
Worden wat je wil: Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan 
komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien 
jaar. Je kunt alles worden wat je wil en alvast dromen over later! Laat je inspireren door  
bekende artiesten, YouTubers, je oom of buurvrouw met een droomberoep, en… boeken! 

KLOOIKAART

Maak een  
mooie vlecht  
in iemands  
haar

Lees: ‘Prinses 
Arabella gaat 

naar de kapper’

Ga op avontuur 
in het bos

Scan de code!

Lees: ‘Hoe maak je 
een boek?’

Kom naar de 
dromenworkshop 
Bieb Medemblik 

21 oktober

Speel  
het Mysteriespel 

in de Bieb

Lees:  
‘Tim  
de kleine  
boswachter’

Lees:  
‘Hoe ik een  

detective werd’

 Ontdek de  
techneut in 

jezelf: kom naar 
DigiLAB in de Bieb

Speel het  
Beroepenspel  

in de bieb

Lees: ‘Ada Dapper, wetenschapper’
Doe 
een 

experiment

Los een  
Mysterie op

Deel je YouTube 
video met ons

Lees: ‘Van 
boswachter  
tot YouTuber’

Maak een boek

Doe minstens één opdracht van deze kaart en maak kans op een  
mooie prijs. (lees meer op de achterkant).



Winactie!
Lever uiterlijk 31 oktober deze klooikaart met bewijs van  
je opdracht (bv. een foto, tekening of verslag) in bij een van  
de vestigingen van de Westfriese Bibliotheken of mail naar 
communicatie@westfriesebibliotheken.nl 

Onder de inzendingen verloten we het boek   
‘Te gekke beroepen die echt bestaan’ van Natalie Labarre!

Naam:
Telefoonnummer: 
Emailadres: 

Leestip!

Onder voorbehoud van wijzigingen: kijk op westfriesebibliotheken.nl/klooien voor actuele aanvullingen en wijzigingen

Handboek voor superhelden 
van Elias & Agnes Vahlund

De veger  
van Jonathan Auxier

Wat is jouw beroep? 
 van Silvie SanžA

Scan de QR-code 
voor meer leestips! 

Ontdek wat er verder te 
doen is in de Bibliotheek: 
kijk bij Tickets & Agenda op 
westfriesebibliotheken.nl.

Wist je dat je met je abonnement 
ook e-books en luisterboeken kunt 
lenen voor op je smartphone?  
Tot 18 jaar ben je gratis lid.


