
Vrijheid: Het is vakantie en je bent lekker vrij! Vrij om te doen wat je wil, 
lekker naar buiten en op 5 mei Bevrijdingsdag vieren. Waar denk jij allemaal 
aan bij vrijheid? Klooi mee: lees over vrijheid en doe zoveel opdrachten als je 
wil van deze kaart om kans te maken op een mooie prijs. 

KLOOIKAART Scan de code!

Bas de Wandeldas woont  
heerlijk vrij in de natuur: 

kom naar de boek
presentatie op 4 mei in de 
Bibliotheek Hoogkarspel. 

Doe een dag zonder klok! 
Slaap zolang je wil en 
maak geen afspraken.  

Zet je wel een wekker voor 
de volgende dag? 

Vrij om te zijn wie je bent: 
Alles over wie ik ben – Stine Jensen
Ontwerp je eigen paspoort met 
informatie over wie je bent. 

Leven in een vrij land:  
De jongen achter in de klas 
– Onjali Q. Raúf  
Maak een welkom poster voor 
vluchtelingen in ons land.

Ontdek op de achterkant hoe je kans maakt op die prijs!

Vrij fantaseren: 
Matilda en de 
Boekdwalers 
– Anna James

Bedenk je eigen 
avontuur dat je 
beleeft met een 
boekpersonage 

Vrij om zelf te bepalen: 
De bende van Lieke 
 RobbertJan Henkes

.

Bedenk je eigen 
spelregels voor 

niets doen

Vrij van de Spaanse bezetting in 1572: 
De gijzelaar en de bastaard

 Arend van Dam
Bedenk een ontsnappingsplan dat  
de prins had kunnen gebruiken

Houd een spreekbeurt over  
Bevrijdingsdag.    

Kijk op westfriesebibliotheken.nl/jeugd 
> 612 jaar > Werkstuk & Spreekbeurt

Kom vrij ontdekken  
in het DigiLAB:  

westfriesebibliotheken.nl/
digilab

Vakantie = vrij!:  
Mijn hamster is een 

piraat – Dave Lowe
Ga schatzoeken tijdens  

de vakantie.



Onder de inzendingen verloten we een exemplaar van het 
boek De Bende van Lieke van Robbert-Jan Henkes. 

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

Storm, letters van vuur 

Lever uiterlijk 10 juni deze klooikaart in bij een van 
de vestigingen van de Westfriese Bibliotheken of 
mail naar communicatie@westfriesebibliotheken.nl 
samen met een foto, verslag, knutsel of ander bewijs 
van de klooiactiviteit(en) die je gedaan hebt. 

Winactie!

Scan de  
QRcode voor 
meer tips! 

Vrij Nederland
1572 zien we als het geboortejaar 
van Nederland. Onze voorouders  
hebben toen de Spanjaarden  
weggegejaagd die over ons land 
wilden heersen.
In 2022-2023 is er veel aandacht 
voor deze strijd voor onafhanke-
lijkheid. Enkhuizen was de eerste 

stad in de Noordelijke Nederlanden 
die in opstand kwam tegen de 
Spanjaarden en zij vieren hun  
vrijheid nog elk jaar op 21 mei. 
Meer weten? Kijk op onze  
Klooi pagina: 
 
westfriesebibliotheken.nl/klooien. 
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