
boekboefjes
Informatieboekje voor ouders van kinderen tot en met 4 jaar

schunck

BIBLIOTHEEK

HEERLEN



welkom 
BoekStart
Vraag het aan Sjpruut  
VoorleesExpress 
Voorleestips voor thuis
boekboefjes activiteiten 
 Voorleeshalfuurtje 
 Workshop snuffelen aan voorlezen    
         Voetjes van de vloer
     Workshop babygebaren
 Peutermuziek 
 Korte cursussen muziek en dans 
elk jaar weer een feestje
Reading aloud. Babies love books!
Adressen en openingstijden
Abonnementen
boekstartbon

Inhoudsopgave
pag. 04 - 05
Pag. 06 - 07
pag. 08 - 09
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18
Pag. 20



kleurplaat voor 
je boekboefje



04

welkom
SCHUNCK Bibliotheek Heerlen is er voor iedereen. En voor jou en je 
boekboefje (kindje) hebben we zelfs een speciaal boekje gemaakt. 
Wist je namelijk dat je naast boeken ook andere mooie dingen kunt 
ontdekken bij de bibliotheek? 

Vanaf de geboorte kun je je boekboefje al gratis lid maken van de 
bibliotheek. We nemen jullie dan mee op reis door de vele mooie 
verhalen die je bij ons kunt vinden. Maar soms heb je misschien 
wat meer nodig dan een mooi verhaal en heb je vragen over jouw 
boekboefje. Voor al die vragen kun je ook bij ons terecht, bijvoorbeeld 
bij Vraag het aan Sjpruut. Of misschien wil je hulp bij het voorlezen, 
dan kan onze BoekStartcoach je verder helpen. In dit boekje vind je alle 
activiteiten en programma’s die er zijn voor jou en je boekboefje tot 
4 jaar. 

Tot ziens in de bibliotheek!

SCHUNCK
Een plek waar kinderen groeien. 
Nieuwe dingen leren. 
Andere werelden ontdekken. 
Een plek waar taal danst, 
dans muziek maakt, 
muziek verbeeldt 
en de verbeelding ons verhalen geeft. 
Een plek voor kinderen en ouders. 
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in de bibliotheek 
Voor baby’s vanaf 3 maanden zijn er in de bibliotheek speciale 
babyboekjes die je kunt lenen. Dit zijn kartonnen boekjes, maar ook 
knisper boekjes of boekjes om in bad mee te spelen. Door ze samen 
te lezen, ontdekt je kleintje al vroeg plaatjes en woorden. Deze 
babyboekjes vind je in de hoek die speciaal voor baby’s en peuters 
is ingericht. Ze zijn verpakt in een plastic hoesje en worden na het 
inleveren schoongemaakt, voordat ze opnieuw uitgeleend worden. 

Voor de peuters en kleuters zijn er vrolijke prentenboeken. Kom samen 
met je kindje naar de bibliotheek om tussen de prentenboeken te 
snuffelen. Kiest je kindje voor felle kleuren, of voor boeken met dieren 
op de voorkant? Zo ontdekt je boekboefje allerlei nieuwe avonturen. 
Vind je het moeilijk of spannend om boekjes uit te zoeken, of weet je 
niet wat je moet kiezen? Dan helpt de bibliotheekmedewerker je graag.

Voor de kindjes die net leren lezen 
hebben we een grote keuze aan 
eerste leesboekjes, samen-lees-
boekjes en theaterleesboekjes. 
Daarnaast biedt de bibliotheek ook 
een grote collectie AVI boekjes.

wist je dat de bibliotheek voor jouw 
boekboefje gratis is?
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een kadootje voor 
je boekboefje
Baby’s kunnen meer dan je denkt. Ze kunnen 
erg genieten van boekjes die geluid maken, 
of waarmee ze in bad lekker kunnen spelen. 
En als je hem of haar regelmatig voorleest, 
of samen naar plaatjes kijkt in boeken, leert 
je boekboefje al vroeg woorden en plaatjes 
herkennen. Daarnaast is samen een boekje 
lezen natuurlijk ook vooral een fijn moment 
om samen bezig te zijn en te knuffelen.  

In de bibliotheek kun je boekjes lenen om samen met je baby te lezen. 
Als je baby net geboren is, ontvang je van de gemeente Heerlen het 
Geboortepakket. Hierin zit ook de BoekStartbon. Als je deze bon 
inlevert in een van de SCHUNCK bibliotheken, krijg je een koffertje 
met boekjes kado, én een gratis lidmaatschap voor je boekboefje. 
Heb je de BoekStartbon niet meer? Deze kun je downloaden via 
www.schunck.nl/voorlezen of knip de bon uit achter op dit boekje. 
Je kunt de bon inleveren totdat je kindje vier jaar wordt.

Vind je het soms lastig om je kindje voor te lezen omdat je de Nederlandse 
taal nog niet zo goed beheerst? Of zou je beter willen leren lezen? 
Vraag dan een bibliotheekmedewerker naar de mogelijkheden of kom eens 
naar het DIGI-Taalhuis in SCHUNCK.  Meer informatie kun je ook vinden 
op onze website: www.schunck.nl/taalspreekuur of bel 045-77 22 25.

Meer informatie over BoekStart is te vinden op www.boekstart.nl.

Een vierjarige aan wie wordt voorgelezen kent al gauw 2.000 
woorden meer dan een vierjarige aan wie niet wordt voorgelezen.
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De bibliotheek komt naar je toe
boekstart bij het consultatiebureau 

Als jonge ouder heb je het druk. Je bent bezig met je nieuwe leven in 
te richten en een bezoekje aan de bibliotheek past daar niet altijd bij. 
Dat begrijpen wij, en daarom komt de bibliotheek naar je toe. Of in 
ieder geval naar een plek waar je toch al heen gaat met je kindje; het 
consultatiebureau.

Eén keer per week is Andrea 
Seelen, BoekStartcoach van de 
SCHUNCK bibliotheek, aanwezig 
op het consultatiebureau. Zij kan 
je helpen met alles op het gebied 
van (voor)lezen. Wil je weten hoe 
je je boekboefje kunt voorlezen? 
Welke boekjes geschikt zijn 
of hoe je om kunt gaan met 
meertalig opvoeden? Zij zoekt 
samen met jou naar antwoorden. 
En natuurlijk heeft ze een hoop 
boekjes bij zich waar je samen 
met je boekboefje in kunt neuzen. 

Als Andrea niet aanwezig is, kun je haar 
altijd een e-mail sturen met je vragen:  
andrea.seelen@schunck.nl 
of bel 045-77 22 25.
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vraag het aan sjpruut
Als je zwanger bent, of als er thuis een peuter of kleuter rond loopt, 
dan gebeurt er de hele dag van alles. En ben je eindelijk gewend aan 
een kwaaltje, ritme of fase? Dan gooit je kindje alles weer om. Dit is 
goed, want dat betekent dat je kindje goed groeit en zich ontwikkelt. 
Maar het kan voor jou als (aanstaande) ouder soms wel zorgen voor 
onzekerheid en vragen.  

Bij Vraag het aan Sjpruut kun je 
met al je vragen terecht. Iedere 
maand is er in de bibliotheek bij 
jou in de buurt iemand die veel 
weet van zwanger zijn en kleine 
kinderen. Samen zoeken jullie 
naar oplossingen voor al je vragen. 
Ook staat er steeds een bepaald 
thema centraal, bijvoorbeeld de 
kraamzorg, voeding of wat je kunt 
doen met je kindje.

Voor jou staat er bij Vraag het 
aan Sjpruut (gratis) koffie en thee 
klaar. Voor je kindje is er water 
en een (gezond) tussendoortje. 
En natuurlijk de gezelligheid van 
andere mama’s en papa’s met hun 
kindjes. Zo kun je andere ouders 
ontmoeten en tips uitwisselen. 
Want voor iedereen is het krijgen 
van een kindje een spannende 
periode. En omdat je hetzelfde 
meemaakt, kun je elkaar helpen.  
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Vraag het aan Sjpruut is onderdeel van het programma ‘Kansrijk van 
Start’ van de gemeente Heerlen. 

Kom ook naar Vraag het aan Sjpruut:

SCHUNCK bibliotheek Glaspaleis
Elke 3e woensdag van de maand / 
10.00-11.00 uur

SCHUNCK bibliotheek Heerlerbaan
Elke 1e maandag van de maand / 
10.00-11.00 uur

SCHUNCK bibliotheek Heerlerheide 
Elke 2e woensdag van de maand / 
10.00-11.00 uur

SCHUNCK bibliotheek Hoensbroek 
Elke 4e vrijdag van de maand / 
10.00-11.00 uur

Ik ben Sjpruut. 
Ik ben een spruitje en ik sta 

voor alle jonge papa’s en 
mama’s in Heerlen klaar bij 
vragen of voor een steuntje 

in de rug. Ga naar 
www.sjpruut.nl voor 

meer informatie.
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VoorleesExpress 
Heeft jouw boekboefje moeite met praten of het 
begrijpen van de Nederlandse taal? En vind je het 
zelf lastig om je kind hierbij te helpen? Dan kan de 
VoorleesExpress een oplossing zijn. 

De VoorleesExpress is er speciaal voor gezinnen 
met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Iedere week 
komt er, na schooltijd, een voorleesvrijwilliger bij 
jullie thuis. Samen gaan jullie voorlezen, praten en 
taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Want zo leert 
je kind meer woorden, begrijpt het de taal beter en 
gaat het beter op school. 

We gaan op een speelse manier samen aan de 
slag en voor je het weet lezen jullie samen met 
veel plezier een boek. Natuurlijk maken we jouw 
boekboefje ook lid van de bibliotheek.  

Wil je meer weten over de VoorleesExpress? 
Kijk dan op de website www.voorleesexpress.nl, 
kom naar de bibliotheek of neem contact op met 
Hetty van der Velden via: 
hetty.vander.velden@schunck.nl of bel 045-77 22 25.
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Leen regelmatig leuke boeken bij de bibliotheek. 
Dit is gratis als je lid bent van de bibliotheek.

Ga via jeugdbibliotheek.nl aan de slag met bijvoorbeeld 
digitale interactieve prentenboeken en voorleesvideo’s. 
Dit is gratis als je lid bent van de bibliotheek. 

Ben je op zoek naar leuke sites met voorleestips voor jou en 
je boekboefje? Bekijk dan eens deze verzameling van tips, 
speciaal samengesteld door onze BoekStartcoach Andrea: 
padlet.com/SCHUNCK.

Er zijn ook veel leuke en leerzame apps voor kinderen voor 
op een tablet of smartphone. Deze vind je op de websites van 
Media Smarties of Kleuter Tablet Portaal.

Spreken jullie thuis een andere taal dan Nederlands? 
Geen probleem, meer talen zijn juist heel waardevol voor 
een kind. Op de website prentenboekeninalletalen.nl 
worden prentenboeken in verschillende talen voorgelezen, 
en op boekstart.nl/voorleestrom vind je meertalige 
kinderliedjes. Verder zijn er veel verschillende websites 
waarop je digitale voorleesboeken in allerlei talen kunt 
vinden, zoals storyweaver.org.in, worldstories.org.uk of 
globalstorybooks.net. Natuurlijk kun je ook in de bibliotheek 
terecht met al je vragen over meertalig opvoeden. 

Voorleestips voor thuis
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Voorleeshalfuurtje 

Rupsje Nooitgenoeg, De kleine walvis of de avonturen van de Kleine 
IJsbeer; samen voorlezen uit prentenboeken met mooie tekeningen 
is gezellig én belangrijk! Kan je boekboefje geen genoeg krijgen van 
voorlezen, of vind je het zelf soms lastig om voor te lezen? Kom dan 
met je boekboefje naar de bibliotheek en ga samen op avontuur tijdens 
het voorleeshalfuurtje. Iedere week lezen we in jouw bibliotheek voor. 
Luisteren was nog nooit zo leuk! De bijeenkomsten zijn gratis en je 
hoeft je niet aan te melden. 

SCHUNCK bibliotheek Glaspaleis 
Iedere woensdag  / 10.00 – 10.30 uur
  
SCHUNCK bibliotheek Heerlerbaan
Iedere dinsdag / 09.30 - 10.00 uur
  
SCHUNCK bibliotheek Heerlerheide
Iedere woensdag / 10.00 – 10.30 uur

SCHUNCK bibliotheek Hoensbroek
Iedere vrijdag / 10.00 – 10.30 uur  

Boekboefjes Activiteiten

Ben je op zoek naar voorleestips? 
Ook dan ben je met je boekboefje welkom bij de voorleeshalfuurtjes. 

Regelmatig organiseren we een activiteit voor jou en je boekboefje. 
We gaan knutselen, dansen, muziek maken, voorlezen en soms is er een 
verrassing. Op de website www.bibliotheekheerlen.nl/agenda vind je 
ons programma of vraag ernaar in de bibliotheek.

TIP: Een bezoekje aan een boekboefjes-activiteit kan ook een 
      mooie gelegenheid zijn om je Boekstart koffertje op te halen. 
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Voetjes van de vloer
  
Kom springen, kom rondjes 
draaien en dansen. Samen 
met je kindje ga je de 
wondere wereld van muziek 
ontdekken door te bewegen, 
te zingen en heerlijk te 
spelen! De combinatie van 
muziek én het plezier van 
bewegen zorgen voor een 
heerlijke ochtend voor jou 
en je boekboefje. 

Wil je meer weten of een 
keertje meedoen tijdens een 
gratis proefles? Kijk dan op 
muziekendans.schunck.nl

a

c
y

x
j

?

Workshop snuffelen aan voorlezen

Wil je meer leren over voorlezen, of weet je niet welke boeken je kunt 
kiezen? Doe dan mee met de workshop ‘Snuffelen aan voorlezen’. 
Andrea, de BoekStartcoach, geeft je tips om van jouw kindje een echt 
boekboefje te maken. 
Wil je meer weten? Kom dan naar de bibliotheek, stuur een e-mail naar 
andrea.seelen@schunck.nl of bel 045-77 22 25.
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Korte cursussen muziek en dans 

Is je boekboefje gek op muziek maken en dansen? Kijk dan eens op de 
website van SCHUNCK Muziek en Dans: muziekendans.schunck.nl. 
Regelmatig worden er korte cursussen en workshops georganiseerd die 
je kindje uitdagen om nieuwe dingen te ontdekken. 

Peutermuziek

Stamp met je voeten, klap in je handen, trommel op je buik en zing een 
liedje voor je knuffel. Samen met je boekboefje ga je muziek maken! 
Want veel dagelijkse dingen gaan gemakkelijker als je er muziek bij 
maakt, zoals tanden poetsen, opruimen of eten. 
Wil je meer weten of een keertje meedoen tijdens een gratis proefles? 
Kijk dan op muziekendans.schunck.nl. 

Workshop babygebaren

Tijdens de workshop babygebaren laten we je zien hoe je door het 
maken van gebaren, met je baby kunt ‘praten’. Want veel baby’s 
gebaren al; denk aan zwaaien, klappen in de handjes, hiep hiep hoera 
of ‘nee’ schudden. Dit kun je uitbreiden met bijvoorbeeld gebaren 
voor eten, drinken of slapen. Zo kun je voor veel dagelijkse activiteiten 
andere gebaren gebruiken en help je je boekboefje om duidelijk te 
maken wat er aan de hand is. 

Wil je meer weten? Kom dan naar de bibliotheek, stuur een e-mail naar 
andrea.seelen@schunck.nl of bel 045-77 22 25.
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Kinderboekenweek

Ook tijdens de 
Kinderboekenweek in 
oktober is er veel aandacht 
voor kinderboeken. 
Veel basisscholen besteden 
dan extra aandacht aan 
lezen, en in de bibliotheken 
is er dan extra veel te doen. 
Veel activiteiten zijn gericht 
op kinderen vanaf 6 jaar, 
maar jouw boekboefje is 
natuurlijk ook van 
harte welkom! 

elk jaar weer een feestje
Nationale Voorleesdagen

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, 
ontwikkelt het taalgevoel en zorgt voor veel leesplezier. De Nationale 
Voorleesdagen, die altijd in de maand januari worden gehouden, 
hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen te bevorderen. Houd schunck.nl in de gaten voor diverse 
voorleesactiviteiten in de bibliotheek bij jou in de buurt.
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Reading aloud. 
Babies love books!
Reading together is a simple and enjoyable way of being involved 
with your child. It does not demand a lot from you; a book and a quiet 
place is enough. You can borrow all sorts of books for babies from the 
SCHUNCK library. There are also books and magazines on bringing up 
children for you. Everything has been brought together in a specially 
designed BoekStart corner. The children’s librarian, Andrea Seelen, will 
gladly give you expert advice. 

The library regularly organises 
meetings for parents. At these 
meetings, you will receive more 
information about reading 
aloud to young children. Often 
you can participate in pleasant 
activities with your child. You 
will also meet other parents.

When you would like some more 
information, we are kind to help 
you in your neighbourhood 
libary. Check for adresses on 
page 17. 
You can also mail Andrea Seelen, 
andrea.seelen@schunck.nl or 
call the library, 045-77 22 25.

Did you know that children 
borrow books for free in 
the library?
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Adressen en openingstijden
SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis
Bongerd 18, 6411 JM Heerlen
+31 (0)45-577 22 25

Maandag t/m zaterdag / 09.00 - 17.00 uur
Zondag / 11.00 -17.00 uur

Leestafel, studie- en werkplekken (+1)
Elke werkdag geopend tot 17.30 uur

SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek
Hoofdstraat 27, 6431 LA Hoensbroek
+31 (0)45-521 10 19

Maandag en dinsdag / 09.00 - 17.00 uur
Woensdag / 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag / 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag /  10.00 -13.00 uur

SCHUNCK Bibliotheek Heerlerheide / 
Gen Coel
Groeët Genhei 16-18, 6413 GN Heerlen
+31 (0)45 521 65 77

Dinsdag t/m vrijdag / 09.00 - 17.00 uur

SCHUNCK Bibliotheek Heerlerbaan 
The Flash
Vullingsweg 68, 6418 HV Heerlen
+31 (0)45 541 29 95
  
Maandag / 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag / 09.00 - 13.00 uur
Woensdag / 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag / 13.00 - 17.00 uur
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Deze tarieven gelden vanaf 01-01-2021. Je leent in elke Parkstad Limburg Bibliotheek 
(PLB) tegen hetzelfde tarief en met dezelfde voorwaarden als in je eigen bibliotheek.

Je kunt jouw boekboefje gratis lid maken van de bibliotheek. 
Jongeren en volwassenen kunnen kiezen uit verschillende abonnementen. 
De tarieven kun je hieronder opzoeken. 

Jeugd t/m 
13 jaar

Basis Comfort Royaal Internet-
pas

Maximaal aantal te 
lenen media

12 stuks 12 stuks 12 stuks 18 stuks -

Maximale 
uitleentermijn

12 weken 12 weken 12 weken 12 weken -

Boeken/ 
luisterboeken/
tijdschriften/
bladmuziek/
informatieve dvd’s/
taalcursussen

6 weken 
gratis, 
daarna
€ 0,15 

per week

€ 0,15 
leengeld 
per week

3 weken 
gratis, 
daarna 
€ 0,15 

per week

6 weken 
gratis, 
daarna 
€ 0,15 

per week

-

E-books beperkt max 6 
per jaar

onbeperkt onbeperkt -

Cd’s € 0,80 
per week

€ 0,80 
per week

€ 0,80 
per week

€ 0,80 
per week

-

Dvd’s, cd-roms en 
games

€ 1,- per 
week

€ 1,- per 
week

€ 1,- per 
week

€ 1,- per 
week

-

Toegang tot 
internet pc’s

1 uur per 
dag gratis, 

daarna 
€ 0,75 per 
kwartier

1 uur per 
dag gratis, 

daarna 
€ 0,75 per 
kwartier

1 uur per 
dag gratis, 

daarna 
€ 0,75 per 
kwartier

1 uur per 
dag gratis, 

daarna 
€ 0,75 per 
kwartier

€ 0,75 per 
kwartier

abonnementskosten 2021
Jeugd t/m 

13 jaar
Basis Comfort Royaal Internet-

pas
< 13 jaar gratis - - - -
14 t/m 17 jaar - gratis € 21,- € 29,- -
18 t/m 20 jaar - € 22,- € 40,50 € 49,- € 3,-
21 t/m 65 jaar - € 27,- € 45,50 € 54,- € 3,-
> 65 jaar - € 22,- € 40,50 € 49,- € 3,-

abonnementen & leentarieven 2021
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Schrijf hier je vragen voor de bibliotheek op:



BoekStartBon
Knip deze BoekStart-Bon uit en lever hem in bij een van de SCHUNCK 
bibliotheken. Je boekboefje krijgt dan een koffertje met boekjes kado, 
én een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. 
Deze bon kun je inleveren totdat je kindje 4 jaar wordt. 

Vergeet niet om je paspoort, identiteitsbewijs 
of rijbewijs mee te nemen

Dit boekje is een uitgave van SCHUNCK en 
komt mede tot stand vanuit het project 
Kansrijk van Start van de gemeente Heerlen.


