Muziek op schoot
Onder leiding van Lieneke Schotanus waren er in 2018 zes
cursussen Muziek op Schoot in Bibliotheek Voorschoten.
Gedurende acht lessen genoten dreumesen en peuters met een
(groot)ouder van de muzikale lessen. Ook werden er speciale
zomer-, Sinterklaas- en kerstlessen georganiseerd. In totaal deden
hier 85 kinderen aan mee.

De bibliotheek in cijfers
Leden
Leeftijd

Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd
Op 12 februari organiseerden we samen met Bibliotheek
Bollenstreek een regionale voorleeswedstrijd. Zeven
schoolkampioenen uit Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest
deden hier aan mee.
Lokale samenwerking
Op de eerste dag van de zomervakantie was Bibliotheek
Voorschoten aanwezig op het festival Family Open Air in het
Berkhoutpark. Samen met Voorschoten Voor Elkaar, Jongerenwerk
Voorschoten en Norlandia Kinderopvang organiseerden we dit
zomerfestival voor gezinnen met kinderen.
In Wassenaar werd met Talentum een lessenreeks over de
natuur georganiseerd waarbij ook een drietal films vertoond
werden. Jongerenwerk Wassenaar was aanwezig bij een
voorlichtingsspreekuur over sociale media.
Schrijversbezoeken
In het voorjaar bezochten de schrijvers Fiona Rempt en Annet
Schaap Bibliotheek Wassenaar voor een schrijversbezoek. Negen
groepen (totaal 243 leerlingen) maakten gebruik van de geleverde
collectie boeken van hun schrijver in de bibliotheek.
In het kader van hetzelfde project bezochten de schrijvers Iris
Boter, Thijs Goverde en Janneke Schotveld in juni Bibliotheek
Voorschoten. 11 groepen (totaal 341 leerlingen) deden mee.
Voorschoten

Wassenaar

Groepsbezoeken
basisscholen

53 groepen
(ca. 1.590 leerlingen)

26 groepen
(ca. 702 leerlingen)

Klassikaal ruilen
basisscholen

33 groepen
6 maal per jaar

22 groepen
6 maal per jaar

Klassikaal ruilen
kleutergroepen

21 groepen

12 groepen

(Klassikaal) ruilen
peutergroepen

14 groepen
6 maal per jaar

6 groepen
6 maal per jaar

Leskisten basisscholen thema of
(prenten)boek

48

27

Leskisten peuterspeelzalen/kinderdagverblijven thema
of (prenten)boek

9

Groepsbezoek
Ontdektuin

29 groepen

1

16 groepen

Voorschoten 2017

Wassenaar 2017

Totaal 2017

Voorschoten 2018

Wassenaar 2018

Totaal 2018

0-12

2.087

1.568

3.655

2.114

1.518

3.632

13-17

769

805

1.574

743

795

1.538

18-64

1.504

1.591

3.095

1.426

1.467

2.893

65+

1.181

1.639

2.820

1.141

1.597

2.738

Scholen

145

99

244

142

113

255

Totaal

5.686

5.702

11.388

5.566

5.490

11.056

Uitleningen

Onze Golden Stars

Voorschoten 2017

Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waardeloos zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Dit is zeker van toepassing op
onze vrijwilligers: zij zijn onze Golden Stars!
In deze spannende tijden zijn vrijwilligers onze steun en toeverlaat
om de dienstverlening van onze bibliotheek en filmhuis op
hoog niveau te houden. Vrijwilligers die ons op alle vlakken
ondersteunen: in de uitleen, bij bibliotheek-aan-huis, bij het
filmhuis, bij het taalhuis, bij de formulierenbrigade, bij activiteiten,
bij klusjes en nog veel meer.
In 2018 mochten wij totaal op 209 vrijwilligers rekenen.
Vrijwilligers
2016

2017

2018

Vrijwilligers in de uitlening

16

20

16

Filmhuisvrijwilligers

42

45

44

Taalhuis

60

90

103

Overig

35

39

46

Totaal

153

194

209

Hoe AVG-proof zijn wij?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in
de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.
Deze wijziging had een grote invloed op de werkzaamheden
binnen onze bibliotheek. Een privacybeleid werd opgesteld om de
kwaliteit van de gegevensverwerking te optimaliseren, waarbij
we zochten naar een balans tussen privacy, functionaliteit en
veiligheid. Het uitgangspunt is dat de privacy van de betrokkenen
wordt gerespecteerd en de gegevensverwerking moet voldoen aan
relevante wet- en regelgeving.
Medewerkers kregen een extra taak erbij als privacy-cordinator
en privacy-officer. De privacy-cordinator heeft als taak toezicht
te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Ook houden zij
toezicht op de uitvoering van dit privacybeleid. De privacy-officers
zijn aangesteld om te helpen bij de uitvoering van de AVG.
In 2018 waren er geen meldingen van data-lekken.

Wassenaar 2017

Totaal 2017

Voorschoten 2018

Wassenaar 2018

Totaal 2018

128.566

102.832

231.398

123.950

98.255

222.205

Verlengingen

62.513

44.878

107.391

60.191

44.518

104.709

Totaal

191.079

147.710

338.789

184.141

142.773

Voorschoten

Wassenaar

Totaal

Uitleningen

326.914

Bezoekers
2017

108.000

150.587

258.587

2018

115.802

180.010

295.812

Voorschoten 2017

Wassenaar 2017

Totaal 2017

Collectie
Voorschoten 2018

Wassenaar 2018

Totaal 2018

Jeugd fictie

13.803

11.584

25.387

14.275

11.584

25.859

Jeugd info

4.685

4.452

9.137

4.694

4.300

8.994

Volw. fictie

12.150

11.640

23.790

11.850

11.390

23.240

Volw. info

6.759

7.027

13.786

6.765

6.663

13.428

AVM

1.066

1.506

2.572

983

1.499

2.482

591

361

952

596

360

956

75.624

39.163

35.796

74.959

Anders
Totaal

39.054

36.570

Gebruik e-books
Aantal webaccounts
2017

1.716

2018

1.945

Vestiging Voorschoten
Wijngaardenlaan 4
2252 XN Voorschoten
T. 071 561 56 78
E. voorschoten@obvw.nl

Aantal geleende e-books
12.635
13.414

Vestiging Wassenaar
Langstraat 40
2242 KM Wassenaar
T. 070 511 33 97
E. wassenaar@obvw.nl
www.obvw.nl

Jaarverslag
2018
2018 was een bewogen jaar. We werken hard met veel
enthousiasme, en met succes, om de huiskamer van
Wassenaar & Voorschoten en een vangnet voor kwetsbare
inwoners te zijn. Maar helaas kwamen de financiën steeds
verder onder druk te staan.
De brede rol van de bibliotheek
Steeds meer mensen weten de bibliotheek te vinden en
bezoeken de bibliotheek. Al lang niet meer alleen voor het lenen
van boeken, ook al blijft dat natuurlijk altijd in trek. Bezoekers
komen om te werken, studeren, een krant of tijdschrift te
lezen, onder de mensen te zijn. Maar ze komen ook om te leren,
cursussen te volgen, een lezing of concert bij te wonen of een
film te bekijken. Dit jaar brachten mensen 180.000 keer een
bezoek aan onze bibliotheek in Wassenaar, en 116.000 keer aan
Voorschoten. Een stijging van respectievelijk 20% en 7%. Ook
het Filmhuis trok dit jaar meer bezoekers dan het jaar daarvoor:
17.110 bezoekers in 2018 tegenover 15.401 in 2017. Het aantal
leden, dat via een abonnement betaalt voor het lenen van
boeken en films, blijft licht dalen.
Naast het bieden van een plek voor ontmoeting & inspiratie,
vervult de bibliotheek steeds meer de rol van vangnet voor
inwoners van Voorschoten en Wassenaar die hulp nodig
hebben op het gebied van taal en computervaardigheden. Zo
melden steeds meer mensen zich aan om met een taalmaatje
de Nederlandse taal te oefenen. Het aantal zogenaamde
taalvragers is in 2018 met 28% gestegen, zie verder in dit
jaarverslag.
Financiën onder druk
Al jaren blijven de gemeentelijke subsidies die wij krijgen,
achter bij de bekostiging die nodig is voor het uitvoeren van de
wettelijke taken van de bibliotheek: lezen, leren, informeren,
kunst & cultuur en ontmoeting & debat. En niet een beetje,
maar flink! De kloof is enorm. De landelijk gemiddelde
subsidie per inwoner exclusief huisvesting bedraagt € 17,51 per
inwoner (VOB, 2016). In Wassenaar was dit in 2018 € 11,58 en in
Voorschoten € 9,88.
De afgelopen jaren zijn wij uitgegaan van eigen kracht en op
zoek gegaan naar manieren waarop wij onze eigen inkomsten
konden verhogen. En niet zonder succes: inmiddels bedragen
onze eigen inkomsten al 33%, terwijl dat landelijk op 20%
ligt. Eigen inkomsten komen onder andere uit contributies,
sponsoring, filmkaartjes en de verhuur van onze zalen.
Ook aan de kostenkant hebben wij het maximale gedaan. Zo
zijn wij heel blij met alle vrijwilligers die ons helpen, waardoor
wij onze beroepskrachten zo effectief mogelijk kunnen inzetten.
Helaas lopen wij nu tegen onze grenzen aan. We zien dat de
rek eruit is. De kosten stijgen jaarlijks, terwijl de bekostiging de
afgelopen jaren is gedaald.

Onze ambitie: de bieb open van 10 tot 20 uur!

Ruimere openingstijden in plaats van inperking van de
openingstijden, dat is wat past bij de bibliotheek als huiskamer
van Voorschoten en Wassenaar. De plek voor ontmoeting en
inspiratie, voor jong en oud, voor iedereen. Met speciale aandacht
voor kunst en cultuur, audiovisueel en multimediaal. Met in de
studeerhuiskamer ruimte voor cursussen en begeleiding, zowel in
groepsverband als individueel.
De bibliotheek is nog de enige fysieke plek waar je altijd zomaar
kunt binnenlopen, verblijven en jezelf kunt ontwikkelen; waar je
onder de mensen kunt zijn en mee kunt doen. En niet onbelangrijk:
de bibliotheek is een laatste vangnet voor mensen die zich niet zelf
kunnen redden op (digi)taal gebied. Laten we deze plek met zijn
allen koesteren!

Mariska Koning  Roozendaal
directeur

Een cultureel jaar

De ingezette lijn van ontmoeting en inspiratie in 2017 zetten we
door in 2018. Onze kalender was weer gevuld met veel mooie
activiteiten, lezingen, theatervoorstellingen en workshops: van
Wieteke van Dort als Tante Lien naar Train je hond i.s.m. KNGF
geleidehonden, van de Catalina naar de Flamenco, van Gezond
eten met minder suiker naar Hoogsensitiviteit. Een jaar vol diverse
activiteiten over uiteenlopende onderwerpen.
Samenwerken
Door samenwerking met andere organisaties krijgen activiteiten
meerwaarde en bereiken we een groter publiek. Dit jaar zijn er ook
weer veel samenwerkingen gerealiseerd, zoals:
Zing Nederlands met me met Theatergroep Make It Your Own,
lezing Inez van Oord en Marjoleine de Vos met de Protestantse
Gemeente Wassenaar en de Vrijzinnigen NPB Wassenaar,
Informatieavond Train je hond i.s.m. KNGF
geleidehonden, Week van de Kunst Voorschoten
met Lions Voorschoten, Museum Voorschoten,
Oud Woelwijck, Kunstgenootschap Vlietstreek,
Balletstudio Giselle, Musicultura, Podium Jong
Professionals Jazz, Vox Clara en de Voorschotense
Kunstkring, diverse culturele organisaties
uit Voorschoten, Stichting Kunst verbindt,
Theaterplaats Jeugdtheaterschool en The Tickets en
Lunchconcerten met het Koninklijk Conservatorium.
Activiteiten uitgelicht:
Griet Op de Beeck
Tijdens de Boekenweek ontvingen we schrijfster Griet Op de Beeck.
Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven hier bij aanwezig te
zijn weken we uit naar een andere locatie, nl. het Adelbert College
in Wassenaar. 150 belangstellenden luisterden naar haar verhaal
en maakten van de gelegenheid gebruik om haar persoonlijk te
ontmoeten.
Martje van der Brug
In september nodigden wij Martje van der Brug uit in Bibliotheek
Voorschoten. Veel belangstellenden kwamen af op de lezing over
haar derde roman Zo doen we dat hier, waarin zij het gesloten
leven van de studentencorpora op de korrel neemt. Een avond vol
interessante verhalen!

Cultureel

Festival Wassenaar
Zaterdag 26 mei vond het jaarlijkse Cultureel Festival plaats in
Bibliotheek Wassenaar.
Vele bezoekers genoten van de aanwezige kunst, gepresenteerd
door kunstenaars uit verschillende disciplines. In een presentatie
schonk de Kunstgroep aandacht aan nieuwe projecten.
In een uitverkochte filmzaal werd de documentaire Wassenaar,
zoals het was vertoond. Optredens van het klarinetkwartet van
Excelsior en een optreden van Irina Renes en haar vrienden met
uitleg over de verschillende uitvoeringen in het kader van het
Chamber Music Festival zorgden voor een muzikaal tintje. Tot slot
verzorgden de kinderen van drie selectiegroepen van DanSwing o.l.v.
Loes Overdijk een swingend optreden in allerlei dansstijlen.
Het Weekend van de Kunst in Voorschoten
Van 9 tot en met 11 november stond Voorschoten in het
teken van de kunst. In samenwerking met het museum van
Voorschoten organiseerde de bibliotheek op 9 november een
netwerkbijeenkomst om de onderlinge contacten tussen de diverse
culturele organisaties te versterken.
Optredens werden verzorgd door
Theaterplaats Jeugdtheaterschool,
Sinfonietta, Balletschool Giselle,
MIYO, The Tickets en Stichting
Kunst verbindt.
Galerie Bieb
In onze Galerie Bieb, een podium
voor lokale kunstenaars, waren
tal van exposities van schilderijen,
sieraden, beeldhouwwerken en
keramiek te bezichtigen.
Muziek
Ter inspiratie en ontmoeting organiseren
we diverse muzikale activiteiten.
Maandelijks het lunchconcert door studenten van
het Koninklijk Conservatorium in Bibliotheek Wassenaar
en in Voorschoten maandelijks het Open Muziekpodium.
Verschillende lokale muzikanten krijgen de kans podiumervaring
op te doen en zich te presenteren aan ons publiek.

Bezoekersaantallen culturele activiteiten
Wassenaar

Voorschoten

Totaal

Film gerelateerde
activiteiten F

261

n.v.t.

261

Jeugd

154

306

460

Volwassenen

875

404

1.279

1.290

710

2.000

Wassenaar

Voorschoten

Totaal

Film gerelateerde
activiteiten F

6

n.v.t.

6

Jeugdd

7

18

25

Volwassenen

56

23

79

Totaal

69

41

110

Totaal

Aantal culturele activiteiten

NB. Alle gegevens zijn exclusief spreekuren, muziekpodium,
lunchconcerten, spelmiddagen, mediawijsheidactiviteiten en
verhuur.

Filmhuis blijft groeien

Steeds meer mensen weten ons Filmhuis te vinden. Dit jaar
kwamen er in totaal 17.110 bezoekers voor 430 voorstellingen,
waarvan 1.492 specifiek de Filmclub bezochten op
donderdagmiddag. Door te variren in de programmering
ontstaat er een mooie balans tussen interessante documentaires,
kleine charmante films en de grotere producties. Naast de altijd
succesvolle Ladies Nights en IDFA on Tour, vertoonden we dit jaar
met succes ook operas en Exhibitions on Screen. De combinatie
van lezing en film blijkt door het publiek te worden gewaardeerd.
We hadden uitverkochte voorstellingen van Arjans Big Year, de
nieuwe Menken zuivelproducten en Wassenaar, groene oase in de
Randstad. Alle filmvoorstellingen werden grotendeels verzorgd door
ons enthousiaste filmvrijwilligersteam dat 44 personen telt.

Verhuur zalen
Door de verhuur van onze zalen proberen we extra inkomsten
te genereren. Met 127 keer een verhuurde zaal aan derden voor
vergaderingen, cursussen en informatiebijeenkomsten kunnen we
vaststellen dat we niet onderdoen voor een andere locatie en dat
we bovendien een inspirerende plek bieden.
Spreekuren
De spreekuren in de bibliotheek werden ook in 2018 weer goed
bezocht. U kunt bij ons terecht voor de volgende spreekuren:
Juridisch spreekuur, Digitaal spreekuur, Taalspreekuur, Spreekuur
Historisch Informatiepunt Wassenaar, Spreekuur Aanvullende
Zorg Voorschoten, Inloopspreekuur Uitvaartbegeleiding,
Formulierenbrigade Voorschoten en Spreekuur Gezonde voeding
Voorschoten. In 2018 hebben we maar liefst 167 keer een spreekuur
georganiseerd.

Iedereen aan de
Nederlandse taal
Taalhuis
Al drie jaar een begrip in Voorschoten en Wassenaar
Het Taalhuis van onze bibliotheek staat op de kaart in Voorschoten
en Wassenaar. Taalvragers en taalvrijwilligers weten ons wekelijks
taalspreekuur goed te vinden. De kracht van het Taalhuis komt
vooral door de steun van de vrijwilligers die standaard de
basistraining Taalvrijwilliger volgen.
De hulp op het gebied van de Nederlandse taal organiseren we
op verschillende manieren. Niet-inburgeringsplichtigen volgen
twee dagdelen in de week taallessen gegeven door gecertificeerde
docenten. Daarnaast is er in Voorschoten een tweede taalklas die
begeleid wordt door een docent van ROC Mondriaan. Nieuwkomers
die nog in een inburgeringstraject zitten, worden individueel
geholpen door een taalmaatje.
Ook op digitaal vlak worden activiteiten als cursussen
computervaardigheden en de formulierenbrigade georganiseerd
om de participatie van taalvragers te bevorderen. En weer
andersom wordt vanuit deze cursussen doorverwezen naar het
Taalhuis als taalvaardigheid een probleem blijkt te zijn. Op deze
manier wordt een (kwetsbare) groep inwoners van Voorschoten en
Wassenaar ondersteund zodat zij beter kunnen participeren in de
samenleving.
Mede dankzij de gecertificeerde docent, de grote groep
taalvrijwilligers en prettige samenwerking met Vluchtelingenwerk,
de Vrijwilligerscentrale, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning
(SMOW) en Kwadraad Maatschappelijk Werk, zijn wij succesvol en
laagdrempelig.
Afgelopen jaar is nogmaals Zing Nederlands met me
georganiseerd. Oud- en nieuwkomers zingen samen Nederlandse
liedjes onder leiding van theatergroep MIYO met begeleiding door
het concertorkest van muziekvereniging Laurentius.
Voorschoten Voorschoten
2017
2018
Ingeschreven
taalvragers

Films met de meeste bezoekers dit jaar:
1. The Darkest Hour - 649 bezoekers
2. The Post - 441 bezoekers
3. The Children Act - 436 bezoekers
Best bezochte jeugdfilms:
1. Incredibles 2 - 534 bezoekers
2. Sinterklaas en de vlucht door de lucht - 294 bezoekers
3. Paddington 2 - 180 bezoekers

111

Wassenaar
2017

Wassenaar
2018

132

90

125

Ingeschreven
vrijwilligers

58

64

32

39

Deelnemers
taalklas

18

19*

11

13

Gematchte
taalmaatjes

70

85

42

56

Deelnemers aan
taalgroepen van
vrijwilligers die
werken met
materiaal van
stichting Lezen
en Schrijven

Digitaal zelfstandig

De bieb als leerplek voor kinderen

Ook met digitale vragen kunnen bezoekers terecht in onze beide
vestigingen.

De bibliotheek als leerplek voor kinderen, dat vinden wij belangrijk!
Daarom organiseren wij verschillende activiteiten om kinderen te
ondersteunen in hun ontwikkeling.

Nieuw in de bibliotheek is het Belastingspreekuur: in de maanden
maart en april konden mensen op afspraak terecht voor hulp met
de belastingaangifte. De hulp is bedoeld voor mensen met een laag
inkomen. Het spreekuur werd georganiseerd in samenwerking met
Kwadraad Maatschappelijk Werk en Stichting Maatschappelijke
Ondersteuning Wassenaar (SMOW). In Wassenaar werd 21
keer en in Voorschoten 18 keer gebruik gemaakt van het
Belastingspreekuur. Naast het Belastingspreekuur konden mensen
wekelijks terecht bij de Formulierenbrigade.
Mediawijsheidcursussen voor volwassenen
Anders dan in voorgaande jaren was er naast de basiscursus
van drie bijeenkomsten voor elke cursus een losse vervolgsessie
georganiseerd met een thema op basis van de vraag van de
bezoekers. De basiscursus computer en de iPhone cursus zijn het
meest gevraagd.
Nieuw in 2018 is de Basiscursus Macbook en Zoeken en vinden op
het internet. In Wassenaar zijn extra workshops voor het gebruik
van de e-reader en e-books gerealiseerd.

Mediawijsheid voor kinderen
WhatsHappy?
De les WhatsHappy werd 15 keer gegeven in 2018. WhatsHappy, voor
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, daagt leerlingen
uit na te denken hoe zij met elkaar om willen gaan op WhatsApp
of andere chatprogrammas. Ook maakt deze interactieve les
problemen bespreekbaar. Op een poster die naderhand in de
klas wordt opgehangen, verwerken de leerlingen de gemaakte
afspraken.
Weblab Kidzacademy
19 kinderen deden mee aan het WebLab Kidzacademy, een
naschoolse cursus van acht lessen. Ze werkten hard aan het maken
van een film en leerden alles over het gebruik van een greenscreen.
De cursus werd afgesloten met een presentatie voor de ouders.
Bezoekersaantallen activiteiten Mediawijsheid
Wassenaar

21

21

15

15

*11 deelnemers in de taalklas van de bibliotheek en 8 deelnemers in
de taalklas van het ROC, die in de bibliotheek plaatsvindt.

Voorschoten

Totaal

Volwassenen

50

87

137

Jeugd

0

9

9

Aantal activiteiten Mediawijsheid
Wassenaar

Voorschoten

Totaal

Volwassenen

11

14

25

Jeugd

0

2

2

Naast de jaarlijks terugkerende succesvolle
activiteiten zoals de poppenkastvoorstellingen
tijdens de Nationale Voorleesdagen, de
ZomerLeesBingo en de speurtocht Help
de Dief, kon de jeugd ook terecht in
de bibliotheek voor tal van andere
leerzame activiteiten.
Het organiseren van leuke
jeugdactiviteiten kan alleen door
samen te werken met verschillende
andere organisaties, bibliotheken en
scholen.
Young Engineers - Technisch LEGO
De bibliotheek is meer dan boeken alleen.
Daarom organiseerden we een aantal workshops met Young
Engineers waarbij technisch inzicht centraal staat. In de meivakantie
bouwden 54 kinderen in Voorschoten en Wassenaar een fabriek met
een hefboom en een lopende band. Tijdens de Kinderboekenweek
maakten 63 kinderen robotvriendjes van technisch LEGO.
Ontdektuin Voorschoten
Achter Bibliotheek Voorschoten ligt de Ontdektuin. In deze tuin leren
basisschoolleerlingen uit Voorschoten en Wassenaar alles over de
natuur. Inschrijven voor deze lessen gebeurt via het scholenaanbod
van de bibliotheek. Naast een praktijkles in de tuin krijgt de groep
ook een pakket boeken en een lesbrief mee, zodat er op school verder
kan worden gewerkt aan het thema. 45 groepen namen deel aan
deze lessen die o.a. gaan over de seizoenen, bodemdieren en het
groeien van appels en paddenstoelen.
In het kader van Internationale Modderdag verwelkomden wij eind
juni vier kleutergroepen in Bibliotheek Voorschoten voor een speciale
modderles.
Biebtoppers
Alles leren over boeken en de bibliotheek, en er vervolgens zelf
mee aan de slag gaan. In 2018 mochten de groepen 8 van de
Fortgensschool in Voorschoten en de Jan Baptistschool in Wassenaar
zichzelf Biebtoppers noemen. In Voorschoten hielpen 10 biebtoppers
bij het Pyjama-gala-bal, waar ze 50 kleuters begeleidden tijdens de
slotavond van de Nationale Voorleesdagen. Ook ondersteunden de
Biebtoppers bij andere jeugdactiviteiten, hielpen ze bezoekers in de
bibliotheek en bij het opruimen van materialen. In Wassenaar zijn
de Bieptoppers druk met het bedenken van promotieacties voor de
bibliotheek. Deze acties worden in 2019 uitgevoerd.

