
 
 

  

          

 

 

Kinderboekenweek 2020 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan 
we terug in de tijd met het thema 
geschiedenis en het motto ‘En toen?’. In de 
Bibliotheek Veldhoven kunnen kinderen 
meedoen aan twee leuke en leerzame 
workshops van Mad Science. Ook liggen in 
de bieb de Kinderboekenkrant en 
Voorleesgids voor je klaar (op=op!). 
 
Op de scholen kunnen de leerlingen en 
leerkrachten aan de slag met de 
themacollecties die inmiddels zijn geleverd 
en de leesconsulten zijn bezig met de 
laatste voorbereidingen voor de 
voorleesbezoeken.  
 
Fijne Kinderboekenweek gewenst! 

 

  
 

 

Geschenk en Prentenboek van de 
Kinderboekenweek 
 
Het Kinderboekenweekgeschenk 2020 is 
geschreven door Arend van Dam: De 
diamant van Banjarmasin. In acht verhalen 
schrijft hij zich door de geschiedenis van 
Nederland heen. Het zijn verhalen over 
helden, gelukszoekers, vertrekkers en 
nieuwkomers. 
De maker van het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek 2020, Tweeling, is Mylo 
Freeman. Het prentenboek is vanaf de 
eerste dag van de Kinderboekenweek 
verkrijgbaar in de boekhandel en op korte 
termijn ook te leen in de Bibliotheek. 

• Meer informatie over het Geschenk 
• Meer informatie over het 

Prentenboek 

 

  

https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/kinderboekenweekgeschenk/
https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/prentenboek/
https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/prentenboek/
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/kbw-2020
https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/kinderboekenweekgeschenk/


 

 

Griffels en Penselen 
 
In de aanloop naar de Kinderboekenweek 
werden de 12 winnaars van de Zilveren 
Griffels en 8 winnaars van de Zilveren 
Penselen bekend gemaakt. Dit zijn 
bekroningen door een vakjury voor de best 
geschreven (Griffels) en best geïllustreerde 
(Penselen) kinderboeken van het 
voorgaande jaar. De jury kende ook 28 
eervolle vermeldingen toe, de Vlag en 
Wimpels. De oorspronkelijk 
Nederlandstalige Zilveren Griffels en 
Penselen zijn automatisch genomineerd 
voor de Gouden Griffel en het Gouden 
Penseel, waarvan de winnaars op 29 
september bekend zijn gemaakt: Uit elkaar 
van Bette Westera won de Gouden 
Griffel, Hup Herman! van Yvonne 
Jagtenberg won het Gouden Penseel. 

• Gouden Griffel en Gouden Penseel 
• Zilveren Griffels en Zilveren 

Penseel 
• Vlag en Wimpels 

 

  
 

 

Mad Science workshop: 
Ruimtevaarders 
 
Wat zie je allemaal als je naar de lucht 
kijkt? Vogels, wolken en daar voorbij de 
zon, maan en sterren. Om daar te komen 
heb je een raket nodig die je naar de 
ruimte brengt. Maar dat gaat zomaar niet. 
Echte astronauten moeten leren over de 
ruimte en oefenen hoe het is om met een 
ruimtepak aan in een raket te reizen. 

• Wo 7 oktober, 15.00-16.00 uur 
• 4 t/m 8 jaar, entree € 5,-. 
• Meer informatie en kaarten 

 

  

 

Mad Science workshop: Machines 
 
Om het zware werk van de mens 
eenvoudiger te maken zijn we door de 
eeuwen heen machines gaan maken. En 
velen daarvan gebruiken we vandaag de 
dag nog steeds. Denk bijvoorbeeld aan het 
wiel, misschien wel de belangrijkste 
uitvinding ooit! 

• Vr 9 oktober, 15.00-16.00 uur 
• 7 t/m 10 jaar, entree € 5,-. 

https://kinderboekenweek.nl/de-gouden-griffel-het-gouden-penseel/
https://kinderboekenweek.nl/zilveren-griffels-zilveren-penselen/
https://kinderboekenweek.nl/zilveren-griffels-zilveren-penselen/
https://kinderboekenweek.nl/vlag-wimpels-2020/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/ruimtevaarders
https://kinderboekenweek.nl/de-gouden-griffel-het-gouden-penseel/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/ruimtevaarders
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/machines


 

• Meer informatie en kaarten 

 

  
 

 

Rabo ClubSupport 2020: 
Stem op de bieb! 
 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
organiseert in 2020 Rabo ClubSupport en 
wij doen mee! Kom in actie en stem tussen 
5 en 25 oktober op de Bibliotheek 
Veldhoven. Met je stem draag je bij aan 
het sportieve leesbevorderingsproject 
Scoor een Boek! voor Veldhovense 
basisschoolleerlingen. 

• Meer informatie 

 

  
 

 

Nieuwe online Bibliotheek app 
 
Bibliotheekleden hebben naast de mooie 
boekencollectie in de Bibliotheek ook 
toegang tot meer dan 30.000 e-books en 
luisterboeken in de online Bibliotheek. 
Sinds kort kunnen zij e-books en 
luisterboeken makkelijk lenen, lezen en 
luisteren op de tablet of smartphone in één 
nieuwe app. Ook voor kinderen zijn veel 
titels te vinden! 

• Meer informatie 

 

  
 

 

Martine Letterie wint Thea 
Beckmanprijs 
 
Martine Letterie heeft met haar 
boek Verboden te vliegen de Thea 
Beckmanprijs 2020 gewonnen. Dat is de 
jaarlijkse prijs voor het beste historische 
jeugdboek. 

• Bekijk het filmpje bij het boek 
• Lees een fragment uit het boek 
• Bekijk in de biebcatalogus 

 

  

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/machines
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/rabo-clubsupport-bieb.html
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/nieuwe-app-e-books-luisterboeken.html
https://youtu.be/cDS-cykjn34
https://beeld.boekboek.nl/LELP/p/9789025876777/rea9789025876777.pdf
http://webopac.bibliotheekveldhoven.nl/iguana/www.main.cls?surl=search#searchterm=verboden%20vliegen%20letterie
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/rabo-clubsupport-bieb.html
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/nieuwe-app-e-books-luisterboeken.html
https://www.martineletterie.nl/alle-boeken/6-9-jaar/verboden-te-vliegen


 

 

Een BOOST aan ontspanning 
 
De scholen zijn weer begonnen, clubjes 
gestart en de eerste uitnodigingen voor 
een kinderfeestje vallen op de mat. En je 
kind lijkt wel helemaal hyper, alsof hij of zij 
de hele tijd 'aan' staat. Christel Lubse, 
kinder- en ontspanningscoach in 
Veldhoven, geeft informatie en tips aan 
ouders over het tot ontspanning komen 
van kinderen. Deelnemers ontvangen ook 
direct inzetbare tips voor thuis.  

• Vr 16 oktober, 19.00-20.30 uur 
• In de Bibliotheek Veldhoven 
• Meer informatie en aanmelden 

 

  
 

 

Imkes Boekentip 
 
Lees- en mediaconsulent Imke Duijf tipt 
het boek Gozert van Pieter Koolwijk: "Een 
grappig, maar ook ontroerend boek dat je 
laat nadenken over wat we normaal 
vinden. De tekeningen van Linde Faas 
maken dit bijzondere boek helemaal af!"  
 
Het verhaal gaat over Ties en zijn vriend 
Gozert. Ties vindt hem de tofste, leukste, 
stoerste, coolste vriend die je je kunt 
voorstellen. Alleen is Ties de enige die 
Gozert ziet en hoort. En de plannen van 
Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in 
moeilijkheden komt. Ties’ ouders willen dat 
Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpende 
beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van 
Gozert af. Wat moet hij doen? 

• Bekijk in de biebcatalogus 

 

  

 

Facebook  

 

Twitter  

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/boost
https://webopac.bibliotheekveldhoven.nl/iguana/www.main.cls?surl=search#searchterm=gozert
https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://twitter.com/biebveldhoven
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/boost
http://www.pieterkoolwijk.nl/gozert/index.php/
https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://twitter.com/biebveldhoven


 

 

Website 

 

Email 

 

YouTube  

 
  

 

 

 

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/home.html
mailto:nieuwsbrief@bibliotheekveldhoven.nl
https://www.youtube.com/user/bibliotheekveldhoven
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/home.html
mailto:nieuwsbrief@bibliotheekveldhoven.nl
https://www.youtube.com/user/bibliotheekveldhoven

