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    Wij bedanken  
alle vrijwilligers 
enorm voor hun 
inzet voor de      
    Bibliotheek!

        Vrijwilligers 
met een Hoofdletter

Vrijwilligers ondersteunen de Bibliotheek op vele manieren.  
Zo lezen een aantal vrijwilligers voor op peuterspeelzalen en 

basisscholen. Er is ook een aantal dat helpt bij de uitlening in 
verzorgingshuizen of hier wekelijks voorleest aan senioren. 
Mensen die niet (meer) naar de Bibliotheek kunnen komen 

worden bezocht door vrijwilligers van de Boekendienst aan 
huis. In totaal maken 160 vrijwilligers het de Bibliotheek 

mogelijk om een zo’n breed pakket aan diensten 
            te kunnen leveren. 



In zeven Bibliotheken voor de jeugd zijn in totaal 75 Biebclubkinderen 
actief. Deze groep kinderen organiseert activiteiten rondom 
bibliotheekmaterialen en adviseert leeftijdsgenoten bij het vinden 
van een goed boek. Daarnaast verzorgen zij de uitlening van 
materialen. Zo vormen zij hun eigen Biebclub. Biebclubs 
stimuleren het leesgedrag van leeftijdsgenoten. De 
activiteiten die zij ondernemen organiseren zij samen 

met de Bibliotheek. Zo werd in 2014 bijvoorbeeld de 
Bibliotheek Medemblik opgefrist met een gave 

muurschildering die Biebclubkinderen 
maakten met kunstenaar Boxie.

De Bieb voor 
en door kinderen

In het nieuwe schooljaar werd in de Brede School 
Batter in Ursem de achtste Bibliotheek voor de 

jeugd geopend. Ook deze Bibliotheek wordt 
voor een groot deel gerund door 

Biebclubkinderen.

          Achtste 
Bibliotheek



Samenwerking Bibliotheek 
Hoogkarspel en Het Streekpunt
Om de ruimte van de Bibliotheek Hoogkarspel optimaal te benutten is de vestiging dit jaar 
zodanig aangepast dat ook Het Streekpunt er een plek heeft gekregen. Het Streekpunt wil een 
ontmoetingsplek, gezelligheid en ondersteuning bieden aan senioren. Een doelstelling die 
hand in hand gaat met die van de Bibliotheek. 

Anton Bakker van Het Streekpunt: ‘de Bibliotheek is een uitstekende plaats om informatie te 
verwerken. Informatie die hard nodig is om, in een tijd waarin veel veranderingen op mensen 
afkomen, bij te blijven en veranderingen in de maatschappij bij te houden. Voor senioren is dat een 
hele opgave. Ze zijn niet opgegroeid in een informatiemaatschappij. Daarnaast is de Bibliotheek 
een plek van ontspanning en rust vanwege het simpele feit dat er veel ontspannende lectuur 
is en dat lezen een rustige bezigheid is. Dat past heel goed bij het ouder worden. Door de 
samenwerking tussen de Bibliotheek en Het Streekpunt, en in ons geval ook de Speel-o-theek 
en WonenPlus, wordt de ruimte in het gebouw beter benut.’  

Nu de verbouwing van de Bibliotheek geheel is afgerond, is er een plek ontstaan waar 
diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. In 2015 wordt met de partners van het 
gebouw gewerkt aan een gezamenlijk activiteitenplan. 



      ‘de Bibliotheek is          
         een uitstekende 
             plaats om 
           informatie te        
           verwerken’



Voor meer  
informatie zie  
www.cultuleren.nl



Cultuleren in West-Friesland
De Westfriese Bibliotheken zijn zeer laagdrempelig voor de jeugd: Er is altijd een Bibliotheek in 
de buurt en de openingstijden zijn afgestemd op de schooltijden. Daarbij heeft de Bibliotheek 

sterke samenwerkingsverbanden met diverse scholen en instellingen. Cultuleren is er daar één 
van. Cultuleren staat voor leren dóór, mét en ván cultuur. Hiervoor werkt de Bibliotheek intensief 
samen met regionale cultuuraanbieders zoals De Blauwe Schuit, het Westfries Museum, Cinema 

Oostereiland en historische verenigingen. Zo wordt de kennis gebundeld, met als resultaat een 
rijk en aantrekkelijk aanbod voor basisscholen waarin kinderen cultuur actief kunnen beleven. 

Leerkrachten zijn hierin een inspirerende gids.

Zo heeft de Bibliotheek op het gebied van literatuur en erfgoed diverse workshops kunnen 
organiseren als ‘To game or not to game’, met aandacht voor de verhaallijnen in games en 

het zelf leren programmeren. Hierdoor leren kinderen niet alleen consumeren maar ook 
zelf creëren en ‘Op zoek naar de Gouden Eeuw’, een lessencyclus die allerlei aspecten 

van deze periode belicht en kinderen bewust maakt van hun omgeving en de historie 
daarvan. Voor deze workshops wordt nauw samengewerkt met De Blauwe Schuit.



>> De laatste jaren heeft de Bibliotheek de 
collectie makkelijke leesboeken aanzienlijk 

uitgebreid. Ook is er meer media aangeschaft speciaal 
voor anderstaligen. Zo zijn er computers vrijgemaakt om 

ter plekke te kunnen oefenen met de Nederlandse taal.  
Op de website is een speciale pagina ingericht voor 
verbetering van taal- en leesvaardigheid met verwijzing  
naar de leesvriendelijke collectie, websites en programma’s.

Daarbij is de Bibliotheek diverse samenwerkingen aangegaan 
met externe partners. Een voorbeeld hiervan is Tour de bieb.  

In dit programma worden cursisten van Fiolet 
Taaltrainingen tijdens hun reguliere lesochtend 

ontvangen in de lokale Bibliotheek. Daar maken zij 
kennis met de mogelijkheden van de Bibliotheek 

en ontvangen aan het einde van de les een 
gratis proefabonnement van  

3 maanden. >>

In West-Friesland heeft ruim 10.000 inwoners moeite 
met lezen en schrijven. Dit is ruim 10% van de bevolking 
tussen de 16 en 65 jaar. Om deze groep zo goed mogelijk 

te kunnen helpen is het Westfries Bondgenootschap 
tegen Laaggeletterdheid opgericht. Daarin werken 

gemeente, de Bibliotheek, woningbouw, welzijn 
en onderwijs samen aan het verbeteren van  

de taal-, lees- en mediavaardigheid 
van deze groep. >>

Aanpak 
laaggeletterdheid



In november 2014 zijn ook de eerste 
studielessen in de Bibliotheek gestart. Cursisten van 
Fiolet Taaltrainingen kunnen hierdoor dicht bij huis en 

onder begeleiding hun huiswerk maken. Monique Schoorl: 
“Gisteren zijn de studielessen gestart in de Bibliotheek van 

Bovenkarspel. Rosa heeft 11 cursisten geholpen met hun 
huiswerk. Ze hoefden nu niet helemaal naar Hoorn te reizen, 

maar konden in de buurt van hun eigen huis naar de 
studieles. We zijn er erg blij mee!”

 

Huiswerkklas

>>Monique 
Schoorl – directeur van Fiolet 

Taaltrainingen: “In twee dagen bezoeken 
Fiolet-cursisten de Bibliotheek in hun woonplaats: 

Enkhuizen, Opmeer, De Goorn, Medemblik, Stede Broec 
en Hoogkarspel. Met grote dank aan alle medewerksters 

voor hun informatie! Twaalf cursisten zijn met een 
gratis abonnement voor drie maanden naar huis 

gegaan… en natuurlijk met boeken  
in hun tas!” In totaal hebben 60 cursisten 

inmiddels kennis gemaakt met de 
Bibliotheek >>

 



“Voor elk mens –  
           groot of klein  
     – is goed lezen  
van levensbelang.”



De Bibliotheek op school
Net als de Bibliotheek willen scholen de jeugd het plezier van lezen meegeven en hun leesvaardigheid 
bevorderen. De scholen brengen de kinderen hierin de basisvaardigheden bij, de Bibliotheek stimuleert 
hen vervolgens om met plezier veel leeskilometers te maken. Daarbij zet de Bibliotheek zich in om de 
informatievaardigheid aan te scherpen en de digitale weerbaarheid van kinderen te vergroten.

Sinds 2014 heeft de helft van alle 72 scholen in West-Friesland zich al aangemeld voor de 
Bibliotheek op school. Via dit digitale portaal krijgen zij toegang tot de grote collectie van de 
Westfriese Bibliotheken. Zo kunnen de kinderen gemakkelijk vanuit school de materialen inzien, 
downloaden en reserveren. Daarnaast faciliteert de Bibliotheek de deelnemende scholen van 
leesbevorderende en mediawijze programma’s. Zo zorgen zij er samen voor dat kinderen 
optimaal ondersteund en geïnspireerd worden. Mede dankzij de digitale verbinding  
van de Bibliotheek op school.



februariLeen onzee-books nuextra lang

Joris uit Spanbroek:ik ben veel onderwegen leen e-books bij dedigitale bibliotheek

westfriesebibliotheken.nl

de Bibliotheek& ik eenperfectecombinatie

De Bibliotheek & ik
Maart 2014 is de campagne: ‘de Bibliotheek & ik… een perfecte 
combinatie’ afgesloten. Belangrijkste doel van de campagne 
was het promoten van de digitale diensten van de Bibliotheek. 
Zes ambassadeurs van de Westfriese Bibliotheken waren 
het gezicht van de campagne en zorgden voor een lokale 
uitstraling. Daarbij werden er maandelijks inlooppresentaties 
georganiseerd in de vestigingen om de verschillende digitale 
diensten van de Bibliotheek toe te lichten en de bekendheid 
ervan verder te vergroten. En dat is goed gelukt: De website 
is beter gebruikt dan ooit. Dankzij de campagne is het 
websitebezoek gestegen met ruim 3.400 bezoekers per 
maand. Eenmaal op de website zien we een sterke toename 
in het aantal online reserveringen: 136%. Ook het online 
verlengen van materialen neemt in populariteit toe. 

Dankzij het succes van de campagne is in het najaar van 
2014 een vervolgcampagne gestart onder de noemer: ‘de 
Bibliotheek & ik… ja!’ Het accent van deze campagne ligt 
op ledenwerving. Inmiddels proberen al meer dan 200 
mensen het All-in abonnement uit!



 “Een nieuwe 
lente en 

een nieuw 
geluid: ik wil 

dat dit lied 
klinkt als het 
gefluit,.....”

Zo begint het gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter. 
Twintig lokale prominenten op het terrein van cultuur 

en bestuur hebben dit gedicht in estafette voorgelezen 
op Hemelvaartsdag. De estafette werd georganiseerd door 
Het Groene Kerkje in Lambertschaag, Werenfridus Hoorn en de 
Bibliotheek. Zo organiseert de Bibliotheek elk jaar, samen met 
andere instellingen en organisaties, diverse activiteiten. Een ander 
voorbeeld hiervan is de cursus ‘Klik en Tik’ waarin docenten van 
de Computerwerkplaats Stede Broec deelnemers wegwijs 
maken op het internet. En tijdens ‘Maaltijd met een mening’ 

discussiëren deelnemers, onder het genot van een passend 
diner, over literaire thema’s. Deze avonden worden 

voorbereid door de Bibliotheek en Hester Smits, 
dominee van de Protestantse gemeente 

Het Vierkant uit Wognum.



De website westfriesebibliotheken.nl is in totaal 150.782 keer  
bezocht met in totaal meer dan een half miljoen paginaweer - 

gaven (514.296)! 60.048 unieke bezoekers weten de website 
inmiddels te vinden. Daarvan zijn de meest bezochte pagina’s:

1. Mijn Menu (57.393 keer) 
2. Adressen & Openingstijden (40.127 keer) 

3. De Catalogus (16.525 keer) 
4. E-Books (11.665 keer) 

5. Lid worden (11.151 keer)

De Bibliotheek: 
24/7 voor iedereen De Westfriese Bibliotheken zijn ook te  

vinden op diverse sociale media. Dagelijks 
volgen 412 mensen alle updates, wat een 

toename is van ruim 100% in vergelijking met 
2013. Op Twitter kan de Bibliotheek rekenen op 

ruim 800 volgers. In 2013 waren dit er nog 
519. De maandelijkse nieuwsbrief wordt 

afgeleverd bij ruim 4.500 leden.

Wist je dat?

• er in totaal 26.000 online reserveringen zijn gemaakt? 
•  we ruim 34.000 leden hebben die samen meer dan  

742.000 materialen leenden in 2014?

• 925 leden al 6.480 E-Books leenden? 
• we 17.000 peuters en kleuters bereikten met onze activiteiten? 
•  we samen met 72 scholen activiteiten organiseerden  

waaraan 17.700 kinderen deelnamen?



 Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Boekjaar 2012

Subsidies 2.900 3.020  3.254 
Eigen inkomsten 620 670 771
leden en instellingen
Totaal baten 3.520 3.690 4.025

Huisvestingskosten 825 885 882
Collectie en media 501 626 703
Automatiseringskosten 278 308 321
Personeelskosten 1.744 1.740 1.768
Overige kosten 184 145 173
Totaal lasten 3.532 3.704 3.847

Exploitatieresultaat -12 -14 178 

bedragen x ¤ 1.000

Cijfers



www.westfriesebibliotheken.nl

Volg ons of vind ons leuk 

op Facebook & Twitter!

Tot volgend
jaar!


