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Mieke van der Linde is voorleeskampioen van Weststellingwerf 2021 
Mieke van der Linde van OBS de Aventurijn uit Munnekeburen heeft de regionale 
ronde van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Mieke las voor uit het boek 
Zilvertand van Paul van Loon.  
 
De digitale regionale ronde 
De regionale ronde van Weststellingwerf vond dit jaar digitaal plaats. Deelnemers 
van 17 basisscholen uit de gemeente lazen voor de camera voor uit een zelf 
gekozen boek. De organisatoren van de regionale ronde verzamelden de opnames. 
De jury, bestaande uit oud-bibliotheekmedewerkster Marianne Drenth, histotolk 
Frank Spijkers en logopedist Loes Meijer, kwam in Bibliotheek Wolvega bijeen om de 
opnames te bekijken. De jury was het er unaniem over eens dat Mieke van der Linde 
het beste had voorgelezen. Mieke las volgens de jury voor met goede mimiek en 
intonatie, en ze was grappig om naar te luisteren. 
 
Bekendmaking  
Op woensdag 17 maart maakte Bibliotheken Zuidoost Fryslân de winnaar bekend 
middels een video die tegelijkertijd naar de deelnemende scholen werd verstuurd. Op 
dat moment stonden de organisatoren van de regionale ronde klaar op het 
schoolplein bij De Aventurijn om Mieke te feliciteren en de prijs te overhandigen.  
 
Op de tweede plaats eindigde Soufian Koudad van de Dorpsschool in Wolvega en 
als goede derde eindigde Iris Fledderus van CBS De Adelaar, eveneens in Wolvega. 
 
De drie beste voorlezers hebben een boekenbon gewonnen en daarnaast ontvangen 
alle deelnemers een oorkonde en een pen met opschrift De Nationale 
Voorleeswedstrijd 2021 Bibliotheken Fryslân. 
 
Provinciale ronde 
Op dinsdag 11 mei mag Mieke de gemeente vertegenwoordigen tijdens de 
provinciale finale in Gorredijk. Als Mieke de provinciale finale wint, mag zij door naar 
de landelijke finale. 
 
De Nationale Voorleeswedstrijd 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking 
met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed 
publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. 
Meer informatie via onze website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. 
 


