
 

 

 

 

 

 

 

 

De Bibliotheek is er voor iedereen. Een plaats waar het draait om het delen van verhalen en het 
ontwikkelen van mensen. De Boekfiets is een landelijk programma van Stichting Aanzet. Door heel 
het land rijdt de Boekfiets uit naar verschillende plekken. Bij de Boekfiets kunnen kinderen en hun 
ouders/opvoeders samen met anderen luisteren naar mooie verhalen en spelletjes spelen. Voor de 
Boekfiets van Bibliotheek Zoetermeer zijn wij op zoek naar actieve, enthousiaste voorlezers en echte 
verhalenvertellers, die kinderen mee weten te nemen in het verhaal.  

Voor onze Boekfiets zijn we op zoek naar  

Enthousiaste vrijwilligers! 

Houd je van voorlezen? Vind je het leuk om op een creatieve manier lees- en taalplezier te 
stimuleren bij kinderen en hun ouders/opvoeders? We bekijken samen met jou je vaardigheid van 
voorlezen en helpen je deze op een professioneel niveau te brengen.  

Wij zoeken vrijwilligers die: 

 het allereerst leuk vinden om voor te lezen aan kleine groepjes kinderen en 
ouders 

 minimaal 18 jaar oud zijn 
 betrokken, open en enthousiast zijn 
 minimaal 2 keer per maand een ‘rit’ met de Boekfiets kunnen maken 
 twee avonden per jaar aanwezig kunnen zijn voor overleg en training 

Wat ga je doen? 

 Je rijdt minimaal twee keer per maand met de Boekfiets naar een school, 
bibliotheek, peuterspeelzaal, wijkcentrum of speeltuin. 

 Je ontvangt ouders en kinderen bij de Boekfiets. 
 Je leest voor, doet leuke taal-beweegspelletjes en creatieve activiteiten. Je betrekt 

de kinderen actief bij het voorlezen. Zo draag je bij aan hun taalontwikkeling, 
versterk je hun gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal en vergroot je hun 
woordenschat. 

 Je spoort de ouders aan om actief mee te doen en stimuleert hen om zelf voor te 
lezen en taalspelletjes met hun kind te spelen.  

Wat krijg je ervoor terug? 



 energie van het enthousiasme en plezier van kinderen en ouders 
 leuke workshops over interactief voorlezen, beweegversjes en meer! 
 je wordt regelmatig uitgenodigd voor inspirerende bijeenkomsten 
 je bent onderdeel van het Boekfiets Team! 

Iets voor jou? 

Voor je inzet kun je rekenen op een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek!  

Klik op de knop voor meer informatie of meld je direct aan bij  
pauline.delfos@bibliotheek-zoetermeer.nl  

 

 


