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TIPS VAN DE 
BOEKENCHEF
Kijk gauw waar jij de 
mooiste gedichten 
kunt vinden!

4&5

‘Ontdek  
hoe je 
lichaam  
er van 
binnen 
uitziet!’  

KALENDER 
JANUARI  
T/M JUNI 

KLETSKOPPEN 
VERZAMELEN 
Leer hoe taal werkt

 

BIEBBOYS 
GAAN 
INTERNA-
TIONAAL!
Weet jij waar 
Kees en Joran het 
over hebben??

TIPS 
VOOR 
JOU
Luisteren in 
plaats van  
lezen.

2

6

KINDERCOLLEGE:  
een kijkje in je lichaam
In het Museum voor Anatomie en Pathologie in het Radboudumc 
kun je lichaamsdelen van de mens van dichtbij bekijken. Maar 
ook ongeboren baby’s. Best een beetje eng misschien? 
Joop van der Straaten werkte in dit museum en zal 
je tijdens dit kindercollege vertellen dat het niet eng 
is, maar juist heel interessant!

Maak met Joop een reis door het menselijk 
lichaam en ontdek hoe je er van binnen 
uitziet. Hij komt langs in bibliotheek 
Beuningen en Elst en bibliotheek Muntweg 
in Nijmegen.  Kijk in de kalender voor de 
precieze data. Het kindercollege is gratis.

>> Meld je van tevoren aan in de 
bieb of via www.obgz.nl/agenda.  

BOEKENTIP:  van Zoë (7 jaar)

De titel van het boek is: De GVR
Het is geschreven door: Roald Dahl

Dit gebeurt er allemaal in het verhaal:
Sofie is een wees en zij wordt ‘s nachts uit 

bed gehaald door de Grote Vriendelijke 
Reus (GVR). Hij neemt haar mee naar zijn 

grot en ze beleven samen avonturen 
met de andere vervelende reuzen. De 

GVR drinkt fropskottel en hij laat 
daardoor flitspoppers (scheetjes).

Ik raad dit boek aan omdat:
Ik vond het een heel leuk boek, de 

film heb ik ook gezien en die is heel 
spannend! Ik zou alle kinderen 
aanraden om dit boek eens te lenen  

en te lezen!

8
WIN!
WIN!
WIN!
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Ieder jaar organiseert de bieb samen met 
muziekfestival Kids ‘n’ Billies een nieuwe 
editie van Stoere kinderen, Sterke verhalen. 
En dat kan dit jaar natuurlijk niet zonder 
het stoerste kinderboekenkarakter van dit 
moment: Bob Popcorn! Schrijver Maranke 
Rinck en illustrator Martijn van der Linden 
zijn van de partij om samen met jou een 
echt Bob Popcornfeestje te vieren. 

Een explosief mannetje
Het Bob Popcorn-verhaal gaat over Ellis, die 
stiekem popcorn maakt in de magnetron. 
Op een dag groeit uit één van de 
maiskorrels een mannetje. Het is een 
humeurig, eigenwijs kereltje, dat Bob heet. 
Bob heeft altijd honger, hij slaapt nooit  
en als hij kwaad wordt... ontploft hij in een 
supergrote POPCORN! Samen hebben ze al 
drie boeken vol avonturen beleefd.

Boeken

TIP

De
Bo

ek
enchef weet raad

EEN KNALFEEST MET

Houd je van popcorn  
en grappige verhalen?  
Kom dan zeker zondag  

          8 mei naar Strandbar Stek in 
Nijmegen! Daar zitten  

    de makers van de Bob Popcorn-   
boeken klaar om jou te ontmoeten én 

samen een feestje te vieren.
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Geen vlees, wel popcorn
De bedenkers van Bob Popcorn, Martijn en 
Maranke, hebben samen al veel kinder-
boeken gemaakt.  Ze zijn getrouwd en 
hebben drie bijzonder leuke kinderen. Met 
z’n allen wonen ze in een oude slagerij in 
Rotterdam Overschie. Ze eten geen vlees, 
wel veel popcorn. 

Knutselen en dansen
Kom je op 8 mei tussen 14.30 en 17.00 uur 
ook naar Strandbar Stek om Maranke en 
Martijn te ontmoeten? En popcorn te eten 
natuurlijk! Misschien win jij de maak-je-
eigen-Bob-Popcorn-van-zand-wedstrijd 
wel! Ook is er muziek want de bibliotheek 
en Kids ‘n’Billies kunnen niet zonder. We 
gaan lekker lijn dansen, net als Bob! Koop 
je kaartjes via
www.obgz.nl/agenda. 
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BIEBBOYS GAAN INTERNATIONAAL!

Wist je dat

honden kunnen surfen? 

Er bestaan zelfs speciale 

hondensurflessen!

Wist je dat kipnuggets eten ook een sport is? Het wereldrecord is 80 kipnuggets in 5 minuten!

Wist je dat 

in 1875 voor het eerst een 

man van Frankrijk naar 

Engeland zwom? Hij deed er 

22 uur over!

Wist je dat 

een sneeuwballen- 

gevecht in Japan een 

heuse sport is? Het 

heet: yukigassen!

Wist je dat 
niet alleen Harry 
Potter kan zwerkbal-
len? De sport wordt 
door dreuzels gespeeld 

door met bezemstelen tussen 
hun benen een balspel te 

spelen!

Overal in de wereld 
verzinnen mensen de 
gekste sporten. Met kaas de berg 
afrollen, is dat een sport? Ja, net 
als olifantenpolo. Een deel van die 
sporten is nu verboden, zoals 
dwergwerpen. Toch zijn er nog genoeg  
maffe sporten over. Lees er alles over in het boek  
Maffe sporten (die je nog niet kende!)

Bekijk alle afleveringen 
van de BiebBoys op 

www.biebboys.nl

ECHT WAAR?!Puzzel

Stuur de 3 boektitels en je  
contactgegevens naar  
actie@obgz.nl.

We verloten een leuk 
biebpakket onder de juiste 
inzendingen!

boektitels raden

ui=ee

aa=ee

s=d

-p

+kie

+......

i=a

a=e -s
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Er zitten twee vliegen op een drol. Dan komt er een 
wandelaar langs, die per ongeluk in de poep trapt. 
Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
‘Gadver, iemand heeft 
in mijn eten gestaan!’

Waarmee kun je supersnel  
je drinken naar binnen 
slurpen? Antwoord: 
‘Een Ferrarietje’

Een banaan en een avocado liggen 
samen in de fruitmand. ‘Wat wil jij 
later worden?’ vraagt de banaan. 
‘Advocaat’, 
antwoordt de avocado. 
‘En jij?’ ‘Rechter’, antwoordt 
de banaan.

SPELEN MET 
TECHNIEK
Lijkt het je leuk om animatiefilmpjes te maken, robots 
te programmeren of games te bouwen? Kom dan elke 
laatste woensdag van de maand naar Bibliotheek 
Muntweg in Nijmegen! Je gaat samen met vrijwilligers 
van De Jonge Onderzoekers aan de slag met digitale 
technieken, zoals LEGO-robots, animatiestudio of 
Virtual Reality. De inloopmiddag duurt van 14.30 tot 
16.00 uur. Daarna thuis verder spelen? Leen dan een 
Digi Toolkit bij de bieb. Op www.obgz.nl/digitoolkit kun 
je zien welke Digi Toolkits er allemaal zijn. 

VRAGEN AAN THOMAS BEEKMAN4 Samen met voetbalclub N.E.C. organiseert de bieb in februari weer het project  
‘Scoor een Boek!’ Kinderen kunnen op school ‘boeken scoren’ en ervaren hoe leuk lezen is.  
Maar houden voetballers zelf eigenlijk van lezen? Kinderen van de Jacobusschool uit 
Valburg vroegen het aan Thomas Beekman, de 20-jarige middenvelder  van N.E.C. 

WANNEER BEN JE BEGONNEN MET VOETBALLEN?
Ik ben begonnen met voetballen vanaf het moment dat ik 
kon lopen. Toen ik vier jaar oud was, ging ik voetballen bij 
mijn eerste voetbalclub S.M.L.  

HOE IS HET OM VOOR EEN VOL STADION TE VOETBALLEN, 
BEN JE DAN WEL EENS ZENUWACHTIG?
Ik vind het erg leuk om in een vol stadion te voetballen! Ik 
heb  natuurlijk  wel  gezonde  spanning,  maar  dat  komt 
vooral omdat ik er dan heel veel zin in heb. Helaas mogen 
er nu geen toeschouwers in het stadion, en dat  is maar  
saai.  Ik kan niet wachten tot de stadions weer vol zitten. 
Dat maakt het voetballen natuurlijk nóg leuker!

ZIJN DE SPELERS OOK JE VRIENDEN?
De spelers zijn zeker weten mijn vrienden! We hebben een 
erg leuk team en ook buiten het veld spreken we regelmatig 
met elkaar af.

HOUD JE VAN LEZEN? 
Jazeker, als kind las ik veel boeken van Paul van Loon. Dolfje 
Weerwolfje vond ik altijd hele leuke en spannende boeken! 
Lekker om na het voetballen even rustig met een boek op 
de bank te kruipen. 

BOEKENTIPS VAN 
THOMAS: 
Dolfje Weerwolfje, Koen 
Kampioen en Donald Duck zijn 
erg leuke boeken om te lezen, 
dus die raad ik zeker aan! 

BiebBouwers is dé 
maandelijkse Minecraft 
challenge georganiseerd door 
de bieb! Ben jij de allerbeste in 
Minecraft? Iedere maand 
nemen de BiebBouwers je mee 
naar het heden, verleden of de 
toekomst, met een 
bouwopdracht die je thuis kunt 
uitvoeren. Dit kun je alleen 
doen of samen: wat jij het 
leukste vindt! De BiebBouwers 
bouwden al een Romeins Fort, 
een waanzinnige boomhut en 
een echt scheepswrak! En ze 
hebben nog véééél meer gave 
ideeën. Ben je klaar met 
bouwen? Maak dan wat 
screenshots of een filmpje, en 
deel het met ons via Insta of 
TikTok. Vergeet niet 
#BiebBouwers te vermelden!

DOE MEE MET DE 
BIEBBOUWERS!

“  Help! 
Boekenchef! Ik 
zoek een mooi 
gedicht voor mijn 
Valentijn. Waar 
kan ik zoeken? ”

>> TIP: 
Een gedicht mag, iedere dag! (of het nu  
Valentijn is of niet) Nog meer inspiratie?  
Zoek eens op gedichten op  
www.jeugdbieb.nl.

“  Aaaah, de liefde! Poëzie is zo leuk, dichters spelen met 
woorden. Soms kom je zomaar een gedicht tegen in 
een boek, als een kleine verrassing. Er zijn ook boeken 
met alléén gedichten. Zoek tussen de  
informatie boeken naar dit plaatje: ”

 
 Rijm smakelijk! De Boekenchef

LICHT, CAMERA, ACTIE! 
Ken jij het festival Go Short? Dit is een jaarlijks filmfestival speciaal voor 
korte films (die maximaal 30 minuten duren) in Nijmegen. Voordat het 
grote festival in april plaatsvindt, gaat het festival ‘on tour’. Filmmakers 
komen dan bij verschillende vestigingen van de bieb op bezoek. Ze 
geven workshops waarin je leert hoe films in elkaar zitten. Én 
hoe je ze zelf kunt maken. Iedereen van vier jaar 
en ouder kan meedoen. Goeie actie! 

>> Kijk voor alle data en locaties 
van het Go Short festival in de 
kalender in het midden van dit 
BIEBblad, of kijk op  
www.obgz.nl/activiteiten.

fotograaf Broer van den Boom

De
Bo

ek
enchef weet raad

Wat zeg 
je 

Kees?
Oh, 

oh, wacht!  Quelle est ta 
langue 

maternelle?

Huh?
Konuşun, din-
leyin ama aynı 

zamanda 
okuyun.

O si, riba dia 21 di 
februari ta Dia 

Internacional di 
Idioma Materno. 

I     
books!  

有些孩子懂多种言

   !تسابیز نم رظن هب

Vet grappig!

Weten wat Kees allemaal te zeggen heeft? Lees de vertaling op obgz.nl/biebblad

>> Jouw mop in het volgende biebblad? 
Stuur ‘m in via actie@obgz.nl.

>> Kijk voor info en inspiratie op  
www.obgz.nl/biebbouwers



 

ACTIVITEITEN JEUGD
JANUARI T/M JUNI 2022

GEMEENTE BEUNINGEN 
DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT LEEFTIJD PRIJS LOCATIE

wo 05-01-2022 (elke week  
behalve 27 april) 15.00-16.00 uur

Kindercafé ontmoeting 6 t/m 10 gratis Bibliotheek Beuningen

ma 10-01-2022 16.00-17.30 uur Digi Playground ‘Hoe maak je een goede vlog?’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Beuningen

di 11-01-2022 (elke 2e dinsdag van de 
maand) 16.00-17.30 uur

Technieklab van CoderDojo workshop 8+ gratis Bibliotheek Beuningen

wo 26-01-2022 (elke laatste woensdag 
van de maand) 14.00-14.30 uur

Verhalen uit de teletijdmachine voorlezen 4+ gratis Bibliotheek Beuningen

ma 07-02-2022 16.00-17.00 uur Kindercollege ‘Een kijkje in je lichaam’ college 10+ gratis Bibliotheek Beuningen

ma 16-03-2022 15.00-17.30 uur Go Short on tour workshop 4+ gratis Bibliotheek Beuningen

ma 04-04-2022 16.00-17.00 uur Kindercollege ‘Het klimaat’ college 8+ gratis Bibliotheek Beuningen

GEMEENTE HEUMEN
DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT LEEFTIJD PRIJS LOCATIE

do 24-03-2022 15.45-17.15 uur Digi Playground ‘Robot bouwen met BYOR’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Malden

GEMEENTE LINGEWAARD
DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT LEEFTIJD PRIJS LOCATIE

di 18-01-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Robot bouwen met BYOR’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Huissen

di 19-01-2022 15.00-16.00 uur Kindercollege ‘Zo word je schipper!’ college 8+ gratis Bibliotheek Gendt

di 01-02-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Green Screen’ workshop 10+ € 2,50 Bibliotheek Bemmel

di 22-02-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Green Screen’ workshop 10+ € 2,50 Bibliotheek Huissen

ma 07-03-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Rondlopen in je eigen VR-wereld’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Gendt

di 29-03-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Rondlopen in je eigen VR-wereld’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Bemmel

wo 06-04-2022 15.00-16.30 uur Kindercollege ‘Biologisch voedsel verbouwen:  
hoe werkt dat?’ college 8+ gratis Bibliotheek Bemmel

ma 11-04-2022 15.00-16.30 uur Kindercollege ‘Hoor jij dat vogeltje ook?’ college 8+ gratis Bibliotheek Gendt

di 12-04-2022 15.00-16.30 uur Kindercollege ‘Hoor jij dat vogeltje ook?’ college 8+ gratis Bibliotheek Huissen

wo 13-04-2022 15.00-16.30 uur Kindercollege ‘Hoe duurzaam is ons eten?’ college 8+ gratis Bibliotheek Bemmel

di 19-04-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Rondlopen in je eigen VR-wereld’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Huissen

wo 20-04-2022 15.00-16.00 uur Kindercollege ‘Huissen in oorlogstijd’ college 8+ gratis Bibliotheek Gendt

GEMEENTE OVERBETUWE
DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT LEEFTIJD PRIJS LOCATIE

ma 03-01-2022 15.30-17.00 uur Digi Playground ‘LEGO-robots bouwen’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Zetten

do 13-01-2022 15.30-16.30 uur Kindercollege ‘Roofvogels en uilen’ college 8+ gratis Bibliotheek Elst

ma 17-01-2022 15.30-17.30 uur Digi Playground ‘Stamboom maken met opa of oma’ workshop 10+ € 2,50 Bibliotheek Zetten

ma 14-02-2022 15.30-17.30 uur Digi Playground ‘Stamboom maken met opa of oma’ workshop 10+ € 2,50 Bibliotheek Elst

vr 18-02-2022 15.45-17.30 uur Digi Playground ‘Solderen’ workshop 10 t/m 12 € 2,50 Bibliotheek Zetten

vr 18-03-2022 15.45-17.30 uur Digi Playground ‘Solderen’ workshop 10 t/m 12 € 2,50 Bibliotheek Elst

ma 21-03-2022 15.30-16.30 uur Kindercollege ‘Een kijkje in je lichaam’ college 10+ gratis Bibliotheek Elst

wo 23-03-2022 14.00-16.30 uur Go Short on tour workshop 4+ gratis Bibliotheek Elst

do 07-04-2022 15.30-16.30 uur Kindercollege ‘Het is geel met zwart en zegt bzzzzz” college 8+ gratis Bibliotheek Elst

ma 11-04-2022 16.00-17.00 uur Kindercollege ‘Fladderende vlinders in de tuin’ college 6+ gratis Bibliotheek Zetten

GEMEENTE NIJMEGEN 
DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT LEEFTIJD PRIJS LOCATIE

di 04-01-2022 13.00-14.30 uur Digi Playground ‘Hack de kerstverlichting’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek De Mariënburg

wo 05-01-2022 (elke 1e woensdag van de 
maand) 15.30-16.00 uur

Verhalen uit de teletijdmachine voorlezen 4+ gratis Bibliotheek Hatert

do 06-01-2022 13.00-14.30 uur Digi Playground ‘Digi speeltuin XL’ workshop 6+ € 2,50 Bibliotheek De Mariënburg

do 06-01-2022 (elke 1e donderdag van de 
maand) 15.00-15.30 uur

Verhalen uit de teletijdmachine voorlezen 4+ gratis Bibliotheek Muntweg

ma 10-01-2022 16.00-17.30 uur Digi Playground ‘Bouw een knikkercomputer’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Hatert

ma 17-01-2022 15.45-17.15 uur Digi Playground ‘Robot bouwen met BYOR’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Zwanenveld

ma 24-01-2022 15.45-16.45 uur Kindercollege ‘Twee talen in je hoofd, hoe werkt dat?’ college 8+ gratis Bibliotheek Zwanenveld

wo 26-01-2022 (elke laatste woensdag 
van de maand) 14.30-16.00 uur

Digi Playground ‘Inloopmiddag spelen met techniek’ workshop 6 t/m 12 € 2,50 Bibliotheek Muntweg

ma 17-01-2022 15.45-17.15 uur Digi Playground ‘Robot bouwen met BYOR’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Zwanenveld

wo 26-01-2022 (elke laatste woensdag 
van de maand) 15.00-16.30 uur

Kindercollege ‘Eerste hulp bij spreekbeurten’ college 6+ gratis Bibliotheek Hatert

ma 07-02-2022 16.00-17.30 uur Digi Playground ‘Hoe maak je een goede vlog?’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Hatert

do 10-02-2022 16.00-17.00 uur Kindercollege ‘Waarom heet je zoals je heet’ college 8+ gratis Bibliotheek Muntweg

vr 11-02-2022 15.30-17.30 uur Digi Playground ‘Experimenteren met de Arduino workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek De Biezantijn

wo 16-02-2022 16.00-17.30 uur Digi Playground ‘Kun jij de klooikoffer openen?’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Muntweg

wo 23-02-2022 14.30-17.00 uur Go Short on tour workshop 4+ gratis Bibliotheek Oosterhout-De Klif

do 24-02-2022 13.00-14.00 uur Verhalen uit de teletijdmachine ‘Tropische eilanden’ voorlezen 4+ gratis Bibliotheek Zwanenveld

wo 02-03-2022 15.00-17.30 uur Go Short on tour workshop 4+ gratis Bibliotheek Muntweg

do 03-03-2022 13.00-14.30 uur Digi Playground ‘Stop motion’ workshop 4+ € 2,50 Bibliotheek De Mariënburg

Zo 06-03-2022 9.30 - 16.00 uur Kletskoppenfestival  festival 2+ gratis Bibliotheek De Mariënburg

wo 09-03-2022 15.00-17.30 uur Go Short on tour workshop 4+ gratis Bibliotheek Hatert

do 10-03-2022 15.45-17.15 uur Digi Playground ‘Robot bouwen met BYOR’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Oosterhout-de Klif

do 10-03-2022 16.00 - 17.00 uur Kindercollege ‘Ontdek hoe je lichaam eruit ziet’ college 10+ gratis  Bibliotheek Muntweg

ma 14-03-2022 15.45-16.45 uur Kindercollege ‘Vuurspuwende vulkanan’ college 8+ gratis Bibliotheek Zwanenveld

wo 16-03-2022 16.00-17.00 uur Kindercollege ‘Wat kan een hulphond allemaal?’ college 6+ gratis Bibliotheek Muntweg

ma 21-03-2022 16.00-17.30 uur Digi Playground ‘Robot bouwen met BYOR’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Hatert

wo 30-03-2022 15.00-17.30 uur Go Short on tour workshop 4+ gratis Bibliotheek De Biezantijn

di 05-04-2022 15.00-16.30 uur Digi Playground ‘Bibberbots’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Lent-de Ster

wo 06-04-2022 16.00-17.30 uur Kindercollege ‘Hoor jij dat vogeltje ook?’ college 8+ gratis Bibliotheek Muntweg

do 14-04-2022 15.45-16.45 uur Kindercollege ‘Kunst van plastic soep’ college 8+ gratis Bibliotheek Oosterhout-de Klif

ma 18-04-2022 15.45-17.15 uur Digi Playground ‘Hoe maak je een goede vlog?’ workshop 8+ € 2,50 Bibliotheek Zwanenveld

zo 12-06-2022 10.00-17.00 uur Het Mooie Kinderboekenfestival festival 3 t/m 12 n.t.b. Bibliotheek De Mariënburg

tijdens openingstijden Makerspace ‘Kom maken in de makerspace!’ workshop 8+ gratis Bibliotheek De Biezantijn

GEMEENTE BERG EN DAL
DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT LEEFTIJD PRIJS LOCATIE

di 08-02-2022 14.30-16.00 uur Digi Playground ‘Rondlopen in je eigen VR-wereld’ workshop 10+ € 2,50 Bibliotheek Beek-Ubbergen

wo 09-02-2022 15.00-16.00 uur Kindercollege ‘Het ontstaan van de sterren’ college 9+ gratis Bibliotheek Groesbeek

do 17-02-2022 15.30-17.00 uur Digi Playground ‘Maak je eigen game met Scratch’ workshop 10+ € 2,50 Bibliotheek Groesbeek

wo 06-04-2022 14.30-15.30 uur Kindercollege ‘Op vogelspeurtocht in de natuur’ college 8+ gratis Bibliotheek Groesbeek

wo 13-04-2022 13.30-14.30 uur Kindercollege ‘Op vogelspeurtocht in de natuur’ college 8+ gratis Bibliotheek Leuth

wo 20-04-2022 14.30-15.30 uur Kindercollege ‘Op vogelspeurtocht in de natuur’ college 8+ gratis Bibliotheek Beek-Ubbergen

 

ACTIVITEITEN JEUGD
JANUARI T/M JUNI 2022

>> Kijk voor actuele en uitgebreide informatie op 
www.obgz.nl/activiteiten/agenda-jeugd

klooikoffer

Bibberbots

vogelspeurtocht

teletijdmachine

Rondlopen i
n je eigen

 

VR-wereld



VERBORGEN SCHATTEN

WOORDZOEKER

1.  Hoe heet de onhandige superhond van de schrijver 
Harmen van Straaten? Top ...

2.  Wie wonen er in de waanzinnige boomhut? Terry en ....
3.  Wie heet met zijn achternaam Potter en studeert op de 

tovenaarsschool Zweinstein?
4.  Hoe heet de levende maiskorrel die vaak boos is?
5.  Hoe heet het slimme meisje uit het boek van Roald Dahl 

dat veel van lezen en rekenen houdt?
6. Hoe heet het konijntje uit de boeken van Dick Bruna?
7.  Hoe wordt Emilia, de dochter van een vuurtorenwachter, 

ook wel genoemd?
8.  Hoe heet de vriend van Katrien Duck?
9. Wie heeft een boerderij en rijdt op een rode tractor?
10. Welke politieheld is half hond, half agent?
11.  Hoe heet de oranje kater over wie in Sesamstraat wordt 

voorgelezen?
12.  Deze jongedame kan met katten praten en is eigenlijk  

een poes.
13.  Wie beleeft er avonturen met Eend, Rat, Varkentje,  

Haas en Beertje?

Beantwoord de vragen en streep de woorden weg. . Dit kan in alle  
richtingen. Verticaal, diagonaal, van links naar rechts en andersom.  
De overgebleven letters vormen een boekfiguur.

OPLOSSING
De overgebleven letters vormen de volgende woorden:

M P H A R R Y L U D

A K N K V A M L N O

T A I IJ D I B A E G

I N P K N E O M T M

L D T O K T B P E A

D Y E F L E J J E N

A S I R O B R E O B

N R O C P O P B O B

T K I D E I K K I D

K C U D D L A N O D
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>> Een spreekbeurt houden over de bieb? Kijk op obgz.nl/biebblad voor goede tips, boeken en nog veel meer!

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Waar komen al die biebboeken vandaan????

Een paar weken later 
komt de bestelling 
binnen op de afdeling 
Collectie. Een flinke 
lading dozen!

2
Het is altijd weer een 
feestje om de dozen uit 
te pakken. Heerlijk, al 
die splinternieuwe 
boeken!

3

We verdelen de boeken 
in dozen. Deze dozen 
gaan naar 27 verschil-
lende vestigingen en 
naar 45 bibliotheken 
op scholen. 

5

De nieuwe boeken zijn via onze 
bieb-bestel-bus in de kasten 
beland. Zodat jij het nieuwste 
boek uit je favoriete serie kunt 
lezen. Of laat je verrassen door 
een hele nieuwe titel!

6

De bieb krijgt via de 
Nederlandse 
Bibliotheek Dienst 
(NBD) iedere week 
een lijst met 300 
nieuwe boeken. We 
lezen de beschrijvin-
gen en beslissen dan 
welke boeken we 
gaan bestellen. 

1

We plakken een  
sticker op de boeken met de 
juiste categorie. Ook koppelen 
we de boeken aan de juiste 
vestiging. Dat heet converteren. 

4

Er staan in de bieb oude ‘pareltjes’ die 
je misschien nog niet kent. We zetten 10 
verborgen schatten voor je op een rij die 
zeker de moeite waard zijn om te lezen!

Luisteren in 
plaats van lezen 
Als je even geen zin hebt om een 
boek te lezen, is luisteren misschien 
een idee? Ook als je dyslexie hebt of 
lezen soms saai vindt. We hebben 
veel leuke luisterboeken. 
>> Probeer het eens! 
www.jeugdbibliotheek.nl/ 

...  de bieb een grote collectie Engelstalige 
jeugdboeken heeft?

...  er ook jeugdboeken in andere talen zijn, 
zoals in het Frans, Duits, Arabisch en 
Spaans?

...  je deze boeken vier weken kunt lenen? 
...   deze titels ook in het Nederlands in de 

collectie staan?

Zondag 6 maart kun je leren hoe taal 
werkt tijdens het Kletskoppenfestival. Dit 
festival in Bibliotheek De Mariënburg zit 
tjokvol voorstellingen, spellen, verhalen, 
informatie, knutsels en experimenten.  

Het Kletskoppenfestival is leuk voor kinderen tot 12 jaar. 
Er komen allemaal studenten en wetenschappers langs 
die leuke taalproefjes met jullie gaan doen. Maar je kunt 
natuurlijk ook lekker luisteren naar een spannend ver-
haal of kijken naar een vrolijke voorstelling. 

Iedereen kan meedoen
Ben je doof of slechthorend? Of ben je de Nederlandse 
taal nog aan het oefenen? Ook dan kun je aan veel din-
gen meedoen. Wist je trouwens dat het festival gratis is? 
Leren over taal was nog nooit zo leuk. Dus, kletskoppen 
allemaal hier verzamelen!

>> Kijk op www.kletskoppenfestival.nl 
voor de nodige voorpret. 

Misschien heb je wel gehoord dat er sinds kort 
mensen uit Afghanistan in noodopvang 
Heumensoord (vlakbij Nijmegen) wonen: Zij 
hebben met hun familie moeten vluchten uit 
Afghanistan. Dat is niet makkelijk, en daarom 
plaatsten wij een pop-up bieb voor plezier en 
afleiding. 

Op vertoon van de goede oplossing en deze bon 
krijg je € 2,50 korting bij aankoop van een boek. 

De bon is te besteden bij een minimum  
aankoop van € 15.

Wil je meer weten over het leven van een 
vluchteling? Lees dan eens  
‘Op de vlucht’ van Pimm van Hest (5+)  
of ‘De aankomst’ van Shaun Tan (10+)

MEERDERE TALEN 
VERKRIJGBAAR 
Ik wil een zebra zijn
Christine Sterkens

POOLS 
Mathilda
Roald Dahl
 

SPAANS
Anna Kadabra
Pedro Mañas 

DUITS 
Rodrigo Raubein 
Michael Ende en 
Wieland Freund

ENGELS
Uma and the 
answer to abso-
lutely everything 
Sam Copeland

ARABISCH 
Het leven van  
een loser, Jeff Kinney

  WIST JE DAT… 10X 

1 De Geheime Tuin 
Frances Hogdson Burnett 
(10+)
Over een weesmeisje dat 
een verboden en verwaar-
loosde tuin weer tot bloei 
brengt. Betoverend en 
mysterieus...

5 Het nieuwe spookhuis
Tjerk Noordraven (9+)
In het nieuwe spookhuis 
op de kermis wonen 
mummies, vampiers en 
andere doodenge wezens. 
Deel één van de engste 
serie ooit!  

6 Ronja de Roversdochter
Astrid Lindgren (10+)
Ronja en Birk willen niet 
meedoen aan de ruzie 
tussen hun vaders. Ze 
vluchten samen de natuur 
in en krijgen te maken 
met vogelheksen en 
aardmannen.

2 Spaghetti van Menetti 
Kees Leibbrandt (8+)
De inwoners van de stad 
Spriet zijn zo dun als een 
spriet! Meneer Menetti 
hoopt dat de mensen door 
het eten van zijn heerlijke 
spaghetti wat dikker 
worden. 

3 Alle verhalen van 
Kikker en Pad
Arnold Lobel (4+)
Kikker en Pad zijn de beste 
vrienden. In dit leuke 
voorleesboek zijn al hun 
avonturen verzameld.
 

8 De wind in de wilgen
Kenneth Grahame (9+)
Prachtige verhalen over 
trouw en vriendschap tus-
sen Mol en Rat die aan de 
rivier wonen.

10 Ninja Patrol en het  
geheime zwaard
Harmen van Straaten (7+)
Storm, Justin en Anna  
vinden op zolder een oude 
kist met een echt ninja 
zwaard. Zo begint de Ninja 
Club. Maar dan gebeuren 
er vreemde dingen.

4 De jongen die van  
draken droomde 
Andy Shepherd (8+)
De verhalen van Tomas en 
Fikkie zijn nog niet 
afgelopen! Deel 4 is uit, en 
die is net zo spannend als 
de andere delen!

7 De scheepsjongens  
van Bontekoe
Johan Fabricius (11+)
Tijdens de zeereis met een 
koopvaardijschip naar 
Oost-Indië rond 1620 bele-
ven Hajo, Rolf en Padde 
veel avonturen en tegen-
slagen, waardoor zij dikke 
vrienden worden.

9 Het meisje dat kon 
vliegen
Victoria Forester (10+)
Piper ontdekt dat ze kan 
vliegen, en ze vindt het 
heerlijk! Ze mag naar een 
school voor kinderen met 
bijzondere gaven. Maar is 
het daar wel pluis?

OP DE 
VLUCHT...

KLETSKOPPEN 
VERZAMELEN!

BOEKENTIP: 
VAN JASMIJN (9 JAAR)  

De titel van het boek is: Op naar de top 
(Het leven op Topford)
Het is geschreven door: Thea Stilton

Dit gebeurt er allemaal 
in het verhaal:
Het gaat over dat er een band naar 
Topford komt. Er komt dan een 
wedstrijd wie er met de band mag 

optreden. Wie zal het zijn...

Ik raad dit boek aan omdat:
Het is een heel leuk boek omdat het 
spannend en een leuk mysterie is.



COLOFON
 

Hier draait alles om taal. Samen met andere 
kinderen doe je taalspelletjes zoals Scrabble of 
woordzoekers. Ook klets je over van alles en nog 
wat. Soms ga je met de hele groep naar buiten  
om naar mooie woorden te speuren. 

Of er komt iemand op bezoek die wat kan 
vertellen over taal. Wat dacht je van onze 
biebrobot Bibi? Zij kan jou heel veel leren. Taal is 
niet saai, taal is leuk! Aanmelden is niet nodig, 
je mag gewoon binnenlopen. En neem je 
ouders, broertje, zusje of vriendjes mee!

De inhoud van deze krant is zorgvuldig samengesteld. 
Wijzigingen in het programma blijven altijd mogelijk.  
Kijk voor de meest actuele informatie en kaartverkoop  
voor betaalde activiteiten op www.obgz.nl/agenda. 

januari 2022 

concept: Einder Communicatie (einder.com)
redactie: afdeling Marketing & Communicatie,  
Bibliotheek Gelderland Zuid 
ontwerp en vormgeving: Esther van Benthem  
(Einder Communicatie)

Ingrediënten:
1 blikje gecondenseerde melk
340 gram pure chocolade 
90 gram ongezouten noten
45 gram biscuitjes
30 gram mini marshmallows

Zo maak je het: 
1. Bekleed een bakvorm met bakpapier
2.  Smelt de chocolade met de gecondenseerde melk  

in een pan
3.  Snijdt de nootjes en biscuitjes in stukjes en voeg  

samen met de marshmallows toe aan de chocolade
4.  Giet de fudge in de bakvorm en dek deze af met folie,  

koel de fudge 4 uur in de koelkast

Om lekker samen van te smullen.  
Eet smakelijk!

TAALSPELLETJES 
IN HET 
KINDERCAFÉ

8

Het Mooie Kinderboekenfestival komt naar Nijmegen!  
Op zondag 12 juni brengt het festival tien kinderboeken 
tot leven in en om Bibliotheek De Mariënburg en LUX. 
Denk aan workshops, bezoeken van schrijvers, 
verkleedpartijen en voorleesfeestjes. Verwacht een 
festivalsfeer voor je hele familie. Je gaat op 
ontdekkingstocht en duikt helemaal in de wereld van 
verschillende boeken. Daarna krijg je ongetwijfeld zin om 
zelf verder te lezen in de festivalboeken. Want er is niks 
leuker dan op reis gaan in je fantasie!

Ben je tussen de 6 
en 10 jaar? Kom 
dan elke woens-
dagmiddag van 
15 tot 16 uur naar 
het Kindercafé in 
Bibliotheek 
Beuningen. 

Weet jij welke sprookjes er 
staan afgebeeld in emoji? 
Stuur je antwoorden naar ons 
op via actie@obgz.nl en 
maak kans op een boek van 
jouw favoriete sprookje! 
De meeste opgaven zijn 
redelijk makkelijk te maken, 
maar er zitten er een paar 
tussen voor gevorderde 
sprookjes liefhebbers. 
Misschien kunnen je broertje, 
zusje of ouders wel een 
handje helpen. 
Veel puzzelplezier!

HET MOOIE 
KINDERBOEKENFESTIVAL

1

3
4
5
6
7
8
9
10

2

RAAD DE SPROOKJES EN WIN!
LEEN ‘M 

BIJ DE 
BIEB!

Rocky Road Fudge

Op zoek naar een boek, maar je weet niet 
welke je moet kiezen? Voor iedereen hebben 
we toffe boeken in de bieb! 

En het mooie is, al deze boeken kun je gratis 
lenen! Want tot 18 jaar is een abonnement 
bij de bibliotheek gratis. Vraag even aan je 
ouders of ze je lid maken via www.obgz.nl/
lidworden. En dan zien we je graag snel in de 
bieb. Gezellig! 

Word  
gratis lid 

van de 
bieb!


