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INLEIDING
Het jaar 2020 werd een ander jaar dan verwacht. De coronapandemie overspoelde de wereld met ingrijpende 
gevolgen voor de gezondheid van velen. Vanaf half maart werden maatregelen afgekondigd om de versprei-
ding van het virus in te dammen. Die maatregelen hadden weer gevolgen voor de klassieke uitleenfunctie 
van de bibliotheek én voor de maatschappelijke en educatieve functie. 

Op 16 maart sloten de bibliotheken hun deuren. Alle activiteiten, waaronder groepsbezoeken, literaire ont-
moetingen, workshops, Taalhuisspreekuren en digitale inloopspreekuren werden geannuleerd. Als eerste 
bibliotheek in Nederland startte de bibliotheek op 17 maart de bezorgservice De bibliotheek komt naar je toe. 

Dinsdag 19 mei ging de bibliotheek weer beperkt open. Dat werd een grote logistieke uitdaging: maximaal 
30 bezoekers in huis, looprichtingen, afzetlinten, spatschermen en de boeken 72 uur in quarantaine. Dinsdag 
1 juni werden de maatregelen versoepeld en mocht de bibliotheek weer computerwerkplekken beschikbaar 
stellen en fysieke bijeenkomsten met een beperkt aantal bezoekers organiseren. Intussen werden steeds 
meer activiteiten digitaal opgezet. Dat is helaas niet mogelijk voor elke activiteit en voor elke doelgroep. 
Donderdag 5 november gingen de bibliotheken weer voor twee weken dicht. Intussen werd het verplicht 
een mondkapje te dragen. Vanaf 15 december sloten de bibliotheken wederom hun deuren. Wel kon  
De bibliotheek komt naar je toe weer gestart worden. 
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“ Graag wil ik jullie hartelijk bedanken 
voor de fantastische service die jullie nu 

verlenen! Na de sluiting van de school was 
de sluiting van de bieb het ergste voor 

onze 2 kinderen.. Met jullie “corona-ser-
vice” hebben jullie 2 trouwe bieb-gangers 

ontzettend blij en gelukkig gemaakt! Ik 
heb nog een leuke foto die ik graag had 

mee willen sturen ter illustratie, maar dat 
lukt niet helaas. Heel veel groeten, ook 

namens de kinderen! ” 

KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek komt naar je toe

De bezorgservice is gestart om leden tijdens de sluitingsperiodes van de bibliotheek  aan boeken te helpen. In 
totaal werden 1.305 leden blij gemaakt met een boekentas. Er zijn 6.525 uitleningen gerealiseerd. Dat aantal 
is natuurlijk niet in verhouding tot de normale uitleencijfers, maar door deze service werd de bibliotheek 
overspoeld met verheugde reacties en complimenten. Een greep daaruit:

“ Als je lid bent van de openbare biblio-
theek dan kan je op hun site een formulier 

invullen en komen ze de boeken die je 
wilt lezen bij je thuis brengen! Wat een 

service hè! (gemaild naar ouders door een 
leerkracht van de Wilgeroos) ” 

“ Complimenten voor een van de tas-
sensamenstellers. Had een mijnheer aan 

de telefoon die een dvd had gevraagd 
en nu met een ‘heel pretpakket’ thuis 

zat. Hij vroeg zich af of er niet verkeerd 
bezorgd was. Toen ik over onze 5 boeken 
per tas vertelde en dat ik hoopte dat er 

iets van zijn smaak bij zou zitten, meldde 
hij er verschrikkelijk blij mee te zijn. En hij 

wenste ons sterkte! ” 

“ Ik moest even bellen hoor, want wat 
een geweldige service! Helemaal super-
top. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik zie 
het leven weer zitten. Ook heel knap, ik 
lees heel veel en toch kon ik er nog geen 

een. Ze spraken mij ook allemaal aan, heel 
knap gedaan door degene die het heeft 

samengesteld. ” 



6

Online escape room

In april konden kinderen meedoen aan een online 
escaperoom. Er verdwenen boeken van de jeugdaf-
deling en het was aan de kinderen om erachter te 
komen wie de dader was. Negen dagen lang leidde 
een filmpje met een raadsel op social media naar 
een volgende kamer van de jeugdafdeling. De 
vijftien kinderen waren heel enthousiast en de drie 
winnaars kregen een boek

E-books

Het uitlenen van e-books nam een grote vlucht, 
met name in de sluitingsperiodes van de biblio-
theek. In 2019 werden 15.690 e-books geleend, in 
2020 waren dat er 23.073. De Koninklijke biblio-
theek opende de Thuisbieb, een gratis app met 
meer dan 100-ebooks. Uiteindelijk bleek dat slechts 
een klein deel van de leners het fysieke gemis digi-
taal compenseert. Landelijk zijn er in de eerste 
8 weken sluiting 8,6 miljoen uitleningen  
minder geweest dan in dezelfde  
periode in 2019. Het aantal  
landelijke digitale  
uitleningen  
bedroeg
1 miljoen. 

“ Ik hoop van harte dat jullie binnenkort 
eindelijk weer opengaan. Iedereen zegt 

maar: ik mis de horeca of de kapper. Nou 
dat kan mij niets schelen, ik mis jullie! 
Voor wel 100, nou wel 200 procent! In 

plaats van dat Rutte de bibliotheek nou 
eens opnoemt. Gewoon het kunnen 

neuzen in de boeken, dat mis ik. Wel fijn 
dat ik een tasje boeken kan bestellen en 
zo mijn reservering kan krijgen, ik ga het 

gelijk doen. ” 

“ Wil even mijn waardering uiten voor de 
snelle service die de bieb in deze moeilijke 

omstandigheden levert. Zondag aange-
vraagd en vanochtend reeds ontvangen 

en dat niet alleen maar ook nog een 
ongevraagd, maar zeer welkom stapeltje 
boeken waarschijnlijk gebaseerd op mijn 
geregistreerde leesgedrag door de jaren 
heen. Gewaagd, maar vol in de roos met 

dit initiatief. Hulde en dank. ” 
De meeste aanvragen werden gedaan door kin-
deren, ouders van peuters en kleuters en ouderen 
boven de 70 jaar

Keuze van een klant 

Door de diverse sluitingen van de bibliotheek is niet 
elke maand een nieuwe Keuze van de klant gepre-
senteerd. In totaal werd tien keer een keuze van 
een klant voor het voetlicht gebracht. Aan dit pro-
ject deden heel verschillende personen mee. Van de 
(ook eerdere) kinderdirecteuren tot een heel gezin. 
Nieuw was dat er in december ook een podcast is 
toegevoegd waarin de keuze ook nog eens monde-
ling is toegelicht.
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Meest geleend in 2020

Paul van Loon en Jeff Kinney werden door de kinderen het meest gelezen. Qua informatieve boeken waren 
boeken over dinosaurussen, leeuwen, ridders, haaien en tijgers favoriet. Ook moppenboeken vielen in de 
smaak. 

Bij de romans voor volwassenen werden de eerste vier plaatsen ingenomen door Lucinda Riley. Bij de 
non-fictie waren boeken over de theorie voor het autorijbewijs favoriet. Daarnaast werden ’t Hooge Nest van 
Roxane van Iperen, Het zoutpad van Raynor Winn, Toen ik je zag van Isa Hoes en De meeste mensen deugen 
van Rutger Bregman het meest geleend.

7
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EDUCATIEVE BIBLIOTHEEK

Van fysiek naar digitaal

Naast de sluiting van de bibliotheek heeft de 
sluiting van de voorschoolse organisaties en het 
onderwijs de leesbevordering voor kinderen geen 
goed gedaan. Voor hen hadden zeker in de eer-
ste lockdownperiode andere zaken prioriteit. We 
stuurden digitale leestips naar de scholen met het 
verzoek deze op te nemen in de nieuwsbrief voor 
de ouders. Ook stelden we voor scholen en de kin-
derdagopvang boekenpakketten samen.

BoekStart in de kinderopvang

In samenwerking met Welschap Heemskerk kregen 
twee pedagogisch medewerkers van Kindcen-
trum de Marel en een pedagogisch medewerkster 
van peutercentrum De Toverlantaarn de training 
Voorleescoördinator. Dankzij die training kunnen 
de deelnemers nu een leesplan voor hun instelling 
schrijven en zorgen voor de uitvoering van dit plan. 

Groepsbezoeken

In januari en februari brachten 
kinderen van de basisscholen 
een groepsbezoek aan de 
bibliotheek. De kinderen 
uit groep 3 gingen in het 
programma Jubelientje 
met eerste leesboeken 
aan de slag en voerden 
in een gevarieerd circuit 
opdrachten uit. Ook 

maakten de kinderen uit groep 3 en 4 kennis met 
gedichten en beeldden ze op een muzikale manier 
een bestaand gedicht uit.
In de periode maart tot en met mei waren groeps-
bezoeken niet mogelijk. In september, oktober en 
november vonden nog enkele bezoeken plaats, 
voordat de bibliotheek opnieuw haar deuren 
moest sluiten. Tijdens deze bezoeken maakten de 
allerjongsten van groep 1 en groep 2 kennis met 
de bibliotheek en het prentenboek Zaadje in de 
wind. Kinderen van groep 7 leerden met het nieu-
we programma Find It alles over welke informatie 
betrouwbaar is en welke betrouwbare bronnen ze 
kunnen gebruiken voor het vinden daarvan. 

Kinderen
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De Bibliotheek op school (dBos)

In 2020 gooide corona roet in het eten bij het opstarten van dBos op nieuwe scholen. De meesten reageerden 
niet op pogingen tot contact. Enkele scholen gaven aan geen belangstelling te hebben voor nieuwe zaken. 
Eén school wilde wel starten in oktober 2020: basisschool De Leonardus werd daarmee de zesde school met 
dBos.

De bestaande dBos-scholen kregen tijdens de lockdownperiode informatie en digitale content toegestuurd 
omtrent leesbevordering tijdens onderwijs op afstand. De online lessen theaterlezen werden enthousi-
ast door een school ontvangen. Tijdens de tussenliggende periodes dat de scholen open waren en door de 
leesconsulenten werden bezocht, zijn er koffieochtenden voor ouders en activiteiten met kinderen in de 
groepen georganiseerd. Tijdens de Kinderboekenweek werden er op twee scholen activiteiten uitgevoerd. 
Met het thema En toen hebben de verschillende groepen kinderen kennis gemaakt met Maurits Muis in het 
Mauritshuis. 

Open Boek

In vier bijeenkomsten werden (tussen alle lock-
downs door) tien leerkrachten opgeleid tot leesco-
ordinator. Plezier in leven staat in deze cursus 
centraal. Er werd achtergrondinformatie aange-
reikt, er werden veel boeken bekeken, werkvormen 
besproken en geoefend. Ook is doelbewust tijd 
vrijgemaakt voor het uitwisselen van ervaringen. 
De net opgeleide leescoördinatoren kunnen met 
een leesplan in de hand direct aan de slag op hun 
school!

Citaat van een ouder na deze activiteit: 

“ Mijn kind (groep 3) was zo enthousiast geworden over deze les dat 
we meteen in het weekend naar het museum geweest zijn.”
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MAATSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK

Van fysiek naar digitaal

Het wegvallen van het directe contact met kinderen 
door de lockdownperiodes heeft de leesbevordering 
voor kinderen geen goed gedaan. Via de website 
probeerden we kinderen te enthousiasmeren 
om vooral te blijven lezen. We plaatsten digitale 
leestips, wedstrijden en lieten onze nieuwe Kin-
derdirecteur in filmpjes van alles over lekker lezen 
vertellen. Ook brachten we voor dyslectische en 
anderszins moeilijk lezende kinderen Yoleo onder 
de aandacht.

BoekStart

BoekStart helpt bij het voorkomen van taalachter-
stand en bevorderen van leesplezier bij de 0- tot en 
met 2- jarigen. Ouders van jonge kinderen ontvan-
gen een BoekStartkoffertje met onder andere tips 
voor de ouders en een hardkartonnen en stoffen 
boekje voor de baby. Om ouders extra te attende-
ren op BoekStart werd in november vier maal het 
Gouden BoekStartkoffertje uitgereikt.
De BoekStartcoach in de consultatiebureaus 
kon dit coronajaar alleen de eerste  
twee maanden aan het werk.  

Nationale Voorleesdagen

Centraal stond het prentenboek Moppereend van 
Joyce Dunbar. We lazen eruit voor tijdens het voor-
leeshalfuurtje in de vestigingen. Tijdens de infor-
matieavond voor pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten basisonderwijs groepen 1 en 2 gingen 
Hans en Monique Hagen dieper in op gedichten.
‘Een gedicht kan je helpen om woorden te vinden 
bij bijzondere gebeurtenissen in het leven. We grij-
pen vaak naar poëzie bij een geboorte, een liefdes-
verklaring, of als er een dierbare overlijdt. Maar er 
is zoveel meer: er zijn gedichten voor elke dag, om 
bij weg te dromen of om door verrast te worden. 
Lees elke dag een gedicht of lees er eentje voor.’
Deze avond is door 40 belangstellenden bezocht. In 
bibliotheekvestiging Heemskerk speelde ZieZus Ei-
genzinnig Theater voor 32 kinderen Mopperdemop-
perdemopper.

Kinderen



11

Kinderboekenweek

Voor en tijdens de Kinderboekenweek (thema En toen?) organiseerde de bibliotheek het schrijversproject. 
Met dit project maken kinderen uit groep 5 en/of 6 kennis met een schrijver of illustrator en zijn/haar werk. 
De kinderen krijgen een collectie boeken van de auteur of illustrator op school en brengen een bezoek aan 
de bibliotheek om hen in levende lijve te zien! Schrijvers en illustratoren komen naar de bibliotheek om hun 
werk te laten zien, erover te vertellen, voor te lezen en vragen te beantwoorden. Sommigen, zoals Philip Hop-
man en Charlotte Dematons, komen in deze periode al 25 jaar bij ons op bezoek! Dit jaar hadden we twaalf 
auteurs en illustratoren te gast. Twintig scholen schreven zich in en er kwamen er 49 groepen met kinderen! 
Ook werd in samenwerking met het Centrum voor de Kunsten, het Kennemer Theater, Stichting Welzijn 
Beverwijk en KEK Beverwijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar een coronaproof Kinderboekenweekfeest geor-
ganiseerd. Zestig kinderen deden met veel enthousiasme mee aan vier verschillende workshops. Ze konden 
bijvoorbeeld zelf verf maken of met illustratrice Helen van Vliet aan de slag met krijt en potloden.

Zomer in de bieb!

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar konden tijdens de 
zomervakantie aan diverse activiteiten meedoen. 
Zo werden er toneelstukjes gemaakt met behulp 
van fantaseer- en acteerkaarten, was er een Dolfje 
Weerwolfje- voorleesmiddag, letterbingo, aan de 
slag met Alfabet van Charlotte Dematons, Stap met 
het green screen in elk prentenboek, samen lezen en 
spelen en een middagje Vieze gedichten schrijven.

Zomerleesbingo

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organi-
seerde de bibliotheek tijdens de zomervakantie de 
Zomerleesbingo. Een leuke, stimulerende manier 
om te (blijven) lezen tijdens de vakantie, zodat het 
leesniveau op peil blijft of zelfs verbetert. Voor elk 
kwartier lezen mag een vakje op de Zomerleesbin-
gokaart worden aangekruist of worden ingekleurd. 
Op de bingokaart staan leesopdrachten als: Ik lees 
onder tafel met een zaklamp, ik heb buiten gele-

zen, ik ben naar de bibliotheek geweest. Bij vijftien 
vakjes is het bingo: op naar de bieb om een verras-
sing op te halen en de kaart in te leveren. Daar-
naast stuurden kinderen een leesfoto in. De biblio-
theek ontving onder andere foto’s van een jongen 
die zijn knuffel voorleest, twee meisjes lezend aan 
de tafel in de woonkamer en een jongen lezend bij 
een meer in Frankrijk. De winnende foto is van Thijs 
(8 jaar). Hij leest onder de tafel en zit helemaal in 
het verhaal van Niek de Groot.  

TalentenLab

Zolang de bibliotheek open was, kon het Talenten-
Lab ondanks corona onder voorwaarden steeds 
doorgaan. Zo waren er toch nog 31 Talentenlabs 
met gemiddeld tien kinderen. Spelenderwijs leer-
den ze programmeren en nieuwe mediawijze ma-
terialen kennen. Woensdag 2 december was er een 
speciaal TalentenLab: de Spacebuzz van astronaut 
André Kuipers kwam naar bibliotheekvestiging 
Beverwijk. De kinderen kregen eerst een les over 
de aarde en de planeten en maakten daarna een 
virtuele ruimtereis in de Spacebuzz.

11
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Kinderfeest Europaplein

In samenwerking met het Centrum voor de 
Kunsten, het Kennemer Theater, stichting 
Welzijn Beverwijk en Go Kids Haarlem organi-
seerden we een coronaproof kinderfeest voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Buurtbewo-
ners kregen een uitnodiging om hun kind(eren) 
in de herfstvakantie naar het winkelcentrum 
te brengen, waar ze in vier winkels in groepjes 
van maximaal tien kinderen aan een leuke 
activiteit konden meedoen. De bibliotheek liet 
de kinderen via een zelfgemaakte ansichtkaart 
wereldgroeten doen. Negentig kinderen be-
zochten dit feest.

Volwassenen
Van fysiek naar digitaal

Op de website plaatsen we veel leestips om de 
lockdownperiodes door te komen. Ook voor volwas-
senen werden games georganiseerd zoals rond het 
thema Wij missen u of een paaseierenzoektocht 
door de bibliotheek. 
Lezers kregen aparte coronanieuwsbrieven om hen 
op de hoogte te stellen van de opties die de biblio-
theek voor hen in petto had. Daarnaast is extra 
ingezet op informatievoorziening via Facebook en 
Instagram. 

Voor minder goed lezenden was er een aparte Di-
gi-Taalhuis-pagina. 

12
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Historisch erfgoed

Oud geschiedenisleraar en tekenaar Loek van Straaten vertelde dinsdag 4 februari in de bibliotheek  over zijn 
verhalen en tekeningen in zijn toen net verschenen boek Ken je me land. 
In het boek komen persoonlijke ervaringen samen met de geschiedenis van de streek. Een toegankelijke in-
troductie voor iedereen die meer wil weten over Kennemerland. Hoewel er niet veel publiek op afkwam, was 
het een geanimeerde bijeenkomst waarin een hoop herinneringen werden opgehaald.
Op een mooie zonnige, maar winderige vrijdag in september nam Lia Vriend, kenner van het Oer-IJ-gebied, 
ons op de fiets mee door het afwisselende landschap van het Oer-IJ. Onderweg vertelde zij op enthousiaste 
wijze over de specifieke kenmerken en eigenschappen van het Oer-IJ-landschap. In totaal fietsten de deelne-
mers zo’n 30 kilometer.
HKH-bestuurslid Piet van Zwieten en Margreet Beemsterboer van de boekbinderij van de Stichting Handen 
Ineen deden op deze drukbezochte avond in februari verslag van de vondst en restauratie van Het wapen-
boek der Nederlandsche adel, een boek dat tijdens de verbouwing van Chateau Marquette in de hooiberg 
gevonden werd.

CPNB campagnes

Boekenweek maart 2020 is uitgevoerd met de 
Annie M.G. Schmidt-week: Annie Singalong, een 
kindermiddag Ik ben lekker stout en het succesvolle 
Annie M.G. Schmidt-diner bij restaurant Halfweg.

Maand van de Geschiedenis: helaas moest het 
bezoek van Twan Huys aan de bibliotheek komen 
te vervallen. 

Nederland Leest: Net voor de tweede lockdown 
in november deelden we bijna alle 1100 aan ons 
geleverde exemplaren van Het zwijgen van Maria 
Zachea uit. Onder jongeren van het Kennemer Col-
lege zijn circa 160 exemplaren van de jeugdpocket 
Dwars door de storm verspreid. De inhoud van  nog 
enkele dozen is bovendien verspreid onder basis-
schoolleerlingen uit de hoogste groepen. Neder-
land Leest 2020 had als thema Kleine geschiedenis, 
grote verhalen. Truus Zonneveld vertelde naar 
aanleiding van haar boek Land vol leven over de 
geschiedenis van tuinbouwfamilies in Beverwijk.

De voorgenomen lezing door Judith Koelemeijer, 
schrijfster van onder meer Het zwijgen van Maria 
Zachea, kon niet doorgaan, maar gelukkig konden 
onze bezoekers haar online lezing in het kader van 
het initiatief Schrijvers online virtueel bijwonen.

Literaire ontmoetingen

Samen met het Kennemer Theater organiseerden 
we drie Literaire Ontmoetingen. Bij die met Her-
man Brusselmans, Simone van der Vlucht en Peter 
Buwalda kon nog publiek aanwezig zijn. Daarbij 
bleef het helaas, want door corona kon geen enkele 
fysieke ontmoeting meer georganiseerd worden. 
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Taalhuis

Het Taalhuis kon jammer genoeg maar een klein 
deel van het jaar laaggeletterden ontvangen en 
doorverwijzen. Er is zoveel mogelijk geprobeerd 
laaggeletterden via de telefoon te spreken te krij-
gen. Maar bijna alle instanties waarnaar norma-
liter kan worden doorverwezen, waren vanwege 
corona gesloten. Toch konden nog 184 laaggeletter-
den verder geholpen worden. De websites van het 
Taalhuis en de bibliotheek bieden in eenvoudige 
taal informatie over het coronavirus, bijvoorbeeld 
uitleg over nieuw aangekondigde landelijke coro-
namaatregelen. 

Duurzaamheid

Voor het project Duurzaamheid organiseerden we 
in februari een Aan tafel-zaterdag die in het kader 
stond van de warmetruiendag, een dag waarop 
letterlijk en figuurlijk de energieverspilling te lijf 
wordt gegaan door de verwarming lager te zetten 
en een extra warme trui aan te trekken. In de bi-
bliotheek werd gebreid en er waren diverse breipa-
tronen voor truien verkrijgbaar.

Tijdens de warme zomerdagen (en die 
waren er volop in 2020) vroegen we 
aandacht voor Water: teveel en te 
weinig. Hoewel een deel van de 
plannen niet door kon gaan, 
konden we toch genieten 
van een kindervoorstelling 
door Theater Poppekus, 
een wandeling met de 

Bosw8ter door Park Westerhout en was er een 
Groencafé in de Grote Kerk met als thema water.

Informatiepunt digitale overheid (IDO)

Inwoners kunnen bij het IDO terecht met vragen 
over de overheid. Denk aan vragen over huurtoe-
slag, belastingaangifte, schuldhulpverlening, zorg 
en toeslagen. In oktober startte in vestiging Heems-
kerk een IDO waarbij werd samengewerkt met het 
Sociaal Team Heemskerk. Door de derde lockdown 
stopte het IDO in Heemskerk weer en kon in vesti-
ging Beverwijk niet gestart worden.
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Ouderkamer

In het kader van laaggeletterdheid en gezinsaan-
pak voerden we met drie scholen gesprekken over 
de Ouderkamer. Om bij ouders de leesvaardigheid 
te vergroten én om de scholen te ontzorgen op het 
gebied van ouderparticipatie kunnen ouders weke-
lijks op school oefenen met de Nederlandse taal. 

Mediawijsheid volwassenen

Digitaal niet-vaardige mensen zijn moeilijk digi-
taal te bereiken. Toch bereikten we nog 187 mensen  
omdat het digitaal inloopspreekuur nog enkele 
maanden geopend kon zijn en nog enkele lezingen 
door konden gaan. In december kwam de eerste 
digitale nieuwsbrief Digitaal Handig(er) uit waarop 
zich direct 100 geïnteresseerden abonneerden. 

Telefonisch contact

Tijdens de lockdown periodes zijn onze 70-plus-
leden gebeld door onze medewerkers met de 
vraag hoe het met hen ging en om een praatje 
met hen te maken. Ook werd ‘De bibliotheek 
komt naar je toe’ onder hun aandacht gebracht. 
Deze vorm van contact en aandacht werd zeer 
gewaardeerd. Er zijn veel ouderen die in 2020 
angstig waren om hun huis uit te komen. 
In totaal zijn 339 mensen thuis gebeld.

 

“ Had gisteren het laatste boek uitgelezen. 
Formulier ingevuld. Wat een service! ”

“ Boekentas geregeld. Zinvol gesprek.  
Mevrouw heeft nog maar net een computer  
en is nog niet digitaal  handig. Gewezen op 
Oefenen.nl / Klik en tik en haar op het hart  
gedrukt om zodra we weer open zijn op een 

vrijdag tussen 11.00 en 12.30 uur naar het  
digitaal inloopspreekuur in Beverwijk te  
komen voor hulp daarbij. Ze is daarvoor  
nog mobiel genoeg ondanks booster. ”

Speciaal voor ouderen

15
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Zomer op ‘t plein

Bibliotheek IJmond Noord, Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Stichting Welzijn 
Beverwijk organiseerden deze zomer zes gezellige middagen voor senioren vol activiteiten, muziek, eten en 
drinken. Er was veel belangstelling voor. Het programma werd aangepast aan de geldende coronamaatrege-
len waardoor de activiteiten op veel kleinere schaal uitgevoerd moesten worden. Elke middag waren er voor 
maximaal 32 deelnemers diverse workshops rond een landenthema.

Het landenthema bleek een schot in de roos. Een deelnemer die alle zes de middagen bijwoonde verzuchtte: 
‘Zo ben ik toch nog een beetje op vakantie’. Andere deelnemers baseerden hun besluit om wel of niet een 
kaartje te kopen op het land dat die middag centraal stond. Spanje en Duitsland waren daarbij favoriet. Het 
programma bestond telkens uit vier workshops met de literaire leestafel als vast onderdeel. In een half uur 
namen de workshopleiders in vogelvlucht de literatuur van het betreffende land door. Zelfs minder belezen 
deelnemers waren enthousiast. 
Naast de leestafel stond er steeds een creatieve workshop op het programma, bijvoorbeeld tegeltjes stempe-
len á la Gaudí tijdens de Spaanse middag, met Franse flair tekenen als Matisse en ansichtkaarten maken op 
de Duitse middag. Ook muziek en bewegen vormden een vast onderdeel van de Zomer op ’t plein.

De doelgroep is goed bereikt. De leeftijd van de deelnemers liep uiteen van 64 tot en met 93 jaar. In totaal 
zijn er 156 kaartjes verkocht.

Meerdere deelnemers vertelden dat ze, afgezien van dagelijkse boodschappen, sinds het begin van de lock-
down nog nergens geweest waren. Voor hen was het erg spannend om weer ergens heen te gaan en andere 
mensen te ontmoeten. De onderlinge afstand was echter goed gewaarborgd en het programma aangepast 
aan de op dat moment gelden coronamaatregelen, dus men voelde zich veilig en iedereen kon ontspannen 
deelnemen. 

Tijdens de Zomer in Heemskerk organiseerden Bibliotheek IJmond Noord, Cultuurhuis Heemskerk en Stich-
ting Welschap zes middagen voor senioren. Het was een gevarieerd programma waarbij ouderen 
konden luisteren en actief meedoen. Vanwege corona werd gekozen een buitenactiviteit. De bui-
tenactiviteit was een culturele wandeling met uitleg over bijzondere panden en plekken in 
Heemskerk. We hebben deze wandeling twee keer aan geboden, beide keren uitverkocht.
Een deelnemer vertelde na afloop: ‘Ik wist niet dat er over panden en plekken zo dicht 
bij mij in de buurt zoveel bijzonders te vertellen is’.
Ook de lezing De Reis van de Nachtwacht was uitverkocht. Tijdens de presentatie 
met oud beeldmateriaal werden de deelnemers meegenomen langs de tocht van 
het schilderij De Nachtwacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast konden 
deelnemers een eigen levensboom á la Gustav Klimt maken, een lezing over mu-
ziek en het brein en een workshop over letters, woorden, regels en zinnen volgen. 
In totaal 55 senioren waren blij met de Zomer in Heemskerk.

16
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Literaire leestafel

Op verzoek van een aantal deelnemers aan Zomer 
op ’t Plein is na afloop van het zomerprogramma de 
literaire leestafel als aparte activiteit voortgezet. 
Van september tot en met december behandel-
den workshopleiders Joni Zwart en Jaap Tesselaar 
elke eerste maandagmiddag van de maand in 
vogelvlucht de literatuur van vier landen die in 
de zomer niet aan de beurt waren geweest (Italië, 
Scandinavië, Ierland en Rusland). Stromingen in 
de literatuur in de betreffende landen passeerden 
de revue, maar werden ook in context gezet van de 
beeldende kunst en de muziek uit dezelfde periode. 
De deelnemers gingen naar huis met een fijne lijst 
met leestips voor verdere verdieping.
Vanwege de geldende coronamaatregelen moest 
het aantal deelnemers beperkt blijven tot tien, an-
ders was de 1,5 meter afstand niet te waarborgen. 
Dat was jammer, want voor de hele serie was een 
wachtlijst van mensen die ook graag hadden willen 
meedoen. De laatste twee bijeenkomsten zijn in de 
kleine zaal van het Kennemer Theater gehouden, 
omdat de deelnemers daar op nog ruimere afstand 
van elkaar konden zitten.
  

Winter op ’t Plein

Elke maandagmiddag een inspirerende lezing of 
gezellige workshop voor senioren! Om erachter te 
komen of online aangeboden lezingen en workshop 
voor de doelgroep senioren wel zouden werken, 
organiseerden we voor hen in december samen 
met het Centrum voor de Kunsten bij wijze van 
proef een workshop en lezing online. Online, omdat 
het niet in levende lijve kon en gratis als cadeautje 
van de bibliotheek en de samenwerkingspartners 
Centrum voor de Kunsten, Kennemer Theater en 
Stichting Welzijn Beverwijk, onder het motto ‘In 
deze sombere tijd kunnen we wel een opkikkertje 
gebruiken‘. Zeven ouderen schreven zich in voor 
de online workshop portretschilderen. Zij ontvin-
gen een pakketje met de benodigde materialen 
thuis en gingen onder leiding van docente Evelien 
enthousiast aan de slag. Op 21 december volgde 
een online lezing door schrijfster Rosita Steenbeek. 
Zij las een kerstverhaal voor en vertelde over kerst 
in haar woonplaats Rome. 61 mensen hadden een 
gratis kaartje gereserveerd. Ook zorginstellingen 
waren uitgenodigd om deel te nemen, maar zij 
liepen helaas tegen coronabeperkingen aan; samen 
met een groep mensen naar een scherm kijken 
bleek fysiek niet mogelijk.

Voor veel deelnemers was dit de eerste keer dat ze 
een online activiteit bijwoonden. Een enkeling 

had wat hulp nodig bij het inloggen, maar 
men was over beide activiteiten zonder uit-
zondering zeer enthousiast en wilde graag 
meer van dit soort activiteiten. Hoewel het 
hoofddoel ontmoeting wat minder uit de 
verf komt, geven de deelnemers toch aan 
gezelligheid en contact te ervaren, ook al 
is het dan via het beeldscherm. Dit positie-
ve resultaat deed ons besluiten om ook in 

2021 senioren weer online activiteiten aan te 
bieden.
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ALGEMEEN
Bibliotheek IJmond Noord past de principes van de 
Governance Code Cultuur toe. 

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht 
was in 2020 als volgt: 

• Ir. J. Camfferman (voorzitter)
• N. Ettes (secretaris)
• E.J. Seppen (penningmeester)
• T.M. Bos
• C.G.M. Opdam

Aantal leners

 0-15 jaar 16-17 jaar 18-20 jaar 21-64 jaar 65 + Overige Totaal

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Beverwijk 3.668 3.903 664 743 379 446 2.407 2.345 948 954 347 295 8.413 8.686

 Heemskerk 6.856 7.221 1.401 1.464 748 968 3.234 3.107 1.291 1.323 34 38 13.564 14.121

 Wijk aan Zee 82 91 33 41 16 18 30 33 20 24 1 1 182 208

 Totaal 10.606 11.215 2.098 2.248 1.143 1.432 5.671 5.485 2.259 2.301 382 334 22.159 23.015
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Bezoekers per vestiging

 2020 2019

 Beverwijk 51.148 80.508

 Heemskerk 86.499 146.131

 Wijk aan Zee 869 2.219

Totaal 138.516 228.858

Leescafé 
Beverwijk 25.979 65.391

Website 119.918 99.630

App 2.278 43.437

Leners t.o.v. inwoners

 2020
2019

 Inwoners 80.808 80.223

Leners 22.159 23.015

Percentage 27,42% 28,69%

Aantal uitleningen

 2020
2019

Fysiek 214.671 335.974

Digitaal 15.690 15.690

Informatievragen

 2020 2019

Volwassenen Jeugd Totaal Volwassenen Jeugd Totaal

 Beverwijk 3.668 3.903 664 743 379 446

 Heemskerk 6.856 7.221 1.401 1.464 748 968

Wijk aan Zee 6.856 6.856 6.856 6.856 6.856 6.856
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Boekenbezit volwassenen

Romans Informatieve boeken Totaal

2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Beverwijk 16.272 17.558 9.485 10.675 25.757 28.233

 Heemskerk 14.207 14.289 6.397 7.595 20.604 21.884

Totaal 30.479 31.847 15.882 18.270 46.361 50.117

Boekenbezit jeugd

Leesboeken Informatieve boeken Totaal

2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Beverwijk 12.956 13.144 4.913 4.905 17.869 18.049

 Heemskerk 14.643 15.491 5.810 6.023 20.453 21.514

Wijk aan zee 2.241 2.084 813 787 3.054 2.871

Totaal 29.840 30.719 11.536 11.715 41.376 42.434

Bezit overige materialen

2020 2019

overige materialen 5.603 6.126

tijdschriftabonnementen 163 163
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OPENINGSTIJDEN

Vestiging Beverwijk

Volwassenen Jeugd

Maandag 09.00 - 20.00 uur* 13.00 - 20.00 uur

Dinsdag 09.00 - 17.00 uur* 13.00 – 17.00 uur

Woensdag 09.00 - 17.00 uur* 13.00 – 17.00 uur

Vrijdag 09.00 - 17.00 uur* 13.00 – 17.00 uur

Zaterdag 11.00 - 16.00 uur 11.00 - 16.00 uur

*Tot 13.00 uur zelfbediening.

Vestiging Heemskerk

Maandag 09.00 - 17.00 uur*

Dinsdag 09.00 - 17.00 uur*

Woensdag 09.00 - 20.00 uur*

Vrijdag 09.00 - 17.00 uur*

Zaterdag 11.00 - 16.00 uur

*Tot 13.00 uur zelfbediening.

Jeugdservicepunt Wijk aan Zee

Maandag 12.30 - 14.30 uur*

Dinsdag 12.30 - 15.30 uur

Vrijdag 12.30 - 14.30 uur*

*zelfbediening.
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