
Programma
VIP Voorleesontbijt
Xander van der Wulp
Wo 24 januari • 10.30-11.15 uur  
de Centrale Bibliotheek • 2-4 jaar

VoorleesLateLunch 
Marieke Dubbelman
Za 27 januari • 14.00-14.45 uur 
de Bibliotheek Vleuterweide • 2-6 jaar

VoorleesLunch
Peter Kuipers Munneke
Za 27 januari • 12.00-12.45 uur  
de Bibliotheek Hoograven • 2-6 jaar 

VoorleesThee
Housnia el Mimouni
Wo 31 januari • 15.30-16.15 uur 
de Bibliotheek Kanaleneiland • 2-6 jaar

VoorleesThee
Bouchra Dibi
Do 1 februari • 15.30-16.15 uur  
de Bibliotheek Overvecht • 2-6 jaar

VoorleesOntbijt 
Hans Spekman
Za 3 februari • 10.30-11.15 uur 
de Bibliotheek Zuilen • 2-6 jaar

Voorstelling Amadeus Lyceum
Wo 31 januari  
11.30-12.15 uur •  clienten Abrona en 

ouders met kinderen
14.00-14.45 uur • ouders en kinderen
15.00-15.45 uur • ouders en kinderen 
de Bibliotheek Vleuterweide • 2-6 jaar

Expositie
Wo 24 januari t/m wo 7 februari  
de Bibliotheek Vleuterweide

Helga Huisjes 
Wo 24 januari • 10.30-11.15 uur 
de Bibliotheek Kanaleneiland • 0-2 jaar 
Za 3 februari • 10.30-11.15 uur  
de Bibliotheek Parkwijk • 0-2 jaar 

Wapperkids
Vr 26 januari • 10.30-11.15 uur 
de Bibliotheek Overvecht • 0-2 jaar 
Za 27 januari • 10.30-11.15 uur  
de Bibliotheek Zuilen • 0-2 jaar 
Di 30 januari • 10.30-11.15 uur  
de Bibliotheek Hoograven • 0-2 jaar

Prentenboeken Parade 
Zo 28 januari • 10.00-13.00 uur 
de Centrale Bibliotheek • 2-6 jaar  
leden € 5,00, niet-leden € 7,50 

Ben je tussen de 0 en 2 jaar 
en nog geen lid? 

Dan krijg je een BoekStartkoff ertje 
met een boekje en cd’tje cadeau.

Feest voor 
alle kinderen 
van 0-6 jaar

bibliotheekutrecht.nl/voorleesdagen

De Nationale 
Voorleesdagen 

24 januari t/m 3 februari 2018 

Let op: Alle activiteiten, met uitzondering van de Prentenboeken Parade, 
zijn gratis. Voor alle activiteiten graag reserveren. 
Ga voor alle informatie naar bibliotheekutrecht.nl/voorleesdagen 

2-6

Word 
gratis lid 
0-2 jaar

Word 
gratis lid 
2-6 jaar

Word 
gratis lid 
2-6 jaar

Ben je tussen de 2 en 6 jaar en nog 
geen lid? Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen krijg je het 
tijgertje cadeau. 

Wees er 
snel bij, 
want op is op!

2-6

Voorstelling en Expositie
Leerlingen van het Amadeus Lyceum hebben speciaal voor de Nationale 
Voorleesdagen een voorstelling over ‘Ssst! De tijger slaapt’ gemaakt. 

Stichting Abrona organiseert een expositie over 
het Prentenboek van het Jaar. 



Sttt! De tijger slaapt
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2018 
staat het Prentenboek van het Jaar 
‘Sttt! De tijger slaapt’ centraal. 
Het is geschreven en  geïllustreerd 
door Britta Teckentrup.

Voorleesactiviteiten

Prentenboeken Parade 
Tijdens de Prentenboeken Parade op zondag 28 januari in de 
Centrale Bibliotheek komen alle Top 10 prentenboeken van 
de Nationale  Voorleesdagen voorbij! Kom lekker luisteren naar 
mooie verhalen, kom ontdekken, spelen en beleven. 
Bestel snel je kaarten!

Het VIP Voorleesontbijt 
De feestelijke start van de 
Nationale Voorleesdagen 
is het VIP Voorlees ontbijt. 
De VIP die dit jaar in de 
Centrale Bibliotheek komt 
voorlezen is niemand 
 minder dan Xander van 
der Wulp. Hij is niet alleen 
een bekend Nederlands 
politiek  verslaggever, hij 
heeft ook drie kinderen. 
Op 24 januari leest hij voor uit het prentenboek 
van het jaar. Kom luisteren en ontbijt mee. 

Helga Huisjes 
leest voor en 
zingt
Muziekdocent Helga Huisjes 
leest voor uit een babyboekje. 
Daarna zingt ze samen met de 
kinderen en ouders liedjes bij 
het verhaal “Met z’n tweetjes 
een streepje voor” van Guido 
van Genechten. 
Kom en doe mee! 

Ssst… Maak 
een gebaar, 
tijger slaapt!
Interactieve voorlees-
voorstelling van Wapperkids

Gebaren maken geen geluid en 
dat is maar goed ook! 
Want tijger slaapt… Wapperkids 
zorgt ervoor dat de kinderen 
mee gebaren en het verhaal 
over de tijger met hun handen 
tot leven laten komen.

0-4

2-6

0-2

0-2In 5 vestigingen wordt er door verschillende bekende wijkbewoners 
voorgelezen uit het bekroonde boek ‘Sttt! De tijger slaapt’. 
Kom luisteren, eten & drinken, kleuren en geniet met je kind. 
Voor elk kind is er een leuke verrassing. 

Wie lezen er voor? 

Marieke Dubbelman is columniste bij het Utrechts 
Nieuwsblad en schrijfster, o.a. bekend van Het Erkende 
Verhuisboek en de Vinexwandelgids. Ook is ze moeder 
van vier kinderen en leest zij de jongste (5) nog elke 
avond voor.

Peter Kuipers Munneke is weerman bij de NOS. 
Daar is hij een echte verhalenverteller en gebruikt  taal 
als instrument om een verhaal met een kop en een 
staart te vertellen op radio en tv. Ook voorlezen aan zijn 
kinderen doet hij graag. Een fi jne manier om even lekker 
zij aan zij met zijn kinderen te zitten.

Housnia el Mimouni woont in Kanaleneiland en is daar als kind 
ook opgegroeid. In haar jeugd kwam zij al graag in de  
bibliotheek. Lezen is altijd een hobby van haar geweest, 
als kind las zij graag romans, later in haar tienerjaren 
boeken over andere  culturen en geloven.

Hans Spekman is oud-wethouder en kamerlid. Hij 
leeft en woont in Zuilen en is vader van drie kinderen.

Bouchra Dibi, raadslid en wijkbewoner, is naast 
 politica voor de PvdA ook moeder van twee volwassen 

zonen. Zij leest nu haar vele neefjes en nichtjes voor. 


