
 

 

Nationale Voorleesdagen 2023 bij 
Bibliotheek Rijn en Venen 
 

Nationale Voorleesontbijt 2023 
Op 25 januari worden de voorleesdagen bij ons op vier 

locaties afgetrapt met het Nationale Voorleesontbijt. Bij 

Buurthuis Briljantstraat (Alphen Noord) zal Wethouder 

Noordermeer voorlezen, bij vestiging Ter Aar zal 

Burgemeester Van Duin voorlezen, bij vestiging 

Roelofarendsveen zal Burgemeester Heijstee-Bolt 

voorlezen en bij vestiging Zoeterwoude-Dorp zal 

Burgemeester Van Trigt voorlezen, uit het boek Nee! Zei 

Konijn van Marjoke Henrichs. Aansluitend staat er wat te eten en drinken klaar voor de 

kinderen. Meer info en aanmelden via onze website www.bibliotheekrijnenvenen.nl (of 

scan de QR code).  

 

Meld je aan voor een gratis activiteit 
Bibliotheek Rijn en Venen organiseert in verschillende vestigingen allerlei activiteiten rondom 

de Nationale Voorleesdagen, bedoeld voor kinderen tot en met 6 jaar en hun (groot)ouders. Zo is er 

een superleuke Prentenboekenyoga activiteit voor (groot)ouder-kind, een knutselactiviteit 

Modderbad van Maximiliaan en Max en het Rommelfeest! kindertheater. Ook zijn er nog 

verschillende voorleesfeestjes voor peuters en kleuters, en een aantal livestreams waarbij 

Maximiliaan Modderman geeft een feestje wordt voorgelezen, ook in andere talen.  

Kijk voor meer informatie op onze webpagina 

https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/activiteiten/nationale-voorleesdagen.html (of scan 

de QR code) en meld je aan.  

 

Maximiliaan Modderman geeft een feestje 
Maximiliaan Modderman geeft een feestje is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar! 

Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn 

speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen 

mama en papa zeggen als ze thuiskomen? 

 

Wil jij uit dit prentenboek voorlezen? Misschien past een van de andere boeken beter bij 

jou en je kindje. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen is er De Prentenboeken Top 

10 samengesteld. Kom de boeken ontdekken in de bibliotheek.  

 

Tot gauw!  

 

Hartelijke groet, 
 
Team Nationale Voorleesdagen 2023 

Maak je kind van 25 januari t/m 4 februari 2023 gratis lid van de bibliotheek én ontvang          

een vingerpoppetje van het prentenboek van het jaar:  

‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’! 

Deze actie geldt voor kinderen van 0-6 jaar en zolang de voorraad strekt. 

 

http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/activiteiten/nationale-voorleesdagen.html

