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IN DEZE UITGAVE...
VR BRILLEN EN 
3D-PANNENKOEKEN - 
Ontdeklab opent in volendam.

2

DBOS NU OP CLUSIUS

Bibliotheek Waterland is het schooljaar 
2021-2022 een samenwerking aangegaan 
met het Clusius College Purmerend...

VRIJWILLIGERS IN HET 

Ondanks de maatregelen is er iets 
bedacht om al de 245 vrijwiligers te 
bedanken voor hun mooie werk...

ZONNETJE COLLEGE PURMEREND

Lees verder op p. 7 Lees verder op p. 2

BIEBLALA
‘Ik voel een feestje in 
mijn buik’.

3
BIEBMATRIX
Lees op een speelse wijze over 
de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. 4
BOSBADEN
Kom meer te weten over de 
activiteit ‘‘Shinrin-Yoku’’.

7
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BIEB ONDERSTEUNT OUDERS
NL-Plein, Oudercafé en nog 
veel meer!

2021, weer een bijzonder jaar. 
Aan het begin van het jaar zit je 
volledig in de bibliotheeksluiting 
en aan het eind ben je plotseling 
essentiële dienstverlening geworden. 
We waarderen het dat we ruimte 
hebben gekregen en er is hard 
gewerkt om er te zijn voor de 
bewoners van de regio.
In dit jaarbericht staat een 
verzameling van mooie, leuke en 

interessante zaken die het jaar 
kenmerken. Terwijl ik het lees en 
momenten weer even terughaal, 
ben ik trots en denk met respect aan 
al die mensen die ervoor hebben 
gezorgd dat er veel wél mogelijk was. 
Beleidsambtenaren, wethouders, 
samenwerkingspartners, 
medewerkers van de bibliotheek-
organisatie, vrijwilligers en al 
die leden en bezoekers die zich 

verbonden voelen. 2021 was 
een jaar waarin verhalen van 
bezoekers, e-mails en berichtjes 
van leden werden gedeeld en 
waarin hartverwarmende woorden 
werden geuit. Het is prachtig hoe 
mensen verwoorden welke plaats 
de bibliotheek voor hen invult. Dat 
maakt het jaar echt bijzonder.
Norbert van Halderen, 
directeur-bestuurder

TROTS EN RESPECT

PEUTERPARADE
Spelenderwijs taal ontdekken.
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Het is geweldig om te zien hoe 
enthousiast de kinderen zijn om 
de VR-brillen uit te proberen en te 
bekijken hoe 3D-pannenkoeken 
geprint te zien worden. Het 
OntdekLAB zal naar verwachting 
eind van het eerste kwartaal 
2022 uitbreiden naar Bibliotheek 
Purmerend. 

Het OntdekLAB moet een plek 
worden waar kinderen kunnen 
dromen over wat ze later kunnen 

worden, het moet ze stimuleren 
en laten zien en ontdekken wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied 
van Virtual Reality, 3D Design, 
Apps, drones, robotica en andere 
technologische ontwikkelingen. 

Het OntdekLAB 
is overigens niet 
alleen toegankelijk 
voor kinderen. Ook 
volwassenen en 
senioren kunnen 

terecht in het lab. Gewoon om te 
ervaren hoe zo’n Virtual Reality 
bril werkt of om vragen te stellen 
over het installeren van apps op de 
telefoon of tablet.  

VR-BRILLEN EN 3D-PANNEKOEKEN - 
ONTDEKLAB OPENT IN VOLENDAM

Voor scholen is het stimuleren 
tot lezen een belangrijke taak 
maar zij staan daar niet alleen 
in. Ook de Bibliotheek heeft de 
maatschappelijke taak om de 
onderwijs- en ontwikkelingskansen 
van jongeren in hun werkgebied 
te versterken. Landelijk is er 
een aanpak ontwikkeld voor 
leesbevordering en mediawijsheid 
onder de naam ‘Bibliotheek op 
school’ (dBos).

Het leesoffensief
De leesvaardigheid én het 
leesplezier van 15-jarigen zijn 
de afgelopen jaren gedaald, zo 
blijkt uit onderwijsonderzoek 
PISA. Nederlandse leerlingen 
behoren tot de minst gemotiveerde 
lezers wereldwijd, en scoren niet 
langer boven het internationale 
gemiddelde op leesvaardigheid. 
Deze gegevens passen in een 

brede maatschappelijke trend 
van ontlezing. Een geïntegreerde 
aanpak voor het leesonderwijs, 
waarin leesmotivatie en 
leesvaardigheid hand in hand 
gaan, kan het tij helpen keren. 
Zo scoort 24% van de 15 jarigen 
onvoldoende op leesvaardigheid. 
Daarom heeft de overheid 
opgeroepen tot een Leesoffensief 
(www.tijdvooreenleesoffensief.nl) 
met als doel laaggeletterdheid te 
voorkomen.

Inzetten op Leesplezier
De samenwerking van de 
Bibliotheek en het Clusius College 
steekt in op het ontwikkelen van 
een stimulerende leesomgeving 
op de school. Met ondersteuning 
van de Bibliotheek stelt het Clusius 
College jaarlijks een plan op 
waarin visie, doelen, werkplan en 
jaarprogramma met betrekking 

tot lezen (en mediawijsheid) zijn 
vastgelegd.  Onze leesconsulent 
Anouk Loer ondersteunt het 
docententeam met 

deskundigheidsbevordering op 
het gebied van leesmotivatie en 
leesplezier. 

DBOS NU OP CLUSIUS COLLEGE PURMEREND - 
SAMEN OP DE BRES VOOR LEESPLEZIER

De samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek op school wordt getekend door Norbert van 
Halderen en Kees Schilder (vestigingsdirecteur Clusius College Purmerend). 
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Tijdens de opening van het OntdekLAB Volendam werden er pannenkoeken geprint.

Maar liefst 297 kinderen kwamen zaterdag 23 oktober 2021 naar de opening van het OntdekLAB 
in de Bibliotheek Volendam. Directeur Norbert van Halderen vindt het fantastisch. “We hadden 
gerekend op veel belangstelling maar dat er zo veel kinderen op af zouden komen!’’

Bibliotheek Waterland is het schooljaar 2021-2022 een samenwerking aangegaan met het Clusius College 
Purmerend. Hiermee is deze vmbo-school de eerste voortgezet onderwijs instelling in de regio die een dergelijke 
overeenkomst aangaat met de Bibliotheek.

JAAROVERZICHT 2021 BIBLIOTHEEK WATERLAND
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Terwijl er koffie en taartjes 
worden geserveerd posteert 
Anna zich voor het groepje en zet 
‘Stapperdestap’ in. Het enige kindje 
in het gezelschap beweegt vrolijk 
mee. Deze ochtend wordt BiebLala 
gelanceerd een boek met liedjes, 
ontwikkeld door De Bibliotheek 
Waterland en De WestFriese 
Bibliotheken. 

Contact!
Het is algemeen bekend dat 
voorlezen belangrijk is voor de 
taalontwikkeling van een kind, 
maar het is minder bekend dat 
dit al vanaf de geboorte begint. 
De Bibliotheek Waterland en De 
WestFriese Bibliotheken doen 
hier nog een schepje boven 
op: je kan al beginnen met de 
taalontwikkeling van je baby tijdens 
de zwangerschap. 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.

De geboorte van BiebLala
Anna Verschoor werkt bij de 
Westfriese Bibliotheken, is 
moeder en daarnaast zangeres 
en theatermaker “Toen mijn 
kinderen nog in de luiers zaten, 
zong ik tijdens het verschonen 
een zelfverzonnen liedje.  Die 
momenten werden goud waard: 
de lach, het gebrabbel. We hadden 
contact!” 

Toen Anna bij de Bibliotheek kwam 
werken kreeg zij 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 ze terug te luisteren 
op Spotify. 

BIEBLALA: VAN BUIK TOT SCHOOT

‘Ik voel een 
feestje in 

mijn buik’

Janneke van Dijk neemt het eerste boekje in ontvangst.

Donderdag 10 juni, het is nog maar 9:30 uur in de ochtend als de 
prentenboeken hoek in de Bibliotheek Purmerend volstroomt. Nee niet 
met kruipende dreumesen en hun ouders maar met dames en heren, 
bibliotheekmensen en beleidsambtenaren uit het werkgebied van 
Bibliotheek Waterland. 
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Burgemeesters
Op zondag 19 september vierde Bibliotheek Waterland groots de opening van het 
nieuwe seizoen. Het hoogtepunt van deze dag was een live uitvoering van het TV 
programma ‘De geknipte gast.’ De bekende schrijver en presentator Özcan Akyol 
interviewde de burgemeesters Don Bijl (Purmerend) en Karen Heerschop (Beemster). Hij 
bevraagde hen over de fusie tussen beiden gemeenten. Gaat dat wel goed? Wat zijn de 
cultuurverschillen? Hoe maken we verbinding? 

What the Bieb?!
Nog veel te weinig mensen weten wat bibliotheken tegenwoordig allemaal doen, vinden Sylvia Bakker, 
Norbert van Halderen (Bibliotheek Waterland) en Chantal Trigallez (West-Friese bibliotheken). Samen 
zijn ze de podcast ‘What the Bieb?!’ gestart. Ze willen persoonlijke verhalen laten horen en vertellen 
wat ze allemaal doen, voor wie en wat dat de samenleving oplevert. Trigallez en van Halderen hebben 
als motto: ‘Herontdek de bibliotheek en herontdek jezelf’, zij adviseren hun leden om vooral tijd te 
maken voor zichzelf als ze naar de bibliotheek komen.

De podcast is te beluisteren Spotify of te vinden op www.bibliotheekwaterland.nl/podcast

Promotie
In een jaar waarin de COVID-19 maatregelen voortduurden was het opnieuw voelbaar en 
waarneembaar in het bibliotheekwerk. Tijdens persconferenties waarin nieuwe maatregelen 
werden afgekondigd merkten wij een verschuiving in de terminologie die werd gehanteerd door 
de overheid. Binnen twee jaar verschoof het bibliotheekwerk van Cultuur Maatschappelijk via 
Doorstroomlocatie naar Essentiele dienstverlening. Deze ‘promotie’ heeft er toe geleid dat de 
Bibliotheek Waterland meer ruimte aan leden en bezoekers kon bieden dan in het voorgaande 
coronajaar.  

Nieuwe rol
De rol die de Bibliotheek steeds vaardiger inneemt in een maatschappij te midden van 
een ongekende pandemie, mag zonder twijfel bijzonder genoemd worden. Bibliotheek 
Waterland heeft zich uitgestrekt naar haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. 
Naast het uitlenen van materialen is er meer tijd en aandacht besteed aan de behoefte 
van taalvragers, studerende jongeren, niet digitaalvaardigen, ouderen en schoolgaande 
jeugd.

Van voorlezen naar doorlezen
Vrijwilligers van de VoorleesExpress geven kinderen met een taalachterstand extra aandacht. 
Samen met de ouders gaan zij op zoek naar leuke manieren om de taalontwikkeling te 
stimuleren. De VoorleesExpress van Bibliotheek Waterland is nu ook uitgebreid met de 
DoorleesExpress. Die ontwikkeling van eerst alleen voor kinderen tot 8 jaar en nu tot 12 jaar 
is landelijk opgepakt en wordt nu ook in andere plaatsen uitgerold. Via de basisscholen in het 
werkgebied van Bibliotheek Waterland zijn er 14 gezinnen met de nieuwe doelgroep gestart. 
De scholen zijn blij dat zij nu ook oudere kinderen kunnen aanmelden omdat zij steeds vaker 
problemen zien met begrijpend lezen.

VR en 3D
Zaterdag 23 oktober 2021 opende het OntdekLAB in de Bibliotheek Volendam. Het OntdekLAB 
gaat  een plek worden waar kinderen kunnen dromen over wat ze later kunnen worden, het 
moet ze stimuleren,  laten zien en ontdekken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 
Virtual Reality, 3D Design, Apps, drones, robotica en andere technologische ontwikkelingen. 
Naar verwachting zal het OntdekLAB in de Bibliotheek Purmerend openen eind van het tweede 
kwartaal 2022.
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Wij missen u
Hoe gaat het met u? U bent al een tijdje niet in de bibliotheek geweest maar wij zijn u niet 
vergeten…U kunt nu niet zelf in de bibliotheek boeken uitzoeken, maar u kunt ons wel bellen en 
vertellen wat u graag leest! 
75+ leden, die in de coronaperiode geen gebruik hadden gemaakt van de bibliotheek, kregen een 
kaart op de mat met deze uitnodigende tekst. De vrees was dat veel oudere klanten niet digitaal 
vaardig genoeg waren om online materialen te bestellen in tijden van lockdown. De Bibliotheek aan 
Huis service werd in stelling gebracht en een speciale telefoondienst opgetuigd. Ruim 60 ouderen 
belden naar het opgegeven nummer niet alleen voor een aanvraag Verrassingstas,  maar ook voor 
een luisterend oor. 

Doorstromen
Fedaa Aldulrazzaq ontving tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Singel in Edam het 1e tasje 
van het Oudercafé Hummelhoek. Ten tijde van de foto was ze ook bezig met een computercursus, 
deze heeft ze inmiddels met succes afgerond. Je kunt wel zeggen dat Fedaa optimaal gebruik 
heeft gemaakt van de ondersteunende diensten van de Bibliotheek Waterland. Haar zoontje 
heeft namelijk ook meegedaan met de VoorleesExpress waar ze op terugkijkt als een heel leuk en 
leerzaam traject. 

Kwaliteit op orde
De Bibliotheek Waterland heeft op 2 juni opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen 
van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het certificaat is 
vier jaar geldig. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de 
toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Bibliotheek Waterland de bevestiging gekregen 
dat functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen 
wordt voldaan. Volgens de auditor van CBCT: “Uit de observaties tijdens de rondleiding, uit de 
documenten en de gesprekken blijkt dat de medewerkers en de vele vrijwilligers van Bibliotheek 
Waterland er in slagen, óók in deze periode van coronabeperkingen, om de klassieke-, de 
maatschappelijke- en de educatieve bibliotheek te realiseren. Het auditteam is onder de indruk 
van het aanbod dat zij, als middelgrote bibliotheek, weet te realiseren.”

Van daling naar stijging
Bij het uitlenen van materialen was in de periode 2020 -2021 een daling te zien ten opzichte 
van de jaren ervoor. De tweede helft van 2021 was er weer een positieve trend te bespeuren. De 
uitleencijfers van al onze vijf vestigingen komen gestaag weer op het niveau van 2019. In de 
buiten-locaties zoals servicepunten en schoolbibliotheken blijven de uitleencijfers nog wel achter. 
Dit is het gevolg van de sterk beperkende maatregelen voor schoolgebouwen in 2021.

Dbos breidt uit
Van ontbossing geen sprake! Bibliotheek op School (dBOS). is een landelijk concept voor het 
onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en mediawijsheid. Dit jaar zijn er 5 dBossen in het primair onderwijs bij 
gekomen: Springplank, Petrusschool en Nicolaasschool in Volendam, De Piramide in Edam en De 
Wagemakerschool in Landsmeer. Uniek is de start van een samenwerking met het Clusius College 
Purmerend, deze vmbo-school is de eerste voortgezet onderwijs instelling die een dergelijke 
overeenkomst aangaat met de Bibliotheek.

Het werkgebied
Bibliotheek Waterland werkt in opdracht van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer en Purmerend. In dit werkveld is het inwoners aantal gestegen naar 139.626 inwoners. 
Het aantal leden van de Bibliotheek geeft een betrouwbare indruk van de betrokkenheid van de 
inwoners. Ondanks het voortduren van de Covid-crisis is het ledenaantal in 2020-2021 sterk en 
stabiel gebleven, 24% van de inwoners is lid van de bibliotheek.
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EEN BOSWANDELING 
MET DE BAAS

Stel... je bent 19 – 20 jaar, student  
van het Media college Amsterdam 
en komt in het 3e jaar stage lopen 
bij de Bibliotheek. Geen idee wat 
je te wachten staat toch? Het duo 
keek meteen de ogen uit tijdens 
een kennismakingsronde achter de 
schermen. ‘Dat hier zoveel dingen 
gebeuren had ik niet verwacht”. 
Die verwondering was helemaal 
compleet toen zij de opdracht 
kregen van de bibliotheekdirecteur 
om te helpen bij een heel bijzondere 
activiteit in de Bibliotheek; Japans 
bosbaden.

Japankenner
Bibliotheekdirecteur en Japan-
kenner Norbert van Halderen wilde 
graag de bibliotheekbezoekers in 
al de vijf bibliotheekvestigingen 
in aanraking brengen met het 
gedachtegoed van Shinrin-Yoku of 
te wel baden in het bos. 
“De parallel tussen de Bibliotheek 
en het Bos is verbluffend” vertelt 
Norbert. Net als in het bos tussen 
de bomen kun je er ont-stressen 

te midden van boeken. Shinrin-
Yoku komt uit Japan en betekent 
letterlijk ‘baden in het bos’. Een 
belangrijk onderdeel van bosbaden 
is regelmatig een boswandeling 
te maken in speciaal daarvoor 
aangewezen bossen. Bosbaden 
is een speciale manier om stress 
kwijt te raken door therapeutische 
wandelingen in de natuur te 
maken. “Ook door in de bibliotheek 
te komen, er te zijn, mooie boeken 
vast te houden, het papier te voelen 
en al die kasten met boeken te zien, 
kun je een weldadige rust ervaren” 
aldus van Halderen.

Hij vroeg de twee designers in 
opleiding een hand-out te maken 
voor de deelnemers aan de 
Bosbaden sessies. Een beeldschoon 
boekje, helemaal in de traditie van 
de Japanse boekkunst gebonden 
en uitgevoerd was hiervan het 
resultaat.

Op 4 oktober startte de eerste twee stagiaires van de opleiding 
mediavormgeving met een stage van 4 maanden bij Bibliotheek 
Waterland. Één van de eerste opdrachten was wel een heel speciale.

“De parallel tussen de 
Bibliotheek en het Bos is 

verbluffend”

Iedereen kreeg een persoonlijk 
welkom bij binnenkomst. Een 
alcoholvrije cocktail en een 
handgeschreven uitnodiging met 
een kaartje waarop je kon ‘afvinken’ 
wat je deze avond allemaal kon 
proeven. Want het thema was er 
niet voor niets ‘Proef de Wereld’. 
Met echte Vlaamse frieten, 
Nederlandse broodjes kroket, 
Franse crêpes & galettes, Griekse 
salades, Chinese thee & dumplings, 
Italiaanse koffie en Zuid-Afrikaanse 
wijnen viel er werkelijk genoeg te 

proeven!
De dames van The Flageolettes 
brachten bij menig een de heupen 
lekker los. Sommige collega’s 
werden zelfs verrast met een lief 
geschreven complimentje van de 
‘Complimentenmeisjes’. In prachtig 
rode jurken met enorme strik waren 
zij niet alleen een lust voor het 
oog, maar brachten zij ook menig 
personeel in verlegenheid door 
de treffende complimenten die zij 
uitdeelden. 
 

PROEF DE WERELD IN 
DE BEEMSTER
Beemster Barn, wat ben je mooi! Op zaterdag 16 september waren 
de medewerkers van de Bibliotheek Waterland uitgenodigd voor een 
informele avond op een ideale locatie in de frisse, Beemster buitenlucht.  

Bosbaden in bibliotheek Landsmeer

Personeelsfeest in de frisse Beemster buitenlucht

Eigen foto

Eigen foto

Eigen foto
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VRIJWILLIGERS IN 
HET ZONNETJE

De oplossing was snel bedacht en 
uiteindelijk kwamen er ruim 90 
vrijwilligers in 3 groepen achter 
elkaar. De eerste groep ging aan de 
slag met poëzie met Evert Smit de 
befaamde Dichter des Waterlands. 
De tweede groep werd door 
medewerkers van het OntdekLAB 
meegenomen in een virtuele wereld 
en de laatste groep luisterde naar 
Karin Luiten over zin en onzin van 
het Koken met Pakjes en Zakjes. 

Iedere bijeenkomst eindigde met 
een bedankwoordje van directeur-
bestuurder van Halderen en diverse 
lekkere hapjes. Tot slot kregen alle 
vrijwilligers, voor hun inzet een 
Podiumbedanktkaart.

Door de Covid maatregelen in 
het najaar van 2021 was het niet 
mogelijk al de 245 vrijwilligers in 1 
keer te ontvangen om te bedanken 
voor hun belangrijke werk. 

BIEB ONDERSTEUNT 
OUDERS

Het Oudercafé heeft hierbij de focus 
op het begrijpen van de informatie 
vanuit de peuterspeelzalen en 
de basisscholen. Met het succes 
van deze Oudercafé’s werd bij 
de start van het schooljaar 2021 
er ook een Oudercafé voor het 
Voortgezet Onderwijs gestart in 

de Bibliotheek Purmerend. Ook bij 
deze voor Nederland unieke inzet 
ligt de focus op het begrijpen van 
schoolinformatie en tools zoals 
Magister. Zo wordt het makkelijker 
voor ouders om hun kind te helpen 
met schoolwerk.  
Het NL Plein ondersteunt in het 
begrijpen van de Nederlandse 
taal. Taalvrijwilligers begeleiden 
wekelijks deelnemers. In de 
bibliotheek of online. Süheyla 
Sonmez uit Turkije wordt online 
begeleidt door een taalcoach:’ 
Het was heel fijn dat ik tijdens de 
lock down ook online kon oefenen 
met de taal. Nederlands praten is 
belangrijk voor mijn werk en om 
te praten met de school van mijn 
kinderen.’ 

Sommige ouders doen mee met 
beiden. Fedaa Aldulrazzaq doet 
mee met het Oudercafé én is net 
gestart met een computercursus bij 
het NL-Plein. Ook Fatima Anwar uit 
Kenia doet met beiden mee: ‘Ik heb 
vrienden gemaakt en daar probeer 
ik Nederlands mee te praten. Dat 
vind ik heel interessant.’

Het Oudercafé en het NL Plein van de Bibliotheek zetten zich beiden in op 
het begrijpen van de Nederlandse taal. In dit jaar ontstond een unieke 
combinatie van diensten.

Fatima Anwar,
“Ik heb vrienden gemaakt 

en daar probeer ik 
Nederlands mee te 

praten. Dat vind ik heel 
interessant”

Gezelligheid tijdens het vrijwiliigers feest

Het oudercaféPersoneelsfeest in de frisse Beemster buitenlucht



Speciaal voor peuters en hun (groot)ouders begeleidt 
Martine Zwarthoed iedere maand een PeuterParade in de 
Bibliotheek Volendam. Een leuke en gezellige bijeenkomst 
waarbij lezen, liedjes zingen en spelenderwijs taal 
ontdekken centraal staat. 

PEUTERPARADE
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Colofon
2022, Bibliotheek Waterland
Tekst: Brigitte van der Naaten en Ivy Streefkerk 
Eindredactie: Brigitte van der Naaten
Ontwerp en opmaak: Rachel Lubbers
Fotografie: Els Broers (indien anders aangeven)

WALK & TALK
Netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden 
iedere 1e donderdag van de maand van 10 - 12 uur 
in de Bibliotheek Purmerend. 

Meer info op www.bibliotheekwaterland.nl

WERK MAKEN VAN 
BETER LEREN LEZEN 
EN SCHRIJVEN?

Kijk op: Bibliotheekwaterland.nl/nlplein

Bel: 06 14 305 887

Of mail: 
nlplein@bibliotheekwaterland.nl

 
  
 

     
    
  

        
     
  
      
     
   

   
nlplein@bibliotheekwaterland.nl

Bibliotheek Waterland heeft 5 vestigingen: Edam, 
Landsmeer, Middenbeemster, Purmerend en 
Volendam. Er zijn 6 servicepunten: De Kraal, Het 
Parelhof en Wheermolen in Purmerend. In Volendam 
’t Kofschip, Oosthuizen De Koningsspil en in 
Westbeemster de Lourdesschool.

Thema van de Kinderboekenweek 2021 was ‘Worden 
wat je wil.’ Samen met de kinderen ontdekten we 
diverse beroepen. In onze bibliotheken konden zij 
kennismaken met een boswachter, circusartiest, 
wetenschapper, uitvinder én een reptielendeskundige!  

KINDERBOEKENWEEK

Correspondentie adres:
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend
+31 (0)299 433323
info@bibliotheekwaterland.nl
www.bibliotheekwaterland.nl


