wil je weten welke dat zijn en wat ze allemaal doen zonder dat 
wij dat door hebben? Kom dan naar deze bijzondere workshop en leer meer over 
algen, schimmels en kleine insecten.

MICROSCOPISCHE KRACHTPATSERS
vanaf 7 jaar

Droom jij er ook van om zanger of danser te worden? Kom dan naar deze zang- en 
dansworkshop onder leiding van een docent van Joji School of Arts! Zing zo mooi 
je kunt en dans je beste moves op de Kinderboekenweekhit Worden wat je wil!

Er is plek voor maximaal 20 kinderen per tijdsblok, 
dus kom op tijd want vol = vol! Er is plek voor maximaal 10 kinderen per tijdsblok, 

dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?
za. 9 oktober | 12.00 - 12.45 uur, 13.00 - 13.45 uur & 14.00 - 14.45 uur 

zo. 10 oktober | 12.00 - 12.45 uur, 13.00 - 13.45 uur & 14.00 - 14.45 uur 

Waar?
Showroom CODA ExperienceLab in CODA Museum

ZING & DANS MEE
alle leeftijden

Wanneer?

Waar?
 Blauwe zaal op de 1e verdieping bij CODA Museum

za. 9 oktober | 12.00 - 12.30 uur, 12.45 - 13.15 uur & 13.30 - 14.00 uur 
zo. 10 oktober | 12.00 - 12.30 uur, 13.00 - 13.30 uur & 14.00 - 14.30 uur 

http://coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
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1, 2, 3, 4, COLLAGE VAN PAPIER
vanaf 5 jaar 

In CODA Museum is de tentoonstelling CODA Paper Art te zien, met kunstwerken die 
gemaakt zijn van papier of karton. Eén van die werken is Desertscape van Collette 
Vermeulen. In deze workshop ga je zelf ook met gescheurd papier en papieren 
vormen je eigen kunstwerk maken, net zoals Collette. Na afloop lijsten we jouw 
werk in en mag je het mee naar huis nemen.

BEHIND THE SCENES: WORDEN WAT JE WIL
vanaf 6 jaar 

Medewerker technische dienst, klantenservicemedewerker bibliotheek, 
medewerker tentoonstellingsopbouw of medewerker archief: allemaal functies 
binnen CODA. Wil jij weten wat deze functies inhouden, neem dan een kijkje achter 
de schermen en loop mee met de verschillende rondleidingen.

Er is plek voor maximaal 15 kinderen per tijdsblok, 
dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?

Waar?
CODA Atelier in CODA Museum

Aan  de rondleiding door het archief kunnen maximaal 5 kinderen 
meedoen; bij de andere rondleidingen geldt een maximum van 
10 kinderen, dus kom op tijd want vol = vol!

Wanneer?

Waar?
Startpunt: centrale balie

za. 9 oktober | 12.00 - 12.30 uur & 13.00 - 13.30 uur: rondleiding archief
za. 9 oktober | 12.30 - 13.00 & 13.30 - 14.00 uur: rondleiding tentoonstellingsopbouw

zo. 10 oktober | 12.00 - 12.30 uur, 13.00 - 13.30 uur & 14.00 – 14.30 uur: rondleiding bibliotheek
zo. 10 oktober | 12.00 - 12.30 uur & 13.00 - 13.30 uur: rondleiding technische dienst

za. 9 oktober | 12.00 - 12.45 uur, 13.00 - 13.45 uur & 14.00 - 14.45 uur, 15.00 - 15.45 uur  
zo. 10 oktober | 12.00 - 12.45 uur, 13.00 - 13.45 uur & 14.00 - 14.45 uur, 15.00 - 15.45 uur
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