
 

4 september 2014 

Kinderboekenweek in de Bibliotheek Oisterwijk 
 
OISTERWIJK - Van 1 t/m 12 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar alweer voor 
de 60e keer en daarom is het feest! We vieren tijdens deze Kinderboekenweek het 
kinderboek. Er wordt flink gefeest in kinderboeken: verjaardagen, Sinterklaas, 
Suikerfeest, schoolfeestjes enzovoort. Pippi Langkous maakt van iedere dag een feest en 
ook in de boeken van Toon Tellegen wordt flink gevierd. 
 
Maar niet ieder feest verloopt even makkelijk of feestelijk. Denk aan Caro in Verboden 
voor mij van Maren Stoffels, Bram Botermans in Het leven van een Loser. Zwaar de klos! 
of aan de 111e verjaardag van Agaat in de Zuurtjes van Jaap Robben en Benjamin Leroy. 
Niet voor niets luidt het spreekwoord: het leven is een feestje, maar je moet zelf de 
slingers ophangen. Tijdens de Kinderboekenweek 2014 gaan we dat juist met zijn allen 
doen! 
 
Wat is er te doen in de Bibliotheek Oisterwijk? 
 

• Feestmiddag 
Woensdag 8 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in CC Tiliander, € 5,00 
Het is feest in CC Tiliander! Op woensdag 8 oktober is er een vrolijk programma 
voor kinderen met: 
 
Het feest der verbeelding!  
14.00 – 15.00 uur 
Met mijn ogen dicht zie ik alles wat mijn hoofd verzint, staat in het gedicht 
‘Onzichtbaar’ uit ‘Jij bent de liefste’. En dat is waar! Met een stapel gedichten, een 
koffer vol attributen en allerlei spelvormen wordt het een feest in je hoofd. Samen 
met Hans en Monique Hagen ontdekken de kinderen dat poëzie meer is dan een 
rijtje rijmwoordjes. Woorden kunnen je ontroeren. Ze maken je blij, boos, treurig, 
of je moet er juist om lachen. Met behulp van foto's, schetsen (van Marit 
Törnqvist, die veel boeken van Hans en Monique heeft geïllustreerd, en die dit 
jaar ook het Kinderboekenweek prentenboek maakt), kladjes, manuscripten en 
kleurproeven kunnen ze laten zien hoe een boek ontstaat. 
 
Verkleedwedstrijd en disco 
14.00 – 17.00 uur 
Verkleden hoort bij een feestje. Daarom hebben we voor alle kinderen een 
verkleedwedstrijd die een beetje lijkt op een echt Boekenbal. Wie zich het leukst 
weet te verkleden als boekfiguur gaat met de prijs naar huis! 
 
De hele middag zijn er leuke activiteiten en workshops voor kinderen en we 
sluiten deze feestelijke dag af met een super leuke disco. 



Leeftijd: 6 t/m 12 jaar. 
Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar in de bibliotheken Oisterwijk en Moergestel, 
aan de balie van CC Tiliander of te bestellen via 
www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek.  
 

Kijk op www.bibliotheekmb.nl voor meer informatie.  
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