
ga deze zomer op reis in een boek! Met een boek kun je alle denkbare reizen maken: naar de 
andere kant van de wereld, een andere tijd of en fantasiebestemming. Maak een veilige reis 
naar de gevaarlijke jungle of ervaar een rampzalige reis zonder écht in de problemen te 
raken. Klooi mee: Ga op ontdekkingsreis en doe zoveel opdrachten als je wil van deze kaart 
om kans te maken op een prijs. Meer uitleg nodig? westfriesebibliotheken.nl/klooien

KLOOIKAART Scan de code!

Virtual Dropping! 
Ga naar

Geoguessr.com (free) en raad 
aan de hand van Google 

Streetview waar je bent...

Ga naar
 westfriesebiblioteken.nl/

jeugd > 6-12 jaar 
> junior einstein

Log in met je bibliotheek-
gegevens en oefen je topo :) 

ontdek onbekende landen: 
Wie achter deze deur verdwaalt 

- Rindert Kromhout & Tonke Dragt

teken/knutsel een paspoort voor 
je eigen fantasieland

Maak een tijdreis: Terug in de tijd 
- Clive Gifford

Bedenk zelf een 
uitvinding die 
onmisbaar is

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

ontsnap:
De blauwe
vleugels 
 - Jef Aerts

Teken of 
omschrijf
je eigen
ontsnappings- 
plan

Atlas van de aarde: reis 
om de wereld met de 
kleine Astronauten 

- André Kuipers

Stippel de
 wereldreis 

van je dromen 
uit in een atlas

Rampzalige reizen: Pech onderweg 
- Jozua Douglas & Tosca Menten

Schrijf een verhaal over je 
eigen meest rampzalige reis

Vind alles wat je wil weten over je 
favoriete vakantieland

op westfriesebiblioteken.nl/jeugd 
> 6-12 jaar > werkstuk & spreekbeurt

> lANDEN EN STEDEN

Kom op ontdekkings-
reis in ons DigiLAB

westfriesebibliotheken.nl/
digilab

Expeditie regenwoud 
- Simon Chapman

Leg je eigen expeditie 
vast in een bos

bij jou in de buurt



Onder de inzendingen verloten we een exemplaar van het boek Wie achter deze deur verdwaalt 
van Rindert Kromhout & Tonke Dragt

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

Onmogelijk blauw

Vul hieronder je gegevens in en Lever uiterlijk 
31 augustus deze klooikaart in bij een van de vestigingen van 
de Westfriese bibliotheken - of mail een foto of scan ervan 
naar: communicatie@westfriesebibliotheken.nl 
doe er een foto, verslag, knutsel of ander bewijs bij van 
de klooi-activiteit(en) die je hebt gedaan.

Winactie!

Scan de  
QRcode voor 
meer tips! 

Schrijver Ilja Leonard Pfeiffer bedacht het land Mocanië toen hij 8 jaar was: 

‘Het is begonnen zoals dat zo vaak begint bij 
jongetjes en meisjes van die leeftijd: 

op een gegeven moment ga je een land 
verzinnen. Dat is dan natuurlijk een eiland. 
Dan ga je kaarten tekenen. En op een gegeven 

moment bedacht ik daar allerlei dingen bij, 
wat een echt land nodig heeft.’

Ilja Leonard Pfeiffer op literatuurmuseum.nl

In het Literatuurmuseum kun je Mocanië 
bezoeken: Een leuk uitje met het hele 
gezin voor de zomervakantie?

Meer weten? Kijk op onze  Klooi pagina: 
westfriesebibliotheken.nl/klooien

vooruit, nog een paar leestips dan:

De keukenprins van mocano 3

Naam: Leeftijd:

Woonplaats: Telefoonnummer: 

Emailadres: 

Het magische eiland Zeetopia




