
 
 

Online lezen, luisteren en leren met de bieb? Regel het nu vanuit huis! 
E-books lezen, luisterboeken luisteren en leerzame spelletjes doen op Junior Einstein, 
dat kan allemaal als je lid bent van de Bibliotheek. Nog niet lid van de Bibliotheek? 
Schrijf je dan snel in, dan kun je gelijk lekker online lezen, luisteren of leren!   
  
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vele kasten vol met  boeken staan. Maar ja,  
die is nu helaas dicht… Gelukkig hebben we online ook een bibliotheek. Hier vind je leuke  
e-books, maar ook informatieve boeken. Heel handig voor je schoolwerk!  Even geen zin  
om te lezen? Dan is de LuisterBieb ideaal. Lekker luisteren naar een mooi boek, terwijl je 
aan het spelen bent. En wat dacht je van Junior Einstein? Dat is een superhandige online 
leeromgeving voor kinderen. En kleintjes kunnen digitale prentenboeken bekijken in Bereslim 
of  zich laten voorlezen in de Voorleeshoek.   
 
Online lid worden 
Wil jij hier ook gebruik van maken, maar ben je nog  geen lid van de Bibliotheek?  
Schrijf je dan nu in! Het kost je niets, want kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Als de 
Bibliotheek weer open is, heten we je natuurlijk graag officieel welkom. Tegen die tijd nemen 
we contact met je op met de vraag of je dit abonnement wilt omzetten naar een vast 
abonnement. 
 
Hoe werkt het? 
Ga naar www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/wordlid en vul het inschrijfformulier in. Bij het 
vakje over abonnementsvormen kies je voor het ‘Jeugd Basisabonnement’. Via de mail 
ontvang je dan  jouw tijdelijke lenersnummer. Met dit nummer kun je direct gebruikmaken 
van onze online diensten.  
 
We wensen je veel plezier met lezen, luisteren en alle andere online diensten! 
 
Handige links 
 

• De Online Bibliotheek voor kinderen 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/online-bibliotheek-jeugd.html 
 

• Hoe leen ik e-books? 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/e-books/leen-je-bij-de-online-
bibliotheek.html 

 

• Hoe werkt de LuisterBieb? 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/luisterbieb.html 
 

• Wat is Junior Einstein? 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/digitale-bronnen/junior-einstein.html 
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