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KINDERNIEUWSN I E U W S R U B R I E K  V O O R  E N  D O O R  K I N D E R E N

Peter Koopman is DigiLAB 

specialist en helpt de 

kinderen in de bibliotheek 

met digitale vaardigheden 

bijbrengen. 

Sebastiaan van der Linden is de DigiLAB - coördinator van de Westfriese Bibliotheken. Samen met Se-

bastiaan en vrijwilliger met technische achtergrond Cees Bakker wordt er met de kinderen in de biblio-

theek voor het eerst zelf een eigen 3D printer gebouwd. 

Stan Rood, 10 jaar: “De nieuwe 
bibliotheek is heel erg mooi en 
groot. Er zijn ook veel meer 
boeken dan in de vorige bieb. Ik 
lees veel boeken. Ook grote 
mensen boeken en die hadden 
ze in andere bibliotheek niet. In 
de nieuwe bieb zijn ook leuke 
activiteiten te doen.”

Bibliotheek Wognum 

Jeugd vooral blij met ‘DigiLAB’

Boris Mostert, 10 jaar: “Leuk 
dat er weer een bibliotheek in 

ons dorp is. Ik ben er zo’n 
twee keer per week. 

Dan doe ik vooral robots 
bouwen en programmeren. 

Ook boeken lezen.”

Alex Boots, 10 jaar: “De oude bibliotheek ging steeds meer krimpen en daarom ging ik naar een ander dorp om boeken te lenen. Het is heel leuk om weer een grote bibliotheek in het dorp te hebben. Ook mijn moeder vindt het prettig. We wonen dichtbij en kunnen zo erheen lopen. Ik vind het nu beter dan vroeger. Het DigiLAB is het toppunt bij de bieb. Iedere week ga ik er heen voor de 3D printer of DigiLAB. Ik lees ook wel boeken en er zijn ook stripverhalen in de bibliotheek.” 
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Maarten Mostert, 11 jaar: “In de 
nieuwe bieb ben ik vaak om boeken 
te lezen. Ook in het DigiLAB om 
spelletjes te programmeren en een 
3D printer te bouwen. Daarbij word 
ik vooral geholpen door Sebastiaan 
en Cees helpt er ook bij.” 

Job Scheer, 10 jaar: “Ik kom vaak 
in de nieuwe bieb. Elke dinsdag 
ben ik er en doe vooral met de 
virtual-reality-bril spellen en lego 
bouwen.”

Rifka Groenland, 10 jaar: “Leuk dat er een nieuwe bibliotheek in het dorp is. Ik leen ongeveer acht boeken in de vier weken. Door alle drukte lees ik de laatste periode minder. Het DigiLAB vind ik geweldig. We zijn een eigen 3D printer aan het bouwen.”
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Wognum- Het dorp Wognum heeft weer een bibliotheek met zowel een jeugd- als een 

volwassenen boekencollectie. De bibliotheek is gevestigd op de Kerkstraat in 

Wognum, waar Stichting Westfriese Bibliotheken een pand huurt. 

Zowel de begane grond als de eerste verdieping is beschikbaar voor bibliotheekactivi-

teiten als een DigiLAB, DigiFIT, huiswerkplekken voor scholieren, werk- en studie-

plekken, een kinderhoek, leestafel, computerlokaal, makerspace, print en kopieerfaci-

liteiten, WiFi en vele boeken. De jeugd is heel blij met de vele boeken maar zijn vooral 

aanwezig in het DigiLAB.  

Tekst en beeld: Nancy Holderbeke.

Mika Groenland, 9 jaar: “De dagen 
dat het DigiLAB open is, is wel het 
populairste bij de bieb. Ik ben er 
soms op dinsdag en soms op 
donderdag. Ik lees ook, meestal 
Donald Ducks.”

Chris van Vugt, 10 jaar: “Ik ging spelen en 
dacht om ook bij de bieb in Wognum te kijken 
hoe die is. Ik ben hier voor het eerst en vind het 
best wel leuk. Ik ga op de computerspellen 
spelen.”


