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VOORJAARSCURSUSSEN

EERSTE LIEFDE

De aanmelding is geopend! Start al in het voorjaar
met (kunst)geschiedenis, literatuur, een vreemde taal,
vogels herkennen of een van de andere cursussen.

>> Lees verder op p.

Vier de Boekenweek met de liefde. Reserveer je tickets
voor Ragna Heidweiller: In voor- en tegenspoed (maar
alleen als jij de afwas doet) - op 15 maart in Wervershoof.
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>> Lees verder op p.

7
EN VERDER..

GESTEUND DOOR HET
VERTROUWEN GAAN WE EEN
PRACHTIGE TOEKOMST TEGEMOET,
VOOR ÉN MET DE INWONERS
VAN WEST-FRIESLAND

MAAR EERST VING IK
EEN MONSTER

Nationale Voorleesdagen

SLIM BEZIG!

7 tips om slim gebruik te
maken van de Westfriese
Bibliotheken.

BRONS VOOR
REIGERSBORG
Duik in het verleden van
de Hoogkarspelse nieuw
bouwwijk.
GABBERWEEK MET
WIM DANIËLS EN
JUDITH KOELEMEIJER
LEESPASSIE

Ontdek je volgende favoriete
schrijver!

2
4
6
7
8

‘EEN MINISTERIËLE TAART EN DE
TOEKOMST VAN DE BIEB’
Op een donderdagochtend in december wandelt
er een bezorger de bibliotheek binnen met een
grote slagroomtaart: ‘van het ministerie’. Elke
Bibliotheek ontving zo'n taart als dank voor de
ondersteuning bij het coronatoegangsbewijs.

E

r zijn namelijk nog altijd
veel Nederlanders die geen
smartphone met apps, DigiD
of een computer met internet en
printer hebben. En er zijn er ook die
handig genoeg zijn met computers,
maar er niet uitkomen met de
corona-apps: een vinkje bijvoor
beeld, dat uitgezet moet worden
in de diepste krochten van de
instellingen.
Bij de Bibliotheek helpen we graag
- ook als je geen lid bent. Daarom
mochten we in de lockdown van
december openblijven.

Digitale overheid

Het is het ministerie opgevallen dat

bibliotheken hun nieuwe rol
als Informatiepunt Digitale
Overheid met verve vervullen.
Daarom maken ze naast taart meer
geld vrij, zo kondigden ze aan in
november.

Samenwerking

De taart komt trouwens terwijl de
inkt nog droogt van de onderteke
ning voor samenwerking met de
Westfriese gemeenten: voor het eerst
is getekend voor een periode van vier
jaar (in plaats van de gebruikelijke
twee jaar).
Joset Fit, wethouder van gemeente
Medemblik en bestuurlijk trekker
van het convenant, is blij met de

samenwerking: ‘De coronacrisis
heeft onderstreept dat de Biblio
theek een belangrijke maatschappe
lijke partner is. De BestelBieb is daar
een goed voorbeeld van. Bij het
bezorgen van de boeken aan huis,
was ook altijd ruimte voor een
praatje. Maar ook in de aanpak van

laaggeletterdheid zien wij, als
Westfriese gemeenten, een belang
rijke rol voor de Bibliotheek als
maatschappelijke partner.’

Vertrouwen

Steeds meer inwoners (her-)
ontdekken wat de Bibliotheek in

bredere zin voor ze kan betekenen
dankzij de nieuwe activiteiten en
diensten die we aanbieden.
Gesteund door het vertrouwen van
de gemeenten en het ministerie gaan
we een prachtige toekomst tegemoet,
voor én met de inwoners van
West-Friesland. ○

DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST
Paulien Cornelisse schreef in haar column in De Volkskrant:
‘De bibliotheek is uniek. Het is het enige gebouw in de publieke
ruimte waar je geen geld hoeft uit te geven, en waar je ook
geen religie wordt aangeboden.
Laat het tot je doordringen: verder
kost alles, álles, geld of toewijding.’
Wij vroegen bezoekers wat zij
verwachten van de Bibliotheek:
Lees verder over DE BIBLIOTHEEK
VAN DE TOEKOMST op pagina 5.
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DE NATIONALE VOORLEESDAGEN VAN 26 JANUARI T/M 5 FEBRUARI 2022

MAAR EERST VING IK EEN MONSTER
'Maar ik wil helemaal nog niet slapen. Ik ben nog niet moe.
En ik ben bang voor het monster onder mijn bed. Lees je
nog een verhaaltje voor? Ah toe, asjebliehieeehieeeeft?'
Herkenbaar?

Nationale
Voorleesdagen

D

e helft van de ouders zou graag meer
willen voorlezen aan hun kind(eren)
dan ze eigenlijk doen, blijkt uit onder
zoek in opdracht van Stichting CPNB en
Stichting Lezen. Tijdgebrek is de belangrijkste
drempel, daarnaast blijkt dat ouders behoefte
hebben aan voorleestips. Goed nieuws: bibliothe
carissen, boekhandelaren en leerkrachten
stellen elk jaar een Prentenboek Top 10 samen.
De Top 10 kan maar één nummer 1 hebben en
dat is dit jaar Maar eerst ving ik een monster
van Tjibbe Veldkamp, met illustraties van

Kees de Boer. Dit prentenboek gaat over het
leukste ritueel van de dag: voorlezen!
Tjibbe Veldkamp hoopt dat kinderen veel
plezier zullen beleven aan het boek: 'En dat
de voorlezers zullen moeten glimlachen en
misschien even stilstaan bij de geheimzinnige
kracht van verhalen!’

van dit verhaal en vele andere voorleestips
ontdekken ouders de magie van voorlezen: het
contact met je kind, de verwondering en
fantasie, samen lachen en genieten. Welke ouder
heeft er nou geen behoefte aan zulke quality
time met de kleine? Daar máák je tijd voor!

Nationale Voorleesdagen

Met je baby op schoot een boekje ontdekken
is leerzaam. Het stimuleert de taal- en
spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit
onderzoek. En het verhoogt de concentratie.

Het winnende prentenboek krijgt alle aandacht tijdens de Nationale Voorleesdagen
van 26 januari t/m 5 februari. Aan de hand

Voorlezen loont al vanaf 0 jaar!

‘IK HOOP DAT VOORLEZERS ZULLEN MOETEN
GLIMLACHEN EN MISSCHIEN EVEN STILSTAAN BIJ DE
GEHEIMZINNIGE KRACHT VAN VERHALEN!’

DIGILAB

JONATHAN BOUWDE ZELF EEN SPRAAKCOMPUTER
Tijdens de Kinderboekenweek ontdekten kinderen hoe ze kunnen worden wat ze willen. Samen met ProBiblio
en VHTO namen we videoboodschappen op waarin vrouwen vertelden wat voor technisch werk zij doen. Deze
lieten we zien aan de kanjers van onze DigiLABs om vervolgens met dezelfde technologie aan de slag te gaan.

J

onathan uit Hoogkarspel liet zich inspireren
door Odette Scharenborg: docent informatica
en onderzoeker spraakherkenning aan de
TU Delft.
Hij bouwde zelf een spraakcomputer met
Scratch. Ben je benieuwd hoe het werkt?
Scan de QR-code om het filmpje te openen
op YouTube.

DIGILAB INFO
DigiLAB is de digitale leertuin voor jeugd van
8 tot 12 jaar. Ontdek programmeren, artificial
intelligence, de 3D-printer en meer.
Kijk op: westfriesebibliotheken.nl/digilab
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DE BIBLIOTHEEK VOOR...
... JONGEREN
In december nodigden we
jongeren tussen de 16 en 25 jaar
uit om te praten over wat de
Bibliotheek voor ze kan betekenen.
Wat bleek? We moeten wat beter
vertellen wat we al doen, want
daar zit al veel bij wat ze willen!
Deelnemer Anoek Harder hielp ons
alvast een handje via Instagram
Stories.
Dankjewel Anoek!

Lucia Spitteler is voorleesvrijwilliger bij de Westfriese Bibliotheken:

‘WE GENIETEN SAMEN’
‘Op woensdagmiddag half 3 is mijn voorleeshalfuurtje in de bibliotheek in De Goorn, met Monique
en Angela. Goed voorbereid door voorleesplezier met eigen kinderen en kleinkinderen en de puntjes
op de i dankzij de regelmatige inspiratie-workshops van de Bibliotheek. Tijdens de Nationale
Voorleesdag kwam er een hele schoolklas en hebben we zelfs gezongen. Wat was dat leuk.
Maar ook als er maar één peuter, kleuter of basisschoolleerling de bieb binnenstapt met een
ouder/verzorger, dan weet ik die te verleiden naar mijn voorleeshoekje met boeken. We stampen,
of fluisteren. We tellen of dansen. Kortom, lezen doen we samen!
En we genieten samen, ja toch Liz, Egon, Marley?!
Tot ziens in de bieb!’ ○

Allemaal zaken waar je baby een leven lang
plezier van heeft. Baby’s kunnen meer dan je
denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby
naar je stem. In het eerste jaar ontwikkelt een
kind zich snel en leert het veel nieuwe dingen.
Veel ouders geloven niet dat het mogelijk is om
al aan baby’s voor te lezen en stellen dat uit tot
hun kind twee of drie jaar oud is. Toch blijkt
uit onderzoek dat voorlezen wel degelijk loont:
ouders die meedoen met BoekStart en aan hun
baby al voorlezen voordat deze acht maanden
oud is, hebben kinderen die hoger scoren op
taal. Al na vijftien maanden zijn er positieve
effecten op de woordenschat. ○

westfriesebibliotheken.nl/nvd

(Voor dit artikel zijn stukken tekst overgenomen
van hebban.nationalevoorleesdagen.nl
en boekstart.nl)

‘WE STAMPEN, WE FLUISTEREN,
WE TELLEN EN DANSEN,
LEZEN DOEN WE SAMEN!’

IN DE BIEB

BOEKSTART

ACTIVITEITEN

Als je kindje net geboren is, ontvang je automatisch een
uitnodiging van de gemeente om het BoekStartkoffertje
op te halen bij de Bibliotheek. Daarin zitten voorleestips
en een cadeauboekje om te houden.

Kom monsters vangen bij de
Westfriese Bibliotheken en
krijg een mooie beloning!
Ontdek wat er te doen
is tijdens de Nationale
Voorleesdagen:

VERHAAL
UIT DE BIBLIOTHEEK
MONIQUE BUURMAN WERKT IN
DE FRONT OFFICE EN VERTELT:
‘Een groepje jongeren kwam de bibliotheek in. Het was me
duidelijk dat ze niet vaak kamen. Ze liepen wat rond en zochten
in de kasten van de informatieve boeken.

westfriesebibliotheken.nl/nvd

Toen ik ze vroeg of ik ze kon helpen, antwoordden ze dat ze op zoek
waren naar een boek over zwangerschap. Een van de meiden bleek
inderdaad een baby te krijgen.

Het hele jaar door kun je
op verschillende locaties
genieten van Voorleespret in
de bieb en activiteiten rond
BiebLala: van buik tot schoot.

Na een paar maanden zag ik haar lopen en het was
duidelijk zichtbaar dat het leven even heel
anders was gaan lopen. Het is goed gekomen:
vader, moeder en kind maken het goed en de
familie om hen heen helpt hen.’

westfriesebibliotheken.nl/
boekstart

Je baby kan meteen al lid worden van de Bibliotheek:
het abonnement is gratis voor jeugd tot 18 jaar.

BiebLala

4

JANUARI | MAART

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
EEN SCHRIJVER IN
DE KLAS

Slim bezig!
7 handige tips waarvan je nog niet wist dat je ze
wilde weten!

1. Als lid kun je gebruik maken van alle Westfriese Bibliotheken.

In andere vestigingen vind je weer een andere collectie. Je hoeft niet naar
een andere vestiging te reizen om er gebruik van te maken: via Mijn Menu
op onze website reserveer je de gewenste titel en kun je kiezen op welke
locatie je deze af wil halen. Met het Optimaal Genieten abonnement en
voor jeugd is dit zelfs gratis, met de andere abonnementen betaal je
€ 1,50 per item.

Een voetbal, een gitaar... schrijvers
nemen vaak wat extra's mee als ze
op bezoek komen in de klas, maar
het leukste blijft toch wat ze komen
vertellen over hun boeken.
Scholen kunnen via de Bibliotheek
een schrijver in de klas uitnodigen.
Ze halen een pakket bij de bibliotheek en lezen de boeken voorafgaand aan het bezoek.
En dat werkt: ze vragen schrijvers
het hemd van het lijf en hebben
er na zo'n bezoek meestal een
favoriete schrijver bij.

In 2022 schroeven we onze ondersteuning aan scholen op met een
pilot van het landelijke programma
de Bibliotheek op School. Daarmee
krijgt een school via de Bibliotheek
een lees- en mediaconsulent
toegewezen, die helpt om het
leesplezier en de digitale vaardigheden te bevorderen.
Meer weten?
westfriesebibliotheken.nl/dbos

2.

Bij je abonnement inbegrepen krijg je toegang tot de landelijke
Online Bibliotheek vol e-books, luisterboeken, digitale tijdschriften en
online cursussen. Kijk op onlinebibliotheek.nl en maak er direct gebruik van.

3. Ben je dyslectisch? Dan is lezen soms een extra uitdaging.

Gelukkig zijn er allerlei oplossingen, zoals de Makkelijk Lezen
collectie, luisterboeken en karaokeboeken. Via onze jeugdpagina's op

westfriesebibliotheken.nl/jeugd vind je tips per leeftijdscategorie.

4.

In onze bibliotheken kun je gratis gebruik maken van werk-/studieplekken met wifi of een computer met internet en printer.

5. Heb je altijd boetes omdat je je boeken te laat inlevert?

Via Mijn Menu kun je van huis uit je boeken verlengen (mits ze niet
aangevraagd zijn). Voor jeugd kun je het gratis abonnement voor €7,50 per
jaar opwaarderen met een inleverattendering. Bij het Optimaal Genieten
abonnement is de inleverattendering inbegrepen.
Gaat het nog steeds mis? Overweeg dan om e-books en luisterboeken te
lenen: deze verdwijnen na de uitleentermijn automatisch van je reader,
tablet, smartphone of laptop - tenzij je ze op tijd verlengt.

> In veel boeken van Gerard van Gemert draait het om voetbal,
dus neemt hij de bal mee tijdens het klassenbezoek.

6.

Je hoeft je boek niet bij dezelfde vestiging in te leveren als waar je
het geleend hebt. Heb je bijvoorbeeld een keer een boek geleend in Stede
Broec toen je in het Streekhof kwam winkelen, maar woon je in Andijk,
Enkhuizen, Bobeldijk, ...? Breng je boek terug naar de dichtstbijzijnde
vestiging van de Westfriese Bibliotheken. Onze vervoersdienst zorgt ervoor
dat het boek weer terugkomt op de juiste plank.

7.

Met een abonnement laat je zien dat je het belangrijk vindt dat er
een bibliotheekvoorziening bij jou in de buurt is. Daarmee help je
kwetsbare inwoners en jeugd, die terecht kunnen bij de Bibliotheek om
hun basisvaardigheden te ontwikkelen, aansluiting te vinden en tot rust te
komen. Dus: word je niet lid voor jezelf, doe het dan voor een ander!

> Hans Kuyper trad tot 2017 op met kinderpopband De Bende van 4
en nu even solo voor groep 6 van De Caegh.

CULTUURLAB
WANDELEN MET MAARTJE WORTEL EN TIM KNOL

Tijdens Nederland Leest (november) stond het boek De
Wandelaar van Adriaan van Dis centraal. In samenwerking
met Bibliotheek Kennemerwaard en de Kopgroep Bibliotheken ontvingen we tussen de coronapieken door twee fervente
wandelaars in Podium Victorie: Maartje Wortel en Tim Knol.

Maartje schreef het boek De Groef, over de wandeling die ze
elke dag maakte met vriendin Nina Weijers. Ze vertelde hoe
wandelen in de stad haar inspiratie geeft voor het schrijven
(de verhalen die je oppikt in het stadspark!) en hoe corona een
groef wordt omdat je in lockdown alleen nog maar gelijk
gestemden spreekt. Ook hoe ze fictie gebruikt om iets over de
wereld te kunnen zeggen - en dat dit tot verwarring leidt als
je in de ik-vorm schrijft (‘nee mam, ík ben niet suïcidaal’).

Tim heeft een muzikale wandelclub. Zijn eerste
wandeling in compleet nieuwe outfit werd een fiasco:
‘De schoenen waren zo'n mooie aanbieding omdat het
bergschoenen waren voor de winter: ik liep in plat
Nederland in hartje zomer.’ Tim haalt zijn inspiratie
vooral tijdens wandelingen uit de natuur en trakteerde
het publiek op een paar prachtige nummers.

CULTUURLAB INFO
Blijf op de hoogte van aankomende schrijversbezoeken: westfriesebibliotheken.nl/leespassie
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DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST

‘ONTBUBBELEN, VERRASSEN
EN PERSPECTIEF VINDEN’
Als ik zeg ‘bibliotheek’, dan zeg
jij...? De kans is groot dat je nu
boeken zegt. En dat klopt:
de Bibliotheek draait nog steeds
om boeken en dat zal altijd zo
blijven. Maar in gesprek met onze
bezoekers blijkt er voor ieder een
eigen grotere wereld open te gaan
bij de Bibliotheek...

‘A

ls de koffie maar wel gratis blijft’,
grappen opvallend veel deelnemers
aan onze koffietafelgesprekken over
de toekomst van de Bibliotheek. En toch
schrijven ze het ook serieus op het tafelkleed
waar de ideeën op vastgelegd kunnen worden.
Ze vinden het heerlijk om regelmatig een
krantje te komen lezen met een simpel bakkie.
‘In een café loopt dat zo in de papieren met een
cappuccino en een taartje. Dat kan ik me niet
veroorloven.’
‘Ik vind de gesprekken zo leuk hier. Dat je
iemand naast je vertelt wat je net gelezen hebt
in de krant en dan heb je opeens een leuk
praatje met iemand die je helemaal niet kent.
Dat gebeurt thuis niet, hè.’

Ontbubbelen

De laatste opmerking maakt opeens wat los
aan tafel. Voor we het weten zitten we in een
gesprek over de effecten van corona: door de
maatregelen en de lockdowns zijn we steeds
vaker aangewezen op de mensen die al dicht
bij ons staan. Mensen die hetzelfde denken en
ons niet prikkelen om iets vanuit een andere
invalshoek te bekijken. Al snel valt de term:
sociale bubbel. ‘In de bibliotheek ontmoet
je eens andere mensen, die anders denken.
Daar kun je weer wat van leren.’

Verrassen

‘Ik vind dat er meer verschillende boeken
moeten komen. Er is veel van hetzelfde:
romans of spannende boeken. De bekende
titels, wat iedereen wel leest. Ik wil meer
verrast worden.'
‘Ik was bij een lezing van jullie met een jonge
schrijfster die ik helemaal niet kende, maar het
was zo leuk! In dat mooie kerkje in Twisk.
Normaal zou ik haar boek niet gelezen hebben,
maar wat was het een geweldige avond. Ze
vertelde hoe ze had geworsteld met relaties en
volwassen worden. En ze kon ook nog prachtig
zingen.’ [Loes Wijnhoven van De Hotelgids
kwam onlangs naar Theaterkerk Hemels
(red.)]

Perspectief

‘Ik was heel blij dat ik een computercursus kon
volgen bij de bibliotheek. Ik durfde het niet
eens te vertellen aan mijn kinderen. Mijn man
is er niet meer en ik moet het nu zelf allemaal
regelen. Ik wil de kinderen er niet mee
lastigvallen. Ik heb ze niet eens verteld over
de cursus totdat ik klaar was.’
We organiseerden een aparte sessie voor
jongeren, want die raakten niet getriggerd
door een koffietafelgesprek. Maar gewoon een
goed gesprek wel. Zij willen graag een plek
waar je kan ontspannen, jezelf kan zijn. Een
plek waar je kan praten met anderen over wat
je bezighoudt.

‘Ja, ik vind dat ook mooi: leren. Maar ook met
anderen delen waar je zelf veel over weet’, zegt
een van onze deelnemers aan de Kenniskring.

CURSUSSEN

Bij cursussen meld je je aan
voor de hele reeks. Het is
niet mogelijk om de lessen
los van elkaar te volgen.
• Europese kunst
geschiedenis, van Rococo
tot Expressionisme
• Interbellum, de roerige
tijd tussen de twee
wereldoorlogen
• Literatuur
• Frans

OVERIG

• K
 offie met Kunst
• SeniorLAB

De toekomst

Dit artikel is een compilatie van de opmerkingen
die we in verschillende toekomstgesprekken
hoorden.
We hebben genoten van de mooie gesprekken
en we willen iedereen bedanken die naar de
bibliotheek kwam om mee te praten. Je kan
nog steeds online met ons delen hoe jij denkt
over de toekomst van de Bibliotheek.
Alle input die we verzamelen nemen we mee
naar een grote bijeenkomst in Pakhuis De
Zwijger in Amsterdam op 28 maart 2022. Daar
buigt een denktank van innovatieve denkers
zich over de toekomst van de Bibliotheek in
opdracht van Probiblio en bibliotheken in
Noord- en Zuid-Holland. Jij kan ook aanwezig
zijn bij die avond, meld je aan voor gratis
deelname via dezwijger.nl ○

Paulien Cornelisse in haar column in De Volkskrant

• Economie voor nieuws
kijkers en krantenlezers
• Engelse conversatie
• Schetsen en tekenen
• Poëzie
• Vogels herkennen
• Klik & Tik: de basis van
computer, internet en
e-mail

Kies per keer of
je aan wil sluiten.

Wat wij geleerd hebben van deze gesprekken?
De Bibliotheek wordt gezien als vanzelfspre
kend, maar is dat juist niet! Voor de een zijn
we nog altijd de boekenfabriek, voor de ander
een vraagbaak. Voor de één een plek om tot
rust te komen, voor de ander juist om je te
laten prikkelen. Je moet het vooral voor jezelf
komen ontdekken.

GEMIST
TOEKOMST

Heb je de gesprekken in de
bibliotheek gemist en wil je
nog meepraten over
de toekomst? Kijk op:
westfriesebibliotheken.nl/
toekomst

‘DE BIBLIOTHEEK IS UNIEK. HET IS HET ENIGE GEBOUW IN DE PUBLIEKE
RUIMTE WAAR JE GEEN GELD HOEFT UIT TE GEVEN, EN WAAR JE OOK
GEEN RELIGIE WORDT AANGEBODEN. LAAT HET TOT JE DOORDRINGEN:
VERDER KOST ALLES, ÁLLES, GELD OF TOEWIJDING.’

OPEN VOOR AANMELDING!
(voorheen seniorenschool
Enkhuizen)

Vanzelfsprekend

Meld je aan
en start in
het voorjaar!
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CULTUURLAB
BRONS VOOR REIGERSBORG

Denk aan het meest waardevolle dat je hebt. Het allerduurste, het allermooiste,
het meest bijzondere. Dat zou je niet weggooien. Nooit van je leven. Maar in
de bronstijd was dat precies wat mensen deden. (Brons - Linda Dielemans, 2020).
Erfgoedprogramma
Terwijl in Hoogkarspel hard wordt gebouwd
aan de toekomstige woonwijk Reigersborg
stuiten bouwvakkers op bijzondere schatten
uit het verre verleden.
Archeologen graven ze zorgvuldig uit de
grond en doen onderzoek. De vondsten zijn
zo uniek dat we inmiddels spreken van de
Hoogkarspelcultuur.
Kom op 17 februari naar de Bibliotheek
Hoogkarspel voor lezingen van onderzoekster
Maaike Honshorst en archeoloog Wouter
Roessingh.
Aansluitend opent Nico Bregman van
Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud

MELD JE AAN VOOR GRATIS DEELNAME
Voor meer informatie over de data en tijden van deze activiteiten
kijk je op westfriesebibliotheken.nl/bronstijd
Je kan je online meteen aanmelden voor gratis deelname. Indien nodig
passen we het programma aan om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.

een tentoonstelling die tot de zomer te zien
zal zijn in de Bibliotheek/Het Streekpunt.

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud?
Dan daagt de Bibliotheek jou uit om mee te
schrijven aan het verhaal van de ‘Bronstijdbuurt’ met hulp van Linda Dielemans,
schrijfster van Brons.
Voor inspiratie doe je natuurlijk mee aan de
bronstijd-activiteiten in de Bibliotheek
Hoogkarspel:
•
Ontmoet Linda Dielemans
•
Workshop bronstijd-potten kleien
•
Workshop DigiLAB: reconstrueer een pot
voor de 3D-printer aan de hand van
opgegraven scherven
Is je verhaal af? Stuur het vóór 6 maart op
naar onze programmamaker Lisa Croese:
lcroese@westfriesebibliotheken.nl
Onder de inzendingen verloten we
het boek Brons van Linda Dielemans.
Zij kiest één van de ingezonden verhalen als
hoofdstuk van een prachtig luisterboek,
waarin je een reis door de tijd maakt
en door deze nieuwbouwwijk! ○

DE OPGRAVINGEN
VAN REIGERSBORG ZIJN ZO
UNIEK DAT ONDERZOEKERS
SPREKEN VAN DE
HOOGKARSPELCULTUUR

BIEbZONDERE KIEKJES...

DRECHTERLAND: de recent aangetreden wethouder Simone
Visser-Botman kwam kennismaken met de deelnemers aan Koffie met
Kunst en deelde onze eerste Biebkrant uit.

MEDEMBLIK: De Wervershoofse Jeroen C. Molenaar kwam zijn
bundel Poezie Album presenteren. In 2022 zal Medemblik voor het eerst
een eigen Dichter hebben. Zie: cultuurmedemblik.nl/dichter

ENKHUIZEN: Tijdens de Week van Lezen & Schrijven genoten deze
broers op de troon van onze bakfiets van een voorleesverhaal van
vrijwilliger Stan.

OPMEER: Maud Maas werd Klooikampioen 'Worden wat je wil' naar
aanleiding van de Kinderboekenweek. Ze ontdekte of ze onderzoeker
wil worden door een ‘eggs’periment uit te voeren.

KOGGENLAND: In Obdam stond deze mooie wensboom, een initiatief
van Award-jongeren om eenzame ouderen een hart onder de riem te
steken in de kerstperiode.

STEDE BROEC: Deze leerkrachten uit het basisonderwijs zijn
DigiLAB Coaches in de dop. Zij leren hoe ze zelf onze digitale
middelen in kunnen zetten tijdens de lessen.
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LEES MEE

GABBERWEEK MET
JUDITH KOELEMEIJER
& WIM DANIËLS
In samenwerking met The Readshop Spanbroek en de
organisatie van de Gabberweek hebben we Judith Koelemeijer en Wim Daniëls uitgenodigd voor de Gabberweek in
Opmeer. Ze komen in Pardoes vertellen over hun boeken.
Voor meer informatie en aanmelding: gabberweek.nl

JUDITH KOELEMEIJER:
HET ZWIJGEN VAN MARIA ZACHEA

BOEKENWEEK 5 T/M 13 MAART 2022

EERSTE LIEFDE

Op 30 oktober 2001 presenteerde de nog onbekende schrijfster
Judith Koelemeijer een boek over haar familie in haar
geboortedorp Wormer. Nederland viel massaal voor Het
zwijgen van Maria Zachea. Het boek won de NS Publieksprijs,
het Gouden Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs. In tien jaar tijd
gingen er 300.000 exemplaren over de toonbank. Het zwijgen
van Maria Zachea zette een trend, constateert De Volkskrant:
mede door het succes van het boek is de familiegeschiedenis
een uiterst populair genre geworden.

De 87ste Boekenweek is een ode aan de eerste liefde.
Een eerste liefde overspoelt je met gevoelens en verlangens
die je eerder nog niet kende.

V

an Toergenjevs novelle
Eerste liefde tot Rachels rokje
van Charlotte Mutsaers en
van Kartonnen dozen van Tom Lanoye
tot Engeland is gesloten van Rob van
Essen. Steeds weer keren we terug bij
onze eerste liefdes. In boeken als
Centaur van Chris Polanen, Eerste
liefde van David Nicholls, Hard land
van Benedict Wells en Jill Mansells
Tot aan de zon en terug is de eerste
liefde een sleutelmoment in de
levens van de hoofdpersonen.
Zit het allemaal tegen in de liefde?
Sla dan Hotel hartzeer erop na,
een boek met eerste hulp bij liefdesperikelen door Susan Smit en
Marion Pauw, of duik in Proeven
van liefde, waarin filosoof Alain de
Botton zijn gedachten laat gaan over
al die dingen bij de liefde horen:
idealisatie, eerlijkheid, overspel en
seks.
westfriesebibliotheken.nl/
boekenweek

In voor- en tegenspoed (maar
alleen als jij de afwas doet)

Ah de liefde... en dan besluit je om
samen ver te gaan, huisje-boompjebeestje. Vol met goede voornemens
wilden Ragna Heidweiller en Samuel
Levie de taken in hun relatie en het
huishouden eerlijk verdelen. Het
lukte niet, en zo lukt het driekwart
van de stellen die een gelijkwaardige
verdeling van werk en zorg willen,
ook niet. Er is maatschappelijk
gezien veel discussie over het gebrek
aan arbeidsparticipatie van Neder
landse vrouwen, maar hoe zit het
eigenlijk met de zorgparticipatie van
mannen?
In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij
de afwas doet is een handboek voor
een nieuwe rolverdeling. Het biedt
achtergrond kennis, nieuwe
perspectieven en handvatten bij een
gevoelig onderwerp. Met praktische
tools en begrip van concepten zoals
‘emotional labour’, kun je als lezer
zelf aan de slag en samen met je
partner tot een betere taakverdeling
en wederzijds begrip komen. ○

Ragna Heidweiller komt op
15 maart naar De Schoof in
Wervershoof! Op uitnodiging
van de Westfriese Bibliotheken
vertelt ze over haar boek en
deelt ze haar inzichten.
Reserveer je ticket(s) à € 7,50 via
onze website: Agenda & Tickets.

WIM DANIËLS:
FAMILIE. EEN PORTRET.
Voor de een is het een veilige haven, voor de
ander een vijandig fort: Wim Daniëls schreef
een hartverwarmend, leerzaam en onmisbaar boek voor iedereen die familie heeft.
Van nature maken de meeste mensen deel
uit van een groter geheel, familie. Ons leven
lang zijn we verbonden met het nest dat we
zijn ontvlogen. Wim Daniëls boog zich over
het verschijnsel ‘familie’ in de traditionele en
minder traditionele zin van het woord. Hij
schrijft over het kerngezin en over patchworkfamilies, over de mater en pater
familias, kinderen en kleinkinderen, over
schoonmoeders en ideale schoonzonen. Maar
ook over het raadselnichtje, de regelneef, de
roddeltante, de suikeroom en de lok-oma;
over grote, heilige, koninklijke en uitgestorven families. Zijn boek vormt een
geschreven familie portret, met prachtige kiekjes en geweldige anekdotes over
al die mensen met wie je een leven lang verbonden bent.
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LEESPASSIE: ONTDEK JE VOLGENDE FAVORIET
Laat je verrassen met LeesPassie. We nodigen regelmatig schrijvers uit die je misschien nog niet kent,
maar zomaar je volgende favoriet zouden kunnen worden. Schrijvers met een verhaal.
Je hoeft het boek niet gelezen te hebben om de lezing te volgen. Dat doe je na afloop toch wel...

H

oud onze website in de gaten voor aankondigingen van schrijversbezoeken
en andere activiteiten rond boektitels: westfriesebibliotheken.nl/leespassie

Elfie Tromp: Pietà

Een havenstad met een omstreden standbeeld en een jongen die in het standbeeld klimt en
daar dagenlang blijft, terwijl om hem heen de onrust toeneemt. Wat wil hij en wanneer komt
hij weer omlaag? In elk hoofdstuk kijk je mee door de ogen van iemand die iets met deze
jongen moet: zijn moeder, de politie, de burgemeester, de journalist, leiders van twee actie
groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ieder reageert op een eigen manier, vanuit eigen
bagage, op de situatie.
Lees het boek alvast terwijl wij werken aan een verrassende podcast voor 2022.

Ragna Heidweiller: In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet)

Vol met goede voornemens wilden Ragna Heidweiller en Samuel Levie de taken in hun relatie
en het huishouden eerlijk verdelen. Het lukte niet, en zo lukt het driekwart van de stellen die
een gelijkwaardige verdeling van werk en zorg willen, ook niet. Ragna ging op zoek naar
oplossingen en schreef dit handboek voor een nieuwe rolverdeling. Op 15 maart komt ze naar
Wervershoof ter gelegenheid van de Boekenweek (zie p. 7).

Ontdek wat anderen lezen en deel je eigen
tips in onze Facebookgroep: De Westfriese
Boekenclub.

De Boekenshow: met docent Maarten Jong en programmamaker Lisa Croese

Geen boektitel? Jawel: een heleboel juist! Toen een van onze gastschrijvers afgelopen jaar door
een treinstoring in Utrecht strandde, bedachten Maarten en Lisa zich geen seconde en trokken
in enkele minuten hun favoriete titels uit de kast voor een geïmproviseerde boekenshow. Kijk de
show terug voor uiteenlopende leestips: wie weet kun je er mooi je leeslijst voor 2022 mee
aanvullen. Scan de QR-code of kijk op de LeesPassie-pagina.

AGENDA
Ontdek wat er te doen is bij de
Westfriese Bibliotheken en
meld je online aan: ga naar
westfriesebibliotheken.nl
en klik op Agenda & Tickets.

STEUN DE BIEB
Vind je het belangrijk dat iedereen in West-Friesland dicht bij huis
toegang heeft tot boeken, een ontmoetingsplek en hulp om
aansluiting te houden? Je kan de Westfriese Bibliotheken op
verschillende manieren steunen.

WORD LID
Met een abonnement kun je gebruik maken van de collectie en laat je
zien dat je de Bibliotheek belangrijk vindt.

WORD VRIEND
Met het Vriendenabonnement krijg je alle voordelen van het Optimaal
Genieten abonnement en draag je bij aan projecten voor jeugd en
kwetsbare inwoners.

ABONNEMENTEN
Als lid van de Westfriese Bibliotheken kun je boeken, dvd's, games en
tijdschriften lenen en terugbrengen bij al onze vestigingen in heel
West-Friesland. Kun je de gewenste titel niet vinden in jouw vestiging?
Leen het bij een andere vestiging of laat het item naar jouw bibliotheek
komen. Inbegrepen bij het abonnement krijg je toegang tot de Online
Bibliotheek met duizenden e-books en luisterboeken, digitale tijdschriften
en online cursussen.

OPTIMAAL GENIETEN Tot 12 materialen per keer lenen | 5 weken
uitleentermijn | €2,50 korting bij automatische incasso | Gratis reserveren
Elke 3 weken 10 e-books lenen | € 69,50 per jaar

LEKKER LEZEN Tot 8 materialen per keer lenen | 4 weken uitleentermijn

WORD SCHENKER

€2,50 korting bij automatische incasso | Reserveren: €1,50 per item | Elke 3
weken 10 e-books lenen | € 54,50 per jaar

Doneer een bedrag naar keuze om bij te dragen aan een project.
Dankzij onze ANBI-status zijn schenkingen fiscaal aantrekkelijk.

VOORDELIG ONTDEKKEN Tot 20 materialen per jaar lenen | 3 weken

WORD VRIJWILLIGER

uitleentermijn | €2,50 korting bij automatische incasso | Reserveren: € 1,50
per item | Max. 6 e-books per jaar | € 39,50 per jaar

Steun ons met je tijd: ruim 240 vrijwilligers helpen ons al om bijvoorbeeld ruimere openingstijden, meer activiteiten en voorleeshulp aan
huis te kunnen bieden. We dragen het keurmerk Goed Geregeld voor
vrijwilligerswerk.

GRATIS JEUGDABONNEMENT (0-18 JAAR) Tot 8 materialen per keer
lenen | 4 weken uitleentermijn | Gratis reserveren | Elke 3 weken 10 e-books
en 10 luisterboeken lenen uit de jeugdcollectie

PROEFABONNEMENT Probeer de Bibliotheek drie maanden vrijblijvend
uit | Loopt automatisch af | Tot 12 materialen per keer lenen | 5 weken
uitleentermijn | Gratis online reserveren | Let op: het proefabonnement
geeft geen toegang tot de Online Bibliotheek (e-books, luisterboeken,
digitale tijdschriften en online cursussen) | € 17,50 voor 3 maanden

COLOFON
Dit is een uitgave van
de Stichting Westfriese
Bibliotheken.
Contact: communicatie@
westfriesebibliotheken.nl
Ontwerp: Lisbeth van Lintel
Grafisch Ontwerp
Druk: januari 2021
Oplage: 2000

MEER WETEN?
Draag jij de Westfriese Bibliotheken ‒ en daarmee de
inwoners van West-Friesland ‒ een warm hart toe?
Kijk voor meer informatie
westfriesebibliotheken.nl/steundebieb

REGEL HET ONLINE!
Ga naar westfriesebibliotheken.nl/lid
of neem contact op met de klantenservice om je nu
aan te melden als lid en maak direct gebruik van je
abonnement.

