
KLOOIKAART

Laat een boek 
voorlezen

Lees met een 
zaklamp onder 

de dekens

Lees een boek 
met je  

lievelingsdier

Lees een  
informatief boek

Lees langer dan  
een kwartierMet boeken kun  

je koken

Maak kans op het 
superleuke boek 
Stempelen! van 
Gertie Jaquet.  

Kijk snel op de achterkant

Met boeken kun je 
experimenteren

Met boeken kun je 
mooi maken

Met boeken kun  
je knutselen

Met boeken kun  
je lachen

Met boeken kun  
je stunten

Met boeken kun  
je onderzoeken

Doe ook mee!

Klooien met
Digi & Buki

Klooien met 
lisbeth van lintel

Met boeken kun  
je techniekenKlooien met 

Koeienkunstenaar 
Ruud



Klooi je mee?
Doe zoveel mogelijk activiteiten van de kaart: thuis, buiten, op de camping...  
Je kunt er ook een paar in de bibliotheek komen doen! Streep ze af en lever je 
kaart in bij de bibliotheek. Je hoeft geen volle kaart te hebben om kans te maken 
op de prijs: het gaat om de lol en je hebt natuurlijk ook nog gewoon vakantie! 
Veel plezier en stuur je een fotootje of filmpje naar Digi & Buki?  
Vinden ze leuk! digibuki@westfriesebibliotheken.nl

Naam:
Telefoonnummer: 
Emailadres: 

Kom je naar een van onze klooi activiteiten? 
Deelname is gratis, maar vergeet niet om je van tevoren aan te melden via  
klanten service@westfriesebibliotheken.nl of bel 0228 743 943.  
Tijdens onze activiteiten houden we de richtlijnen van RIVM aan. 

Omschrijving Enkhuizen Stede Broec Drechterland Medemblik Opmeer Koggenland
Klooien met beestjes de Witte Schuur
Klooien met Koeien-

kunstenaar Ruud Schellinkhout Rundveemuseum 
Aartswoud

Brieven versieren met 
Lisbeth van Lintel

 Bibliotheek  
Stede Broec

Digi en Buki   Bibliotheek 
Hoogkarspel

Bibliotheek 
Opmeer (buiten)

Met boeken kun je 
knutselen

   Bibliotheek 
Wognum

Bibliotheek 
Obdam

Met boeken kun je  
programmeren (digilab)

Bibliotheek 
Enkhuizen

Bibliotheek  
Stede Broec

Bibliotheek 
Wognum

Bibliotheek 
Opmeer

          Workshop  
          Jong leren  

         eten

Bibliotheek 
Enkhuizen

Bibliotheek  
Stede Broec

Bibliotheek 
Hoogkarspel

Bibliotheek 
Medemblik

Bibliotheek 
Opmeer

Zie voor data, tijden, aanmelding en meer info: westfriesebibliotheken.nl/klooien

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


