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Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ 
Gezocht: nieuwsgierige, kritische, creatieve 

kinderreporters 
 

Udenhout – De Kinderboekenweek stond in het teken van: 'Worden wat je wil'. Het 

maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, ieder kind kan worden waar hij van 

droomt. Word jij later astronaut, dokter of kok… of een bekende zangeres, voetballer of 

misschien wel een REPORTER? 

 

Maak jij je wel eens druk over de toekomst van Udenhout? 

Vraag jij je wel eens af: is er straks nog genoeg ruimte om te spelen? Is er nog 

schone lucht? Zijn er nog bossen en groene weilanden? 

Vind je het leuk om daarover na te denken met leeftijdsgenoten? 

Vind je het leuk om samen plannen te bedenken voor de toekomst van 

Udenhout? Samen te zoeken naar oplossingen voor problemen? 

 

 

Vind je het leuk om daarover te schrijven of daarover een vlog te maken en ben  

je ook nog tussen de 9 en 14 jaar? 

Dan kunnen we jou gebruiken als reporter van Udenhout. 

Je wordt opgeleid door echte kenners uit het dorp en gaat op zoek naar onderwerpen 

waarover je kunt schrijven, fotograferen of filmen in je eigen buurt. De kinderreporters 

komen een aantal keer samen in de bibliotheek. Samen met Sharon Hamers (illustrator), 

Ester van Zundert (journalist) en medewerkers van De Wegwijzer maak je dan een tof 

artikel. Jullie gaan je verdiepen in onderwerpen die spelen in jullie dorp. De verhalen die 

jullie daarover schrijven, krijgen een serieuze plek in De Wegwijzer en ook online op de 

websites van de Bibiotheek Midden-Brabant en kinderpersbureau TilburgJunior, zodat 

iedereen kan lezen wat jij belangrijk vindt. 

Zin om mee te doen? Meld je aan door te mailen naar: udenhout@bibliotheekmb.nl 

Vermeld in ieder geval je naam en je leeftijd. Ook als je meer informatie wilt hebben, kun 

je dit mailadres gebruiken 

 

de Bibliotheek Udenhout, Tongerloplein 15, 5071 CX Udenhout, mail: 

udenhout@bibliotheekmb.nl  

 

 

 

Einde persbericht 

 

mailto:udenhout@bibliotheekmb.nl
mailto:udenhout@bibliotheekmb.nl


de Bibliotheek Midden-Brabant 

De Bibliotheek Midden-Brabant is met 16 vestigingen de grootste culturele instelling in haar 

werkgebied: de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en Waalwijk. 

Bibliotheek Midden-Brabant heeft circa 165 medewerkers die per jaar 1,5 miljoen bezoekers 

ontvangen en 3 miljoen uitleningen realiseren. Als openbare bibliotheek voorzien wij 337.000 

mensen van informatie, educatie en cultuur. 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

De Bibliotheek Udenhout 

Contactpersoon Jolanda Hendrikx 

Tel.013-5116550 

e. jolandahendrikx@bibliotheekmb.nl 

i. www.bibliotheekmb.nl 
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