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Ha, daar is onze nieuwe stagiaire! Wij hebben  
er zin in, maar zij kijkt ons wantrouwig aan:  
'Tja, ik heb niet zoveel met boeken, dus ik weet 
niet zo goed wat ik hier doe.'

anderen te kunnen begrijpen; en  
Digitale Vaardigheden nu we 
steeds afhankelijker raken van 
techniek. Deze vaardigheden doe je 
op via de informatie, collectie, 
activiteiten en mensen die je bij de 
Bibliotheek vindt. Voor het gemak 

delen we het in LABs in. Kom je snel 
weer eens langs om te ontdekken wat 
we voor jou kunnen betekenen?  

What the Bieb?!
Luister naar de podcasts 'What the 
Bieb?!' - beschikbaar op o.a. Spotify: 

senioren. En dat terwijl jij dacht dat 
de Bibliotheek alleen draait om 
romans lenen en boetes betalen als je 
te laat inlevert! What the Bieb?!

Iedereen mag meedoen
Eigenlijk is het simpel: wij vinden 
het belangrijk dat iedereen mee kan 
(blijven) doen in de maatschappij. 
Of je nog moet leren, of jezelf verder 
wil ontwikkelen. Of je kind, 
jongvolwassenene, gezin, alleen-
staande of grootouder bent. 
Zielsgelukkig of kwetsbaar. 

Taal-, Cultuur- & DigiLABs
Om mee te kunnen doen heb je  
Taal nodig om jezelf uit te kunnen 
drukken en om informatie te 
begrijpen; Cultuur om jezelf en 

HUH, IK WIST NIET  DAT JULLIE 
DAT DOEN... MAAR WAAROM?

Ze is niet de eerste en ook zeker 
niet de enige. We laten haar 
kennismaken met wat er 

achter de schermen gebeurt en met 
de activiteiten die we organiseren.  
Al snel gaat er een wereld voor haar 
open. 'Ik wist helemaal niet dat jullie 
dit allemaal doen! Waarom eigen-
lijk?'

Van alles voor iedereen
Het is niet raar dat je niet meer 
begrijpt waar de Bibliotheek 
tegenwoordig voor staat. De ene  
dag lees je over onze activiteiten 
voor Kinderboekenweek, de 
volgende dag over onze Informatie-
punten Digitale Overheid, dan weer 
over theatervoorstellingen, taalhulp 
voor anderstaligen of robots voor 

EN VERDER.. 

EEN FEESTJE IN MIJN BUIK!
We presenteerden 'BiebLala: van buik tot schoot' 
aan een kritisch publiek van dreumesen, (groot)
ouders en een zwangere buik.

>> Lees verder op p. 5

Drempels weg met   
INFORMATIEPUNTEN 
DIGITALE OVERHEID 
 

LEZEN IS STOM 
7 tips om het leuker te maken 
voor jeugd en jongeren.

CURSUSSEN IN DE BIEB
EN ONLINE: voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling.

Kinderboekenweek & 
Maand van de geschiedenis
WAT WIL JE WORDEN?

LEESPASSIE
Ontmoet je volgende  
favoriete schrijver!

HEEL NEDERLAND LEEST
In november leest heel Nederland de heruitgave van  
De Wandelaar van Adriaan van Dis.  
Doe je ook mee?  

 >> Lees verder op p. 7

DE BESTELBIEB
Tijdens de coronalockdowns 
hebben we maar liefst 10.000 
verrassingstassen klaargemaakt.  
Het merendeel hebben we gratis 
aan huis kunnen bezorgen dankzij 
de tomeloze inzet van onze 
vrijwilligers en eigen medewerkers. 
Het Oranjefonds en Stichting  
Het Glaswerk subsidieerden  
drie elektrische bakfietsen, die  
soci.bike Enkhuizen leverde.
Kijk voor meer BIEbZONDERE 
KIEKJES op pagina 6.
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gesprekken met medewerkers  
van de Westfriese Bibliotheken  
en de Bibliotheek Waterland over  
de verrassende kanten van de 
bibliotheek ○
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BIEBKRANT

MET DIGI & BUKI BRENGEN  
WE HET PLEZIER VAN LEZEN EN  

DIGITALE VAARDIGHEDEN OVER 
OP SCHOOLKINDEREN
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SENIORLAB

NEGEN INFORMATIEPUNTEN DIGITALE OVERHEID IN WEST-FRIESLAND

DE BIBLIOTHEEK HAALT DE DREMPELS WEG 
NAAR DIGITALE OVERHEIDSLOKETTEN 

'Jullie zijn mijn laatste hoop om mijn kleinkind te kunnen ontmoeten!' Zodra de corona
maatregelen het toelieten en de vaccinaties waren gezet, had ze meteen tickets geboekt.  
Haar kleinkind in het buitenland is inmiddels al een jaar oud. Morgen vertrekt de vlucht, 
maar er is nog één probleem: ze krijgt de CoronaCheckapp niet geïnstalleerd op haar  
smartphone. 

De GGD kon niet helpen en adviseerde 
haar om naar de Bibliotheek te gaan. 
Daar is namelijk net het Informatie-

punt Digitale Overheid geopend: een plek in 
de buurt waar je weer persoonlijk contact hebt 
voor je vragen, nu veel balies van instanties 

digitale loketten zijn. Het is een landelijke 
ontwikkeling, dus op tv zie je af en toe  
reclame langskomen van de overheid:  
voor de donorregistratie, corona-apps en 
corona vaccinatie wezen zij al op hulp bij  
de Bibliotheek.  

Begin bij de Bibliotheek 
Bibliotheken maakten een vliegende start met 
de Informatiepunten vanwege de vele vragen 
rond de coronamaatregelen - ook van mensen 
die normaal prima uit de voeten kunnen met 
digitale zaken.  
 
Maar de hulp is veel breder dan de corona-
onderwerpen. Als je vragen hebt over de 
aanvraag van je DigiD, het regelen van 
toeslagen, het maken van een afspraak bij de 
gemeente, het installeren van overheidsapps  
of bij welk digitaal loket je moet zijn met je 
hulpvraag: begin bij de Bibliotheek. 

NOOIT TE OUD OM TE LEREN
We ontvangen de deelnemers met koffie en iets lekkers in de 
Bibliotheek Enkhuizen. Als het ijs gebroken is, komt de 
robotkat tevoorschijn. Vertederd kijken ze hoe de kat spint  
en reageert op het geaai.

Dan is het tijd om een stapje verder te zetten. Ze zijn 
bekend met LEGO, maar niet met het programmeerbare 

LEGO WeDo. Fanatiek bouwen ze figuurtjes volgens de 
bouwinstructie en dan komt de verrassing: ze leren zelf om de 
LEGO te programmeren zodat het tot leven komt als robotjes. 
Ze hadden nooit gedacht dat ze dit konden. Nog een stapje 
verder? Ze maken kennis met de ozobotjes: onze kleinste 
robots zijn niet groter dan een pingpongbal. Met grote 
puzzelstukken bouwen we eerst een parcours en vervolgens 

programmeren we de ozobotjes zo, dat ze het parcours 
volgen én onderweg nog wat kunstjes uitvoeren: een 
stukje achteruit, een versnelling, een pirouette...  
De ozobotjes waren favoriet: 'Ze doen wat je wil!'

 

Opening 
in Opmeer

SENIORLAB INFO
SeniorLAB is de digitale leertuin voor senioren. 
Maak kennis met nieuwe technologie die 
opduikt in ons dagelijks leven. Ontdek meer op:
westfriesebibliotheken.nl/seniorlab
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Op verschillende momenten in je leven krijg  
je te maken met nieuwe instanties.  
Van de een op de andere dag ben je mantel-
zorger, werkeloos of papa. Je belastingaangifte 
invullen, je toeslagen aanvragen, je verzekerin-
gen beheren, je medisch dossier inzien: dat doe 
je allemaal online. Het is logisch dat je daar je 
weg in moet vinden, ook als je normaal je 
digitale weg prima weet te vinden. Maar wist je 
dat 1 op de 9 volwassenen in West-Friesland 
met een Nederlandse achtergrond zoveel 
moeite heeft met lezen, schrijven en computer-
gebruik, dat zij niet goed mee kunnen komen 
in onze maatschappij? Dat is meer dan het 
landelijke gemiddelde.  
 
De overheid merkt dat lang niet iedereen de 
weg weet naar haar digitale loketten. Daarom 
ontstond het idee voor Informatiepunten. De 
Bibliotheek bleek al snel de beste mogelijk-
heid, omdat het een van de weinige plekken is 
die bijna elke dag van de week open is, gratis 
toegankelijk voor iedereen (ook als je geen lid 

bent), gevestigd in dorpskernen maar tegelij-
kertijd onderdeel van een landelijk netwerk 
en... je kan er je hele leven terecht, van 0 tot 
100+ jaar.
 
Bibliotheekmedewerkers hebben een uitgebrei-
de training gevolgd en worden continu 
bijgespijkerd. Ze weten hoe je bij het juiste 
loket komt. Ze kunnen je ook wijzen op een 
spreekuur, cursus of andere soorten hulp. 
 
De Bibliotheek werkt samen met (lokale) 
instanties die regelmatig naar de vestigingen 
komen om voorlichting te geven of hulp te 
bieden.  
 
Drempels weg
Op de foto (linkerpagina) zie je hoe wethouder 
Robert Tesselaar symbolisch de drempel met 
ons weghaalt als openingshandeling van het 
Informatiepunt Digitale Overheid in Opmeer. 
De Bibliotheek helpt om de vindbaarheid en 
toegankelijkheid van digitale instanties te 
vergroten. Bij de opening waren ook vertegen-
woordigers van lokale instanties aanwezig. 

Naast Opmeer kun je ook terecht in de 
Bibliotheken De Goorn, Obdam, Wognum, 
Wervershoof, Medemblik, Enkhuizen, Stede 
Broec en Hoogkarspel.

Kleinkind
Het was flink zoeken, maar het probleem met 
de CoronaCheck-app is opgelost: deze bleek 
niet te werken met de standaard browser van 
de smartphone, maar wel met Google Chrome. 
Mevrouw kon opgelucht naar huis om haar 
koffers in te pakken. ○

DE BIBLIOTHEEK VOOR...

... WERKZOEKENDEN EN ZZP'ERS

Zoek je (ander) werk? Of ben je zzp'er in West-Friesland?  
Kom uit je thuiskantoor en ontmoet elkaar in de Bibliotheek. 

Op een kantoor krijg je vaak de meest verrassende tips en contacten 
van mensen van wie je het niet verwacht als je bij de koffieautomaat 
staat. Thuis heb je dat niet. In de Bibliotheek Stede Broec organiseren 
we informele bijeenkomsten waar je nieuwe ideeën en energie op 
kan doen. Vaak begint de bijeenkomst met een korte presentatie of 
een workshop. Daarna is er volop ruimte om je ervaringen, kennis en 
netwerk met elkaar te delen. 

WERK AAN JE TOEKOMST VOOR WERKZOEKENDEN:  
elke laatste maandag van de maand om 9:30.

VRIJMOKO VOOR ZZP'ERS:  
elke laatste vrijdag van de maand om 9:30. Deelname is gratis: 
westfriesebibliotheken.nl/werkaanjetoekomst

... ANDERSTALIGEN
Kom oefenen met de Nederlandse taal. We praten over alledaagse 
dingen. Of we oefenen samen voor een afspraak bij de dokter of op 
school. 

Er is Taalhulp in de Bibliotheken Hoogkarspel, Wervershoof en 
Venhuizen. We zijn ook bij inloopochtenden in Huis van de Buurt 
IJsselzand in Enkhuizen. 

• Oefen thuis verder met oefenen.nl (gratis). 
• Leen boeken in makkelijke taal. Vraag een medewerker om 

hulp. 

... SLECHTZIENDEN EN DYSLEXIE

Als je lid bent van de Westfriese Bibliotheken kun je je 
aanmelden voor Aangepast Lezen: een landelijke service 
met boeken voor mensen met dyslexie, boeken in braille 
of grote letters, en audioboeken. Vraag ernaar in de 
Bibliotheek.  

OOK HANDIG 

KLIK & TIK
Doe mee aan de gratis cursus 
Klik & Tik en bouw (zelf)
vertrouwen op met de 
computer en het internet. 
Een cursus bestaat uit zes 
lessen (1x per week). Je werkt 
in eigen tempo onder 
begeleiding van een docent en 
in de gezelligheid van een 
kleine groep. 

VAN DE EEN OP DE  
ANDERE DAG BEN JE 

MANTELZORGER,  
WERKELOOS OF PAPA. 
HET IS LOGISCH DAT JE 
DAAR JE WEG IN MOET 

VINDEN. 

"IK HANG MIJN 
CERTIFICAAT THUIS OP AAN 

DE MUUR!"

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

Op onze website kun je openingstijden en locaties 
vinden van de Informatiepunten. Ook kondigen we 
daar spreekuren en voorlichtings bijeenkomsten aan. 

Kijk op westfriesebibliotheken.nl/ido



4 NAJAAR 2021 

DIGILABBAAS OVER ROBOTS

Lezen is stom!

Heb je de kanjers in onze DigiLABs al eens aan het werk 
gezien? Schrik niet als er robots voor je voeten langs rijden, 
kijk gerust bij de snorrende 3D-printer, verbaas je over de 
creatieve uitvindingen op basis van techniek. 

Het DigiLAB is de digitale leertuin voor de Westfriese jeugd. In 
minder dan vier jaar tijd hebben we zeven DigiLABs geopend 
in West-Friesland. De inloopuren zijn voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Zij kunnen heerlijk ontdekken. De 8 tot 12-jarigen  
gaan serieus aan de slag met verdiepende opdrachten in 
workshops. 

Veel kinderen komen elke week terug en bouwen door 
aan projecten en eigen ideeën. Deelname aan het 
DigiLAB is gratis. Vanwege de populariteit is het nodig 
om vooraf te reserveren om zeker te zijn van een plek. 

DIGILAB INFO
Kom ook naar het DigiLAB in Drechterland, 
Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer of 
Stede Broec: westfriesebibliotheken.nl/digilab

Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens, maar 
we snappen wel waar het vandaan komt als je op 
school zit en voor je lijst moet lezen. Dan kun je 
lang niet altijd vrij kiezen wat je wil lezen. Maar 
thuis kan dat wel! 

We geven 7 tips om lezen leuker te maken: 

1. Kies zelf wat je wil lezen: een onderwerp dat je aanspreekt, een dun 
boek, een graphic novel, ja ook stripboeken - wij keuren het goed! In het 
genre Young Adult vind je boeken die aansluiten op interesses van 
jongeren.

2. Ga op reis in een boek. In een boek kun je overal naar toe! Dus wat 
gaat het worden: het strand, Japan, de Noordpool, de maan, het jaar 1572, 
een fantasiewereld? Alles daar tussenin? 

3. In een boek kun je meekijken door de ogen van iemand anders. Wil je 
weten hoe het is om een beroemdheid te zijn, een scheepsjongen van 
Bontekoe, of een hond? Kruip in de huid van wie je maar wil. En wordt het 
je te spannend? Dan sla je snel het boek dicht!

4. Lees Netflix. Veel tv-series en films zijn gebaseerd op boeken. Dus als je 
de serie leuk vond, lees dan ook eens het boek en zoek de verschillen.

5. Luister een boek. Veel boeken zijn beschikbaar als luisterboek. Als je lid 
bent van de Bibliotheek (en we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is 
gratis tot je 18de!) heb je ook toegang tot de Online BIbliotheek vol e-books 
en luisterboeken. Deze kun je op je smartphone of tablet lezen.

6. Praat over wat je gelezen hebt. Soms ben je het roerend met elkaar 
eens, maar je zal ook regelmatig merken dat anderen hetzelfde verhaal 
anders beleefd hebben dan jij. Dat levert de mooiste gesprekken op waarin 
je veel ontdekt over de ander én over jezelf.

7. Neem een kijkje op onze website voor heel veel leestips - ook voor 
school. Je vindt er apps, oefenprogramma's en hulp bij dyslexie, werkstuk-
ken of wijs omgaan met internet en andere media. 

Je vindt de Jeugdbibliotheek voor 06 jaar, 612 
jaar en 1218 jaar onder Jeugd & Jongeren:  
westfriesebibliotheken.nl/jeugd

Boeken doen wat met je, maar wat 
doe jij met een boek? Voor elke 
schoolvakantie brengen we een 
Klooikaart uit voor kinderen van 
6-12 jaar: een kaart vol doe- en 
leestips rond een tof thema. 

Laat zien wat jij gedaan hebt en 
maak kans op een mooie prijs! Je 
hoeft niet alles te doen wat op de 
kaart staat. Je pikt eruit wat je zelf 
wil, want het plezier staat voorop. 
Heb je eruit gehaald wat je wilde? 
Dan lever je de Klooikaart met je 
gegevens in bij je Bibliotheek.  
Doe er een foto, verslag of ander 

> Met Koeienkunstenaar Ruud Spil bij het Rundveemuseum.

> Noor ging op reis door haar kamer tijdens de lockdown. 

DOE EEN BOEK EN  
WORD KLOOIKAMPIOEN

KLOOIEN MET BOEKEN

resultaat bij van de 
opdrachten die je gedaan hebt. Je 
mag het ook inscannen en emailen.  
Op de Klooikaart vind je alle 
informatie die je nodig hebt. Haal je 
Klooikaart in de Bibliotheek of 
download deze op onze website als 
je er geen via school krijgt. 

Meer weten?
westfriesebibliotheken.nl/klooien
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BIEBLALA: VAN BUIK TOT SCHOOT

‘ IK VOEL EEN FEESTJE IN  
MIJN BUIK’

Het is nog 9:30 uur 's ochtends als de kinderhoek in Stede Broec volstroomt met kruipende 
dreumesen en hun (groot)ouders. De kleintjes halen enthousiast prentenboeken van de plank  
en al snel ligt de vloer ermee bezaaid. Dan komt Anna binnen. 

ze terug te luisteren op Spotify. Daarnaast zijn 
er animaties ontwikkeld. 'Daarmee spreken we 
ook de ouders aan die het voorlezen of zingen 
ongemakkelijk vinden - vooral wanneer het 
kindje nog in de buik zit.' 

Ze willen er nog even op kauwen...
Anna zingt nog eens 'Stapperdestap'. De 
kindjes kauwen enthousiast op de hoek van 
hun eigen BiebLala boekje: goedgekeurd! ○

‘DIE MOMENTEN WERDEN GOUD WAARD: 
DE LACH, HET GEBRABBEL. 

WE HADDEN CONTACT!’BOEK & WORKSHOP
Het boek ‘BiebLala: van buik tot 
schoot' is verkrijgbaar bij de Westfriese 
Bibliotheken voor € 7,50. Ook een 
origineel cadeau voor aankomende 
ouders!

 
Houd de agenda in de gaten voor 
de workshop 'BiebLala: maak 
contact met je baby'. Ontdek hoe je 
met boekjes en liedjes aansluit op de 
ontwikkelingen van je kleine en hoe je 
alle zintuigen kan prikkelen.

Vandaag zingt ze voor het eerst haar 
BiebLala liedjesin de Bibliotheek: 
liedjes om contact te maken met je 

baby van buik tot schoot. Hoe zal haar publiek 
reageren? 

Anna zet 'Stapperdestap' in en al snel bewegen 
de kleintjes vrolijk mee. De (groot)ouders 
genieten met volle teugen. De hoogzwangere 
Debbie is met haar zoontje gekomen. Ze is 
benieuwd of ze ook reactie in haar buik zal 
merken. Als Anna het liedje 'in Mama's Buik' 
inzet knikt ze: 'Ik voel een feestje in mijn buik!' 

Contact!
Net zoals je tijdens de zwangerschap al contact 
maakt door te praten tegen de buik en je hand 
op de buik te leggen, kan dit ook door liedjes  
te zingen of voor te lezen. In de buik kan  
een baby vanaf 16 weken al horen en vanaf  
24 weken gaat dit over in actief luisteren.  
Een baby kan zich de klanken een jaar na 
geboorte zelfs nog herinneren.  

Anna werkt bij de Westfriese Bibliotheken  
als Programmamaker en Adviseur Cultuur-
educatie. Ze is ook moeder en treedt regel-
matig op als zangeres en theatermaakster. 
'Toen mijn kinderen nog in de luiers zaten, 
zong ik tijdens het verschonen een zelfverzon-
nen liedje. Die momenten werden goud waard: 
de lach, het gebrabbel. We hadden contact!' 
 
De geboorte van BiebLala 
Bij de Westfriese Bibliotheken kreeg Anna de 
kans om aan de slag te gaan met haar idee om 
ouders al vanaf de zwangerschap in contact te 
laten komen met hun baby. 
Haar acht liedjes zijn uitgebracht in het 
kartonnen boekje 'BiebLala', met QR-codes om 

OOK LEUK 

VOORLEESPRET 
Elke week kunnen kinderen 
van 0-4 jaar met hun (groot)
ouders komen genieten van 
een voorleesverhaaltje in de 
Bibliotheek. 

BOEKSTART 
Ouders van pasgeboren 
baby's kunnen het gratis 
BoekStartkoffertje halen 
met de uitnodigingsbrief 
van de gemeente. 

Ontdek meer over BiebLala:
www.westfriesebibliotheken.nl/bieblala

Cadeautip 

BiebLala is voor 
€7,50 te koop bij 

jouw Bibliotheek.
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KOGGENLAND: Wim Daniëls ging voor een uitverkochte zaal in  
De Brink in gesprek met WEEFF journalist Sander Huisman en  
onze eigen collega - Programmamaker Lisa Croese. 

CULTUURLABCURSUSSEN IN DE BIEB EN ONLINE

Bij de Bibliotheek maak je kennis met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van 
kunst, cultuur, taal en computer voor je persoonlijke ontwikkeling  ook als je geen lid 
bent! Wie wel lid is, heeft gratis onbeperkt toegang tot ruim 200 online cursussen.

GRATIS ONLINE CURSUSSEN INFO
Bibliotheekleden hebben gratis toegang tot meer dan 200 online cursussen op 
het gebied van persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden voor de werkvloer.
Kijk op westfriesebibliotheken.nl/onlinecursussen en start meteen.
Ben je nog geen lid? Regel het makkelijk online via de website. 

BIEbZONDERE KIEKJES...

'HET ONDERWERP MAAKT ME NIET UIT, IK 
STEEK ER ALTIJD WEER IETS MOOIS VAN 

OP EN HET IS NOG GEZELLIG OOK.'

Nergens aan vast
Wil je niet vastzitten aan een reeks, maar per 
keer bepalen of je zin en tijd hebt? Kijk dan 
naar activiteiten als 
• Koffie met Kunst: samen leren kijken 

naar kunst.
• SeniorLAB: maak kennis met o.a. 

thuistechnologie, robots & virtual 
reality.

• Ontdek & Ontmoet: kennisdelen aan de 
koffietafel.

• Werk aan je Toekomst: alles rond het 
nieuwe solliciteren

• VrijMoKo: kennisdelen en ervaringen 
uitwisselen voor zzp'ers.

Cursusreeksen 
Toen de Seniorenschool Enkhuizen verloren 
dreigde te gaan, zijn we snel in gesprek 
gegaan met Welwonen en de gemeente. Zo 
konden we een groot deel van het cursusaan-
bod veilig stellen bij de Bibliotheek. Kies uit  
cursussen als Spaans, vaderlandse geschiede-
nis, filosofie en tekenen. Deze cursussen zijn 
in eerste instantie alleen in Enkhuizen te 
volgen, maar we hopen dit snel uit te breiden 
naar andere gemeenten. 
Wie meer wil weten over de computer en het 
internet, kan zich aanmelden voor de gratis 
cursus Klik & Tik op 10 locaties in heel 
West-Friesland. 

DRECHTERLAND: Om kunst in de klas te stimuleren, kregen 
leerkrachten workshops aangeboden door de gemeente Drechterland 
i.s.m. de Cultuurcoach bij de Westfriese Bibliotheken. Op de foto: 
wethouder Visser-Botman en modeontwerper Sepehr Maghsoudi. 

ENKHUIZEN: Tijdens de Week van Lezen & Schrijven ontdekten  
we in DigiLAB ENkhuizen hoe je robots je naam kan leren schrijven. 
Benieuwd of het lukte? Bekijk de filmpjes op: 
westfriesebibliotheken.nl/digilab

MEDEMBLIK: Geïnspireerd door het boek van Freek van Duin uit 
Enkhuizen deden 33 inwoners van Leekerweide mee aan onze 
Droomwedstrijd. Moniek won een etentje van een chefkok.  
De andere dromen laten we ook uitkomen.  

OPMEER: Heb je de piano in Opmeer al gezien? Elke eerste zaterdag-
ochtend van de maand speelt een pianist live tijdens de openstelling. 
Geniet terwijl je je boeken uitzoekt of trek er een stoel bij en  
onthaast...

STEDE BROEC: elke laatste vrijdagochtend van de maand zoeken 
zzp'ers elkaar op bij de VrijMoKo in Stede Broec om kennis, tips en 
ervaringen uit te wisselen. Schuif je ook aan?  
Zie: westfriesebibliotheken.nl/zzp
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NEDERLAND LEEST: 
DE WANDELAAR
November is de maand van Nederland Leest: Eén boek, 
duizend gesprekken. Dit jaar staat De Wandelaar van 
Adriaan van Dis centraal. Bij geselecteerde activiteiten 
krijgen deelnemers de nieuwe uitgave cadeau. 

Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in zijn 
schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem 
opent: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het veran-
dert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen. 
Maar alles wat hij doet, pakt anders uit. Extra bijzonder aan 
de speciale Nederland Leest-editie van De wandelaar is het 
nawoord van schrijver en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. 

KINDERBOEKENWEEK & MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

WAT WIL JE 
WORDEN?

A ls kind weten we het wel:  
we willen piloot, dokter of 
prinses worden. Jongeren 

willen YouTuber, influencer of 
artiest worden. En volwassenen...  
die merken vaak op een dag dat ze 
niet op de plek zitten waar ze ooit 
van droomden.
 
In oktober ontdek je alles over 
beroepen bij de Bibliotheek. Niet 
alleen in boeken, maar ook in onze 
DigiLABs, activiteiten en interactie-
ve games. Deelname is gratis!
 
Jeugd
In het DigiLAB ontdekken we 
nieuwe beroepen waar techniek  
een belangrijke rol in speelt. En 
vervolgens ga je meteen met zulke 
technieken aan de slag. 
 
Neem je smartphone mee naar de 
Bieb en scan de code op de speciale 
poster. Daarmee unlock je games om 
allerlei beroepen te ontdekken.
 
Je denkt waarschijnlijk niet meteen 
aan de Bibliotheek voor je droom-
baan, maar wist je dat je van robots, 
social media en theater je werk kan 
maken bij de Bibliotheek? We laten 
je graag de mogelijkheden zien,  
maar daar moet je wel iets voor 
doen: Solliciteer als Junior Directeur 
bij de Westfriese Bibliotheken! 
 
Je ontmoet mensen met verschillen-
de beroepen en je mag als Junior 
Directeur natuurlijk je mening 
geven als jij vindt dat het beter kan.  
Stuur je sollicitatie voor 13 oktober 
naar communicatie@westfriese 
bibliotheken.nl ○

westfriesebibliotheken.nl/kbw

De hele maand oktober staan beroepen centraal in de  
Bibliotheek, dankzij de thema's van Kinderboekenweek en  
de Maand van de Geschiedenis  voor jeugd én volwassenen.

Volwassenen
Elke laatste maandag van de maand 
kun je om 9:30 uur aanschuiven bij 
Werk aan je Toekomst in de 
Bibliotheek Stede Broec. Elke keer 
staat er een ander thema uit het 
sollicitatieproces centraal. We 
beginnen met een presentatie of 
workshop. Je leert de nieuwe 
inzichten toepassen tijdens oefenin-
gen en uitwisseling met andere 
werkzoekenden. Zo oefen je voor 
sollicitatiegesprekken, maak je je CV 
en brief nog overtuigender, breid je 
je netwerk uit en ontdek je nieuwe 
manieren van solliciteren. 
Meld je aan voor gratis deelname 
(niet verplicht). ○

westfriesebibliotheken.nl/
werkaanjetoekomst

’DE WANDELAAR SPEELT ZICH AF IN PARIJS - EEN 
SOCIAAL LABORATORIUM WAAR HET NIEUWE 

KLEURRIJKE EUROPA ZICH VOLTREKT. HET IS OOK 
EEN SPIEGELSTAD DIE EEN BEROEP DOET OP DE 
NOODZAKELIJKE LENIGHEID VAN ONZE GEEST. 
EN JE HOEFT ER NIET EENS JE STOEL VOOR UIT!’ 

ADRIAAN VAN DIS 

Leerlingen van groep 7/8 en VMBO 1/2 krijgen via deelnemende 
scholen het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp cadeau. 

Ate (14) heeft maar één vriend: Baptiste, die hij online heeft 
ontmoet. Wanneer Baptiste laat weten dat hij geldproblemen heeft, 
besluit Ate hem in Brussel op te zoeken om hem zijn oude Samsung 
te brengen. Ate neemt stiekem de trein maar ontdekt in Brussel dat 
Baptiste niet alles over zichzelf heeft verteld en zich ook nog eens in 
illegale kringen bevindt. Met wie heeft Ate al die tijd contact gehad?

NEDERLAND LEEST JUNIOR: KATVIS

PRAAT MEE
Houd onze website in de gaten voor aankondigingen en activiteiten:
westfriesebibliotheken.nl/nederlandleest

vacature 
Junior Directeur
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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. Dat doe je na afloop toch wel...

AGENDA ABONNEMENTEN

REGEL HET ONLINE! 

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

Vind je het belangrijk dat iedereen in West-Friesland dichtbij 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.

WORD SCHENKER 
Doneer een bedrag naar keuze om bij te dragen aan een project.  
Dankzij onze ANBIstatus zijn schenkingen fiscaal aantrekkelijk.

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

D e opnames en aankomende ontmoetingen zijn terug te kijken via onze  
webpagina westfriesebibliotheken.nl/leespassie

Henk van Straten: Ernest Hemingway is gecanceld
In razend tempo schreef Henk van Straten een boek over het probleem van de 'witte 
man' die niet kwetsbaar mag zijn, maar ook niet meer de die-hard oermens is; over de 
cancelcultuur, waarin we niet alles meer hardop mogen zeggen. En over #MeToo, 
polarisatie en een vleugje corona. “Het mooiste vind ik als je iets leest waarvan je nog 
niet wist dat je het al wist.”

Suzanna Jansen: Het Pauperparadijs
Toen ze de zolder opruimde, vond Suzanna Jansen een bidprentje dat haar leidde naar 
een intrigerende familiegeschiedenis: haar voorouders woonden in het Pauperparadijs, 
een overheidsinitiatief om armoede te bestrijden door paupers naar de Koloniën van 
Weldadigheid (de Drentse Veenkoloniën, Veenhuizen) te sturen. Tijdens het interview 
keek ze met Peter Swart van het Westfries Archief naar brieven van weeskinderen uit 
Enkhuizen die naar Veenhuizen waren gestuurd. Kort na het interview werden de 
koloniën uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. 

Eva Vriend: Eens ging de zee hier tekeer
Vanuit Café Hindeloopen in het Zuiderzeemuseum streamden we live het interview 
met Eva Vriend en conservator André Groeneveld. In 'Eens ging de zee hier tekeer' staan 
vier Zuiderzeefamilies centraal: een groots verhaal over vissersbloed dat kruipt waar 
het niet gaan kan, het houvast dat traditie biedt en de veerkracht die vereist is om 
vooruit te komen.

COLOFON 
Dit is een uitgave van  
de Stichting Westfriese  
Bibliotheken.

Contact: communicatie@
westfriesebibliotheken.nl
Ontwerp: Lisbeth van Lintel 
Grafisch Ontwerp
Druk: oktober 2021

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 ebooks lenen | € 69,50 per jaar

LEKKER LEZEN Tot 8 materialen per keer lenen | 4 weken uitleentermijn 
€2,50 korting bij automatische incasso | Reserveren: €1,50 per item | Elke 3 
weken 10 ebooks lenen | € 54,50 per jaar 

VOORDELIG ONTDEKKEN Tot 20 materialen per jaar lenen | 3 weken 
uitleentermijn | €2,50 korting bij automatische incasso | Reserveren: € 1,50 
per item | Max. 6 ebooks per jaar | € 39,50 per jaar

GRATIS JEUGDABONNEMENT (0-18 JAAR) Tot 8 materialen per keer 
lenen | 4 weken uitleentermijn | Gratis reserveren | Elke 3 weken 10 ebooks 
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 (ebooks, luisterboeken, 
digitale tijdschriften en online cursussen) | € 17,50 voor 3 maanden 

Wil je lid worden? Regel het dan gemakkelijk online via 
onze website. Voor meer informatie kun je ook contact 
opnemen met de klantenservice.  
westfriesebibliotheken.nl/lid

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

STEUN DE BIEB 

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 

“HET MOOISTE VIND IK ALS JE 
IETS LEEST WAARVAN JE NOG 

NIET WIST DAT JE HET AL 
WIST.”


