
KINDERBOEKENWEEKFEEST

ZONDAG 14 OKTOBER

13.00 - 16.00 UUR

GRATIS TOEGANG

Locatie: de Bibliotheek aan de Vliet
Generaal Eisenhowerplein 101, 2288 AG Rijswijk

www.BIBLIOTHEEKAANDEVLIET.NL/KINDERBOEKENWEEKFEEST

aan de Vliet aan de Vliet

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK



Leidschendam
Fluitpolderplein 5
2262 ED Leidschendam

Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101
2288 AG Rijswijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257
2273 JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

 /dBadV      @dBadV      /dBadV 

Voor de kaartverkoop kun je terecht bij de balies in de bibliotheek en op: 

www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek

adressen en contact

Van 3 tot en met 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit keer is het 
thema Vriendschap. Het motto: Kom erbij!

Jozua Douglas schreef het Kinderboekenweekgeschenk® voor 2018 De 
eilandenruzie. Het boek is geïllustreerd door Elly Hees.  Milja Praagman 
schreef en tekende het prentenboek Kom erbij.

In de bibliotheek hebben we tijdens de Kinderboekenweek weer allerlei 
leuke activiteiten voor jou en je vrienden!

Koop op tijd je kaartje via de website of aan de balie in de bibliotheek. 
VOL=VOL!

Theater: Raad eens hoeveel ik van je hou
Het was bedtijd voor Hazeltje. Hij hield zich stevig 

vast aan de lange oren van Grote Haas. Hij wilde 

zeker weten dat Grote Haas goed naar hem 

luisterde: ‘Raad eens hoeveel ik van je hou?’, vroeg 

Hazeltje. ‘Oei, ik denk niet dat ik dat kan raden’, zei 

Grote Haas. Deze voorstelling gaat over liefde.

L’dam • wo 3 okt • 09:30 uur • 11:00 uur • 13:30 uur

V’burg • wo 10 okt • 09:30 uur • 11:00 uur • 13:30 uur

Rijswijk • wo 17 okt • 09:30 uur • 11:00 uur • 13:30 uur 

2 - 6 jaar • Leden € 4,00 • niet-leden € 5,00 

Maak je eigen memory
De herfst is in aantocht, dus zonder nat pak 

buitenspelen gaat steeds minder vaak. Maar wat 

is er leuker om samen binnen te doen, dan een spel 

spelen?  Kom daarom je eigen memoryspel maken 

en luisteren naar het verhaal van Memory Konijn.

Rijswijk • wo 3 okt • 14:00 - 16:00 uur

4 - 8 jaar • Leden € 1,50 • niet-leden € 2,50

Regisseer je eigen stop-motion fi lmpje
Maak je eigen verhaal en breng dit met 

kinderboeken tot leven. Kom met je vriend of 

vriendin -  maar alleen mag ook - knippen, plakken 

en filmen met de iPad. Alles is aanwezig om als 

regisseur van je eigen stop-motion filmpje aan de 

slag te gaan.

Voorburg • do 4 okt • 16:00 - 17:00 uur

Leidschendam • do 11 okt • 16:00 - 17:00 uur

9 - 12 jaar • Leden € 4,00 • niet-leden € 5,00

Spring mee met Keith Haring
Kun jij ook zo’n dansend poppetje maken als Keith 

Haring? Laat je inspireren door zijn kunst en maak 

een levensgroot portret op behangpapier. Samen 

trek je een omtrek om elkaar heen en daarna kun 

je aan de slag met kleuren en gekke vormen.

Rijswijk • wo 10 okt • 14:00 - 16:00 uur

9 - 12 jaar • Leden € 4,00 • niet-leden € 5,00Foto: Jozua Douglas en Milja Praagman © Mark Kohn
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