
            Kom 
          griezelen  
tijdens de Kinder-

      boekenweek!

... Griezel 
kalender 

14 oktober - Griezelbus van Paul van Loon

Chocoladefabriek

15 oktober - Boekenbios GVR

Vanaf 7 jaar | Chocoladefabriek 

17 oktober - Boekenbios GVR

Vanaf 7 jaar | Chocoladefabriek  

19 oktober - Workshop met de dieren  

van Exotus Serpenti  

Voor durfals vanaf 6 jaar |  Chocoladefabriek 

20 en 21 oktober - Gruwelijk enge  

VR-Experience met VR-Space  

Vanaf 11 jaar met of zonder ouder | Chocoladefabriek 

30 augustus - Enge dieren knutselen 

(slangen en krokodillen)  

Kinderbibliotheken Oosterwei en Goverwelle  

1 september - Enge dieren knutselen  

(slangen en krokodillen) 
Kinderbibliotheken Bloemendaal-Plaswijck en  

Brede School de Biep Korte Akkeren 

13 september - Enge dieren knutselen 

(spinnen en haaien)  

Kinderbibliotheken Oosterwei en Goverwelle  

15 september - Enge dieren knutselen 

(spinnen en haaien)  

Kinderbibliotheken Bloemendaal-Plaswijck en  

Brede School de Biep Korte Akkeren 

27 september - Spinnen op je wang… 

(schminken)  

Kinderbibliotheken Oosterwei en Goverwelle  

29 september - Spinnen op je wang… 

(schminken) 
Kinderbibliotheken Bloemendaal-Plaswijck 

en Brede School de Biep Korte Akkeren 

11 oktober - Workshops van  

schrijfster Hanneke de Jager rond  

haar boek “Prinsesje Lupine is jarig”

Voor 6 – 8 jarigen | Chocoladefabriek 

11 oktober - Beestachtig bezoek  

van Exotus Serpenti  

Kinderbibliotheken Goverwelle en Oosterwei  

13 oktober - Beestachtig bezoek  

van Exotus Serpenti  

Kinderbibliotheek Bloemendaal-Plaswijck en  

Brede School de Biep Korte Akkeren 

13 oktober - Voorstelling  

‘Lekker nooit niet bang’ met  

Vivian den Hollander en Mattie Poels

Voor 4 – 6 jarigen (en hun ouders) | Chocoladefabriek 

In oktober is de Kinderboekenweek weer. 
Dit jaar is het thema  Gruwelijk 
eng griezelen!
We starten gelijk na de zomervakantie  
met een griezelig programma in de 
Kinderbibliotheken en de Chocoladefabriek. 
Elke week is er wel wat te doen of te ontdekken! 

Durf jij langs te komen?

Woensdagmiddag 4 oktober -

Gouds Kinderboekenfeest 

met workshops en 

voorstelling 

“De Kindertemmer”

Goudse Schouwburg | 13.15 – 16.30 uur | 
Kaartverkoop via de Goudse Schouwburg

Op 20 en 21 oktober  

levensecht griezelen  

met de 3D-bril van  
de VR-Experience;  

waar ben je aan  

begonnen!?



In Kinderbibliotheken  
Oosterwei en Goverwelle 
Enge dieren knutselen  

(slangen en krokodillen) 

Woensdagmiddag 30 augustus    

Enge dieren knutselen  

(spinnen en haaien)

Woensdagmiddag 13 september  

Spinnen op je wang… word zelf 

een griezelig dier (schminken)

Woensdagmiddag 27 september  

Spannende dieren van Exotus Serpenti* 

op bezoek tussen 14.00 – 15.30 uur

Woensdagmiddag 11 oktober  

In Kinderbibliotheken Bloemendaal- 
Plaswijck en Brede School de Biep KA
Enge dieren knutselen 

(slangen en krokodillen)

Vrijdagmiddag 1 september

Enge dieren knutselen  

(spinnen en haaien)

Vrijdagmiddag 15 september 

Spinnen op je wang… word zelf  

een griezelig dier (schminken)

Vrijdagmiddag 29 september

Spannende dieren van Exotus Serpenti* 

op bezoek tussen 15.00 – 16.30 uur

Vrijdagmiddag 13 oktober

Een  

workshop  

met de dieren  

van *Exotus  

Serpenti vindt 

plaats in de  

herfst- 

vakantie.  

Hiervoor  

moet je wel  

een kaartje  

reserveren.

Griezelen... in de 

Chocoladefabriek!

In de Chocoladefabriek
Boekpresentatie  

Prinsesje Lupine is jarig

Hanneke de Jager presenteert in samenwerking  
met Boekhandel Verkaaik haar boek Prinsesje Lupine  
is jarig. Voor als je meer van roze dan van griezelen 
houdt! Tijdens de workshop kan je je eigen prinsesje  
op verschillende manieren aankleden. 
Woensdagmiddag 11 oktober | Voor 6 – 8 jarigen 
Van 13.30 – 14.30 uur en 15.00 – 16.00 uur   
6,00 voor leden | 7,50 voor niet leden

Voorstelling  

Lekker nooit niet bang!

Net voor de herfstvakantie verzorgen schrijfster  
Vivian den Hollander en muzikant Mattie Poels  
de voorstelling Lekker nooit niet bang! naar  
het gelijknamige boek. Deze voorstelling is in  
samenwerking met de Brede School al  gegeven  
aan veel Goudse groep 3 leerlingen. 
Vrijdagmiddag 13 oktober | Voor 4 – 6 jarigen 
Van 16.30 – 17.15 uur  
6,00 voor leden | 7,50 voor niet leden

Paul van Loon’s Griezelbus

In samenwerking met boekhandel Verkaaik  
komt de Griezelbus van Paul van Loon  
langs! Verder verklappen we nog niks...
Zaterdag 14 oktober

BoekenBios film De GVR

 Samen griezelig genieten met de BoekenBios  
film De GVR gebaseerd op het gelijknamige boek  
geschreven door Roald Dahl. Speciaal voor het  
thema ‘gruwelijk eng’ verzorgt Kruim een  
toepasselijk pauzeverrassing. 
Zondagmiddag 15 en dinsdagmiddag 17 oktober  
 Voor de jeugd vanaf 7 jaar  |  Van 14.30 –  ± 17.00 uur
6,00 voor leden | 7,50 voor niet leden (incl. pauzeverrassing)

Exotus Serpenti*

Tijdens de herfstvakantie komen er regenboogboa’s, 
baardagamen, kolenbranders en tapijtpythons van 
Exotus Serpenti op bezoek in de Chocoladefabriek. 
Tijdens één van de workshops kan je al je vragen stellen, 
de beesten aanraken en word je overspoeld met 
weetjes. Voor de workshops moet je wel een kaartje 
reserveren! 
Donderdag 19 oktober | Voor alle durfals vanaf 6 jaar    
14.00 – 15.00 uur en 15.00 – 16.00 uur
6,00 voor leden | 7,50 voor niet leden

De Gruwelijk Enge  

Virtual Reality (VR) Experience

Tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie 
sluiten we onze Kinderboekenmaand af met De 
Gruwelijk Enge VR Experience. Tijdens deze activiteit 
doorloop je verschillende griezelige ervaringen die 
door de 3D-bril zo echt lijken dat je jezelf afvraagt 
waar je aan begonnen bent… 
Vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober.  
In blokken van 45 minuten met max. 8 personen  
tussen 9.45 – 13.00 uur en 13.45 – 17.00 uur,  met vooraf 
een introductie en achteraf een consumptie. Kaartje  
is incl. consumptievoucher bij Kruim voor de schrik!
Eén volwassene + één kind: 22,50 voor leden |  
25,- voor niet leden. 
Twee kinderen vanaf 11 jaar : 22,50 voor leden |   
25,- voor niet leden
Als je alleen durft: 12,00 voor leden | 13,- voor niet leden

Kaartverkoop via  

bibliotheekgouda.nl

Alle activiteiten in de 

Kinderbibliotheken  

zijn gratis en je kan  

er zo binnenlopen!

Griezelen... 
in de Kinder-

bibliotheken!
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Kom samen  

griezelen!

Kijk voor de volledige  

programmering op  

bibliotheekgouda.nl


