


Inloop met feestelijke opening Annie M.G.Schmidtzaal 
9.00 uur | Voor alle kinderen, hun ouders, opa’s, oma’s of oppasvrienden 

Mambies Dans Annie M.G.Schmidtzaal 
9.30 - 10.15 uur | 1,5 maand tot 2 jaar 
Kom samen met je baby dansen op muziek en voel de speciale band tussen jou 
en je kindje. Bij deze nieuwe dansvorm uit Mexico zit je baby in een draagdoek. 
Je mag je eigen meenemen, maar er zijn ook draagdoeken aanwezig. Door  
Eloisa Garcia-Landois, docente Mambies Dans 

Bewegen op muziek Jeugdafdeling 2e verdieping  
9.30 uur en 9.55 uur | 2 tot 4 jaar  
Wordt jouw peuter ook vrolijk van muziek? Dan is deze workshop voor hem of 
haar. Voor kinderen gaat muziek altijd samen met beweging, daarom staan  
beiden centraal in deze workshop. Door te bewegen en te dansen leren ze muziek 
kennen en begrijpen. Door Manon van ’t Spijker van de Leeuwenkuil 

Muziek op Schoot Benaliruimte 2e verdieping 
9.30 uur en 10.00 uur | 10 maanden tot 2 jaar | 10.25 uur | 2 tot 4 jaar                                   
Muziek beweegt, maakt je blij en brengt mensen dichter bij elkaar. Laat je kindje 
nu al kennis kan maken met muziek! Aan de hand van boekjes, knuffels en  
muziekinstrumentjes wordt gezongen en gedanst. Door Aline Corté van de 
Leeuwenkuil 

Voorlezen met gebaren Annie M.G. Schmidtzaal  
10.30 uur, 10.55 uur en 11.20 uur | 1 tot 4 jaar   
Tijdens deze interactieve workshop wordt er voorgelezen uit diverse prentenboe-
ken met ondersteuning van gebaren. De kinderen kunnen lekker meedoen en zo 
spelenderwijs enkele gebaren leren. Samen gaan we helemaal op in het verhaal. 
Door Nienke Fluitman van Wapperkids 

De Gele Verhalenbus voor de bibliotheek 
9.30 - 12.00 uur | alle leeftijden 
Tijdens het hele BoekStartFeest kun je samen met je kindje luisteren naar een 
verhaal uit een goed boek, voorgelezen door een goed verteller. Heerlijk om even 
weg te dromen met Kikker en zijn vriendjes, Kleine ezel of die lieve rode kater 
Dikkie Dik. 

Informatiemarkt Jeugdafdeling en digitaal centrum 2e verdieping 
9.00 - 12.00 uur | Voor alle geïnteresseerden 
Minimarkt met informatie over taal, lezen, muziek, opvoeding, dansen en bewegen.  
Verder nog: kindergrabbelton, beweegcircuit van Sam&ko, fruitspies maken, ‘Knuffeljas’,  
muziekinstrumentjes maken. Babyhoek met oppas. 
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