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INLEIDING
Op 22 december 1919 werd in Beverwijk de bibliotheek
opgericht. In 2019 werd dit 100-jarig bestaan uitgebreid
gevierd met veel activiteiten voor de bezoekers, extraatjes voor de leden, een BiblioPlaza-dag op 7 december,
een mooie avond met de samenwerkingspartners op 11
december en op 22 december een middag en avond voor
(oud-)personeelsleden en vrijwilligers.
Bijzonder was de verschijning van de Jubileumkrant
waarin uitgebreid, met lezers, werd teruggekeken én
vooruitgezien.
We kijken terug op een bijzonder en feestelijk jaar.
Verderop in dit jaarverslag vindt u meer informatie over
de 100-jaar-activiteiten.

‘De bibliotheek bestaat 100 jaar en
doet zo veel meer dan boeken uitlenen. Er worden mensen geholpen met
het begrijpen van taal en informatie.
Kinderen begeleid bij lezen en presenteren. Cursussen en lezingen gegeven
over interessante onderwerpen.
Dit alles met als hoogste doel om
taal en lezen toegankelijk maken
voor iedereen.’
Brigitte van den Berg
Wethouder Kunst, Cultuur en Onderwijs,
gemeente Beverwijk
Jubileumkrant Bibliotheek IJmond Noord
november 2019
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ONTWIKKELING EN
EDUCATIE
ALLERJONGSTEN
BoekStart

Alle Noord-Hollandse bibliotheken hebben dit verslagjaar extra aandacht geschonken aan BoekStart. Het
voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van
leesplezier begint al direct na de geboorte. Ouders van
jonge kinderen ontvangen een BoekStart-koffertje met
onder andere tips voor de ouders en een hardkartonnen
en stoffen boekje voor de baby.
In oktober startte op projectbasis een BoekStart-coach
in het consultatiebureau in Beverwijk. Dit leidde in een
paar maanden tijd al tot 32 nieuwe BoekStart-leden.
In Beverwijk is Boekstart op diverse locaties van de
Kinderopvang aanwezig.
Teveel ouders komen alleen naar de bibliotheek om het
BoekStart-koffertje op te halen. De bibliotheek startte
daarom een campagne om ouders te stimuleren met
hun kindje naar de bibliotheek te komen. Dit leidde bij
10% van de ouders tot een hernieuwde kennismaking
met de bibliotheek.
Elke woensdagochtend leest een vrijwilliger in de beide
bibliotheekvestigingen voor aan baby’s of peuters met
hun ouders. Hierdoor zien de ouders hoe leuk voorlezen
kan zijn en stimuleert het de taalontwikkeling van het
kindje.

De bibliotheek startte een campagne om
ouders te stimuleren met hun kindje naar
de bibliotheek te komen. Dit leidde bij 10%
van de ouders tot een hernieuwde kennismaking met de bibliotheek.

Bibliotheek IJmond Noord 1919 - 2019
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VIER- TOT TWAALFJARIGEN
dBos - de Bibliotheek op School

Ondersteuning van het onderwijs is een belangrijke taak
van de bibliotheek. Eind 2019 waren vijf basisscholen
in Heemskerk aangesloten op dBos (De Bibliotheek op
School). In dBos werken school en bibliotheek samen aan
het bevorderen van het leesplezier en het verbeteren van
de taalvaardigheid van de kinderen.

Nationale Voorleesdagen

Het Prentenboek van het Jaar was Een huis voor Harry.
Vierenveertig peuterleidsters van kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen woonden de informatieavond met een
inspirerende workshop van Zilt Theaterwerken bij.
Er werd voorgelezen en kinderen van de Kamercommissie
(kinderparticipatie) verzorgden een activiteit voor jonge
kinderen: het verhaal van Harry werd met gebruik van het
vertelkastje voorgelezen. Daarna konden de kinderen de
dieren uit het verhaal knutselen.
Ter afsluiting van de Nationale Voorleesdagen verzorgde
Het Zoldertheater een feestelijke voorstelling in de bibliotheek van Heemskerk met Poes Pip verdwaalt.

VoorleesBV en Voorleesbrigade

Voorlezers en gezinnen nemen deel aan deze leesbevorderingsprogramma’s bij de gezinnen thuis. Het gaat
specifiek om gezinnen waarbinnen bij de kinderen van
één tot zes jaar taalachterstand is geconstateerd. Vaak
zijn dit gezinnen waar geen lees- of verteltraditie is.
Gedurende achttien weken komt de voorlezer één keer
per week thuis voorlezen, samen met het kind een liedje
zingen of een taalspelletje doen. Helaas is het de bibliotheek dit jaar voor het eerst niet gelukt om voldoende
vrijwilligers te vinden.

Citaat van een voorleesvrijwilliger van
de Voorleesbrigade:

‘Na mijn eerste voorleesbezoek is het
gezin de volgende dag meteen naar de
bibliotheek gegaan en zijn alle kinderen (5!) lid geworden. Bij mijn tweede

bezoek kwam er een tas vol bibliotheekboeken tevoorschijn en was de hele
familie aan het lezen. Zo leuk!’
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Mediawijsheid

Bijna driehonderd kinderen bezochten in 2019 het
TalentenLab: iets minder dan in 2018 omdat in de eerste
helft van 2019 geëxperimenteerd werd met een jongere
doelgroep van 4 t/m 8 jaar. Dat trok onvoldoende kinderen en na de zomervakantie is teruggegaan naar de
leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar.
De TalentenLabs over leren programmeren liepen goed,
de thema’s mechanica en duurzaamheid trokken minder
kinderen. Veel belangstelling trokken de labs met Mad
Science, het filmlab van het Eye filmmuseum, het lab over
drones, GraviTrax en de Pixel Party. Ook het Minecrafttoernooi was een groot succes.

Citaat van een deelnemer aan het TalentenLab:

‘Bedankt voor de superleuke les juf!’
En van een andere TalentenLabgebruiker:

‘Wanneer komt de professor weer?’

6

De Leesbrigade

Ook tijdens groepsbezoeken in de bibliotheek of op de
scholen is er ruim aandacht voor het mediawijzer maken
van kinderen.

Deze pilot is bedoeld om het leesplezier te vergroten van
kinderen die qua taalniveau achterlopen. Gedurende
achttien weken praten de kinderen na schooltijd in de
bibliotheek over boeken, lezen we aan hen voor, doen ze
taalspelletjes en verzinnen ze verhalen. Dit jaar waren
er drie Leesbrigades actief.

Kinderboekenweek

Voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Het thema was Reis je mee. In het kader daarvan werkten
drie scholen hun reis van school naar de bibliotheek uit.
De inzendingen werden tentoongesteld in de bibliotheek
van Heemskerk. De kinderen van de Kamercommissie
maakten een filmpje over Reis je mee. In samenwerking
met het Centrum van de Kunsten is een Kinderboekenfeest georganiseerd waarop 250 kinderen afkwamen.

Op het MBO rouleert een collectie boeken langs acht deelnemende klassen. De leerlingen lezen er nu één of twee
keer per week een half uur vrij. Regelmatig bezoekt de
leesconsulent de klassen om leesbevorderende lessen te
geven. Van de docenten oordeelt 100% dat vrij lezen zorgt
voor een positief klimaat in de klas. 30% is van mening
dat vrij lezen een positief effect heeft op de concentratie
van de studenten.

Ruim 35 groepen kinderen kwamen in de bibliotheek
kijken en luisteren naar schrijvers en/of illustratoren.
Als opening van de Kinderboekenweek vertelde Charlotte
Dematons aan meer dan vijftig volwassenen en kinderen
over haar werk.

Lezen en de bibliotheek zijn in de klassen op het VMBO
aan de orde gekomen. Ook ontving de bibliotheek
groepen van de Internationale Schakelklas (ISK) van het
Kennemer College.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Ontwikkeling en educatie
Afspraken 2019

Resultaten 2019

Aantal groepsbezoeken Voortgezet Onderwijs

15

7*

Aantal basisscholen waar dBos is ingevoerd

6

3

De VoorleesBV bereikt 20 gezinnen

20

18

Aantal kinderen wordt mediawijzer

1000

1200

Percentage 0- tot 2-jarige bibliotheekleden

25%

33%

100%

50%

BoekStart is ingevoerd op alle kinderopvanglocaties
* in 2019 zijn meer activiteiten ín de school geweest
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LEESBEVORDERING EN
LITERATUUR
Laaggeletterden

Eén op de negen Beverwijkers en Heemskerkers is
laaggeletterd. Daarom is de dienstverlening aan laaggeletterden speerpunt in het beleid van de bibliotheek.
Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband tussen
alle taalaanbieders in de regio. Tijdens het Taalspreekuur
kunnen inwoners zich laten informeren over formele en
informele mogelijkheden om de Nederlandse Taal (beter)
te leren. Mensen worden doorverwezen naar de voor hen
best passende plek.
Er kwamen mensen afkomstig uit 45 landen naar het
Taalspreekuur. De bezoekers van het Taalspreekuur komen
op dit moment vooral uit Oost-Europa, met name uit
Polen. Daarop volgen mensen uit het Midden-Oosten:
Syrië, Libanon en Iran. De meeste bezoekers van het Taalspreekuur willen beter Nederlands praten, daarna komt
Nederlands leren en tot slot beter lezen en schrijven.
De mensen die naar een cursus zijn geweest, praten veel
makkelijker met andere mensen en zijn ook handiger
met internet. Op de vraag of zij beter met de computer
kunnen omgaan dankzij de gevolgde cursus/training
geeft de meerderheid aan dat dit iets gemakkelijker voor
hen is geworden.
Samen met Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) is in
de zomer gestart met Start Digitaal (digitale lessen voor
anderstaligen). Docenten en deelnemers zijn enthousiast,
het vereist wel een intensieve begeleiding.
Inmiddels bestaan er zes leeskringen voor laaggeletterden. Laaggeletterden werden groepsgewijs in de bibliotheek ontvangen en daarbij op de speciale collectie voor
hen gewezen.
In de Week van de Alfabetisering werd samen met Stichting Welzijn een taalworkshop georganiseerd.

Leesbevordering

Het thema van de Boekenweek was De moeder de vrouw.
Heleen van Royen en Gerard Alderliefste kwamen over dit
thema praten en zingen. Het thema Zij/Hij stond centraal
gedurende de Maand van de Geschiedenis: Alma en Marita Mathijsen bespraken Zij/Hij tijdens een interessante
avond waaruit bleek dat over dit thema gedurende de
loop der jaren totaal anders gedacht werd.
Nederland Leest stelde duurzaamheid centraal. Een
onderwerp waar deze bibliotheek toch al veel aandacht
aan besteedt. Jan Wolkers’ Winterbloei was het gratis
geschenkboekje.
Speciaal voor ouderen is er De lonkende leestafel: leesbevordering door met elkaar over boeken te praten, stukjes
(voor) te lezen en leesbevorderende programma’s op de
multitouchtafel te gebruiken. De bibliotheek zoekt hiervoor locaties waar veel ouderen komen. Dit jaar was er
veel wisseling in de locaties en de deelnemers.
Een andere versie van De lonkende Leestafel vindt plaats
in De Fontein, de regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het project Cultuurkracht! bieden het Cultuurhuis
Heemskerk en de bibliotheek deze mensen laagdrempelige activiteiten aan. De Tafel vol verhalen is een dergelijke
activiteit.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Leesbevordering en literatuur
Afspraken 2019

Resultaten 2019

Aantal actieve leeskringen is minimaal

15

17

Aantal deelnemers Bibliotheek aan Huis

30

22

Aantal Landelijke leesbevorderingscampagnes

4

8

Aantal ouderen bij de Lonkende Leestafel

50

35

Aantal laaggeletterden bij het Taalhuis

320

323
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KENNIS EN INFORMATIE
Media-educatie voor volwassenen

Samen met SeniorWeb geeft de bibliotheek diverse cursussen, workshops en lezingen met het doel volwassenen
mediawijzer te maken. Er waren de lezingen Instagram
voor beginners, Fake News en Beginnen met internet.
Vooral de lezing over de zonneauto van de TU Delft leverde een divers publiek op.
Voor de cursussen waren 50 deelnemers in Beverwijk en
48 deelnemers in Heemskerk. Het ging tijdens de cursussen onder andere over basisvaardigheden Windows 10,
het gebruik van de smartphone of tips voor WhatsApp.
Ook werken met DigiD kreeg aandacht: hoe vraag je een
DigiD aan, hoe zoek je informatie op websites van de
overheid, hoe kun je via internet een afspraak maken?
De digitale inloopspreekuren trekken steeds meer hulpzoekenden: aan hulp op maat is kennelijk grote behoefte.
Samen met Socius werden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over hulp bij het zelf invullen van de
belastingaangifte.

Historisch erfgoed

Naar aanleiding van de tentoonstelling Manse Vrouwen
in Museum Kennemerland organiseerde de bibliotheek
twee bijeenkomsten waar voorgelezen werd uit boeken
die geschreven zijn door manse vrouwen. In het kader van
de Open Deuren Route, een initiatief van de werkgroep
Koester Erfgoed (Museum Kennemerland, Monumentenzorg, Bibliotheek IJmond Noord, Kennemer Theater,
Centrum voor de Kunsten), bezochten veertig mensen vier
monumenten in Wijk aan Zee.

Duurzaamheid

De bibliotheek bevordert bewustwording rond duurzaamheid. In het voorjaar was er op het Kerkplein een
geanimeerde Lentemarkt met diverse deelnemers, onder
andere Beverwijk Duurzaam, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en de Duintuin. Voorts waren
er lezingen over de Buurauto en het wonen in een tiny
house.
In november was Beverwijk Duurzaam met gast(en) elke
zaterdag in de Beverwijkse bibliotheek aanwezig om
informatie te delen over bewust eten. Inmiddels is rond
duurzaamheid een community ontstaan waarbij de bibliotheek een faciliterende en informatieve rol vervult.
Nico Jonker, medewerker van de provincie Noord-Holland,
gaf een lezing over natuurherstel van het Oer-IJ gebied.
Jan Wijn, medewerker van het Hoogheemraadschap en
klimaatambassadeur verzorgde een lezing over de klimaatveranderingen in het Oer-IJ gebied.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Kennis en informatie
Afspraken 2019

Resultaten 2019

Minimaal 4 activiteiten historisch erfgoed

4

5

Aantal volwassenen mediawijzer gemaakt

250

335
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KUNST EN CULTUUR

ONTMOETING EN DEBAT

Literaire ontmoetingen

Kinderparticipatie

Samen met het Kennemer Theater en boekhandel the
Readschop Express Beverwijk organiseerde de bibliotheek
vijf literaire ontmoetingen. Naar Beverwijk kwamen Alex
Boogers, Griet Op de Beeck, Heleen van Royen, Alma en
Marita Mathijssen en Aaf Brandt Corstius.

De Kamercommissie in Beverwijk bestaat uit een jaarlijks
wisselende groep kinderen die met de bibliotheek meebeslissen over activiteiten, de inrichting of de plaatsing van
de boeken. Zij komen tweewekelijks bij elkaar en voeren
eens per zes weken een activiteit uit met en voor andere
kinderen. Topper dit jaar was het maken van een escape
room waarbij je de collectie moest gebruiken om te kunnen ontsnappen.
Citaat van een jongetje van acht jaar:

‘Opa kom, ik heb een schat gevonden!’

Ouderen

Tijdens de Seniorenmarkt ging Marjan Berk in gesprek
met haar lezers. In het kader van de Nationale Ouderendag gaf Maarten Spanjer een lezing. Beide schrijvers
trokken veel ouderen.
Om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten werden
twee workshops georganiseerd. In samenwerking met
Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Kunst en cultuur
Afspraken 2019

Resultaten 2019

Minimum aantal literaire lezingen

4

5

Aantal workshops en overige activiteiten

3

3

Bibliotheek IJmond Noord 1919 - 2019

10

KINDERDIRECTEUR

kwam Alle ouderen naar buiten tot stand. Samen met
De Stut organiseerde de bibliotheek een informatiemiddag voor slechtzienden. Er was ook een bijeenkomst rond
de vraag Hoe hou ik het vol als mantelzorger?
Samen met Stichting Welzijn Beverwijk werden vijf zomeractiviteiten voor senioren georganiseerd.
Zo waren er workshops smartlappen zingen, papierknippen, en rondleidingen in Museum Kennemerland en het
Huis van Hilde.

Pitch je passie

Bastiaan is al weer onze derde kinderdirecteur. In deze functie opent hij
evenementen, jureert hij wedstrijden
en geeft hij rondleidingen achter de
schermen. Hij was een van de deelnemers aan de Break-in Box (omgekeerde escape room).
Bastiaan is een echt leesbeest. Hij
bezoekt de bibliotheek eens per twee
weken en leent dan meestal acht
boeken. Hij probeert dan vooral series
te pakken te krijgen, zodat hij weer
een tijdje lekker kan doorlezen.

In 2019 leverde de Pitch je passie over zelfvertrouwen voor
vrouwen tevreden toehoorders op. De andere thema’s
gingen allemaal over gezondheid en esoterie.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Ontmoeting en debat
Afspraken 2019

Resultaten 2019

Min. aantal informatieve bijeenkomsten voor ouderen

2

3

Minimaal aantal activiteiten Kamercommissie

10

10

Aantal activiteiten Talentenlab

4

40

Aantal bijeenkomsten Pitch je passie

12

3
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100 JAAR
In januari werd met extra activiteiten aangesloten bij de
Nationale Voorleesdagen, in februari bij activiteiten voor
laaggeletterden en in maart bij de Boekenweek.
In april stond reizen centraal: een avond over handige
reisapps, een fotolezing van Gijs en Aimée Middelkoop
over hun reizen op de fiets, een fotowedstrijd met de
mooiste vakantiefoto, uitleen van ‘wereldboeken’ en een
reisverhalenwedstrijd.
Mei werd omgedoopt tot filmmaand met een filmquiz,
stuntmannen, grimeren en verklede filmfiguren.
Juni had als thema ‘Pas op! Spanning in de bieb!’ Men
kon meedoen aan de Break-in box, een moordspel, een
GriezeltalentenLab of aanschuiven bij het Roald Dahl
moorddiner.

mei: filmmaand

TALENTENLAB
Beverwijk

PAS OP!
SPANNING
IN DE BIEB!

juli + augustus

DOE ‘NS WAT
LEUKS DEZE
ZOMER!

november

Foto: Steye Raviez, Hollandse Hoogte

Juli was de maand van het zomerlezen en in augustus
stond de lokale geschiedenis centraal met twee druk
bezochte wandelingen. In Beverwijk ging de stadswandeling langs plaatsen van literair belang. In Heemskerk werd
gewandeld langs alle plaatsen waar ooit een bibliotheekvestiging was geweest.
In september was er aandacht voor robots nu en in de
toekomst. Ook was er een inspirerende lezing over het
toepassen van domotica om langer thuis te kunnen
blijven wonen.
In oktober werd aangesloten bij de Kinderboekenweek en
in november bij Nederland Leest.
Het jubileumjaar werd feestelijk afgesloten in december.

juni

THEMA 2019:
DUURZAAMHEID
In tijden van klimaatverandering en
grootschalige milieuvervuiling beseffen we allemaal dat het duurzamer
moet. Wat kunnen wij zelf doen om
een gezonde leefwereld te behouden
voor de toekomst? Daarover praten we
met elkaar in de bibliotheek.

55+

Bibliotheek IJmond Noord 1919 - 2019

12

MEEST GELEEND IN 2019

PAULIEN CORNELISSE
IN 150 WOORDEN

Meest geleende boeken

Bij de jeugd bestaat de top vijf geheel uit boeken van Jeff
Kinney. Voor de volwassenen staan De nachtroos en Maan,
beiden van Lucinda Riley op de plaatsen één en twee.
Daarna volgt van Loes den Hollander Mij zie je niet en van
David Baldacci Verlossing. Op de vijfde plaats komt Het
buitenhuis van Katie Fforde.

Keuze van een klant

De pilot Keuze van een klant geeft klanten de kans om
direct invloed uit te oefenen op de bibliotheekcollectie.
Elke maand krijgt iemand de kans om ter waarde van
e 100.- titels aan de bibliotheekcollectie toe te voegen
die daaraan ontbreken. Dit levert verrassende keuzes op
die de klant op de website van de bibliotheek toelicht.
Zo werd bijvoorbeeld Rupsje Nooitgenoeg (voelboek met
braille) van Eric Carle aan de collectie toegevoegd evenals
Dankboek: dagboek voor een tevredener leven van ErnstJan Pfauth.

D

e schrijver Paul van Loon merkte
in deze krant iets goeds op. Je kunt
jonge ouders in het kader van de

ontlezing wel een gratis bibliotheeklidmaatschap geven, maar als er steeds meer bibliotheken wegbezuinigd worden, dan heb je
daar niets aan. Dit is waar, een bibliotheek
moet in de buurt zijn.
De bibliotheek is uniek. Het is het enige
gebouw in de publieke ruimte waar je geen
geld hoeft uit te geven, en waar je ook geen
religie wordt aangeboden. Laat het tot je
doordringen: verder kost alles, álles, geld
of toewijding. Daarnaast is de bibliotheek
cultureel, maar toch voor iedereen.
Vanwege dit laatste punt is er denk ik geen
enkele politieke partij die van zichzelf tégen

RAAD VAN TOEZICHT

de bibliotheek zou hoeven zijn: een biblio-

De samenstelling van de Raad van Toezicht wijzigde in
2019. Bibliotheek IJmond Noord nam afscheid van de
heren A.G. Seesink en N.H. van der Kolk.

Ergo: niemand lijdt gezichtsverlies richting

Vanaf 24 april 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit:
• Ir. J. Camfferman (voorzitter)
• N. Ettes (secretaris)
• E.J. Seppen (penningmeester)
• T. M. Bos
• C.G.M. Opdam

theek is niet elitair, niet grachtengordel.
de achterban door die bibliotheken het
komende decennium nou eens lekker te
steunen. Hup.

De Volkskrant
16 december 2019
Bibliotheek IJmond Noord 1919 - 2019
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BIBLIOTHEEK IN CIJFERS
Aantal leners
0 - 15 jaar
2019
Beverwijk
Heemskerk

2019

18 - 20 jaar

21 - 64 jaar

65 +

Overige

Totaal

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

3.903

3.813

743

736

446

550

2.345

1.962

954

889

295

289

8.686

8.239

7.221

7.287

1.464

1.506

968

1.072

3.107

2.681

1.323

1.323

38

28

14.121

13.897

91

106

41

38

18

19

33

22

24

22

1

1

208

208

11.215

11.206

2.248

2.280

1.432

1.641

5.485

4.665

2.301

2.234

334

318

23.015

22.344

Wijk aan Zee
Totaal

2018

16 - 17 jaar

Bezoekers per vestiging
Beverwijk
Heemskerk

2019

2018

80.508

75.746

146.131

155.777

2.219

2.100

228.858

233.623

Leescafé Beverwijk

65.391

78.215

website

99.630

98.878

app

43.437

49.106

2019

2018

inwoners

80.338

80.223

leners

23.015

22.344

28,65%

27,85%

2019

2018

335.974

360.810

15.690

15.273

Wijk aan Zee
Totaal

Leners t.o.v. inwoners

percentage

Aantal uitleningen
fysiek
digitaal

Bibliotheek IJmond Noord 1919 - 2019
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Informatievragen
2019
Volwassenen

2018

Jeugd

Totaal

Volwassenen

Jeugd

Totaal

Beverwijk

2.492

3.012

5.504

3.774

2.869

6.643

Heemskerk

2.726

3.155

5.881

3.688

3.103

6.791

147

147

130

130

6.314

11.532

6.102

13.564

Wijk aan Zee
Totaal

5.218

7.462

Boekenbezit volwassenen
Romans
2019
Beverwijk
Heemskerk

2018

Totaal

2019

2018

2019

2018

17.558

18.114

10.675

10.877

28.233

28.991

14.289

14.690

7.595

7.518

21.884

22.208

-

-

-

-

-

-

31.847

32.804

18.270

18.395

50.117

51.199

Wijk aan Zee
Totaal

Informatieve boeken

Boekenbezit jeugd
Leesboeken
2019

Informatieve boeken
2018

2019

2018

Totaal
2019

2018

Beverwijk

13.144

12.318

4.905

4.798

18.049

17.116

Heemskerk

15.491

15.659

6.023

5.826

21.514

21.485

Wijk aan Zee

2.084

2.080

787

777

2.871

2.857

Totaal

30.719

30.057

11.715

11.401

42.434

41.458

Bezit overige materialen
overige materialen
tijdschriftabonnementen

Bibliotheek IJmond Noord 1919 - 2019

2019

2018

6.126

5.894

163

167

15

OPENINGSTIJDEN
VESTIGING BEVERWIJK
Volwassenen

maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
* tot 13.00 uur zelfbediening

Jeugd

maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

VESTIGING HEEMSKERK

maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
* tot 13.00 uur zelfbediening

09.00
09.00
09.00
09.00
11.00

-

20.00 uur*
17.00 uur*
17.00 uur*
17.00 uur*
16.00 uur

13.00
13.00
13.00
13.00
11.00

-

20.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
16.00 uur

09.00
09.00
09.00
09.00
11.00

-

17.00 uur*
17.00 uur*
20.00 uur*
17.00 uur*
16.00 uur

-

14.30 uur*
15.30 uur
14.30 uur*

JEUGDSERVICEPUNT WIJK AAN ZEE
maandag
dinsdag
vrijdag
* zelfbediening

12.30
12.30
12.30

