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Bibliotheek de Boekenberg is voortdurend in beweging. Nieuwe samenwerkingen,

nieuwe diensten en dit jaar grote aanpassingen aan het pand om een bezoek aan de Boekenberg 

zo aangenaam mogelijk te maken.

In dit jaarverslag lichten we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar toe. We noemen onze 

nieuwe initiatieven, succesvolle programmaonderdelen en laten verschillende mensen aan het 

woord (personeel, partners en bezoekers). Het verslag geeft zicht op het uitgebreide aanbod van 

onze bibliotheek op het gebied van sociaal domein, innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Met bijna 200.000 bezoekers die de Boekenberg wisten te vinden, een groeiend aantal

vrijwilligers en veel landelijke aandacht kijken we met een positief gevoel terug op 2016.

We zien uit naar 2017, het jaar waarin we het eerste lustrum van de Boekenberg gaan vieren.

En dat zal niet ongemerkt voorbij gaan.



Een aangename plek om te verblijven

In februari werd gestart met de herinrichting

van Bibliotheek de Boekenberg.

Hiermee wordt de bibliotheek steeds meer 

een plek waar je terecht kunt om jezelf te

ontwikkelen, om te ontmoeten, ontdekken en

ontspannen. In goed overleg met gemeente 

Nissewaard en architectenbureau MVRDV zijn 

diverse verbeteringen aangebracht.

(Victor Thissen, directeur Bibliotheek

de Boekenberg)

Koek en boek
Nieuw in de Boekenberg is Café Zinnig.

Een centrale plek in het gebouw waar

bezoekers terecht kunnen voor een lekkere 

kop koffie of een simpele lunch.

De samenwerking werd gezocht met lokale 

ondernemers zoals In den Biesenschuur, 

Jordy's Bakery en Giraffe Coffee om een

aantrekkelijke menukaart te realiseren.

Op termijn worden er vanuit Zinnig

themacafe's georganiseerd die aansluiten op 

het sociaal domein.

Even wennen
De jeugdverdieping verhuisde een etage

naar beneden en werd voorzien van nieuwe 

elementen zoals een Minecraftstudio,

mini-museum, 3D designkamer en een

verhalentuin.

Ook de 80.000 boeken op andere afdelingen 

kregen een nieuwe plek binnen de

Boekenberg. Een flinke klus voor onze

medewerkers en voor bezoekers best even 

wennen. Op de kasten, in de liften en op

de etages is daarom bewegwijzering

aangebracht.

Gastvrij en veilig
Ook nieuw is de ontvangstbalie op de

begane grond.

Bezoekers worden vanaf heden vriendelijk 

welkom geheten door onze gastvrouwen

en -heren. Verspreid over de bibliotheek 

zijn bovendien meer zit- en werkplekken 

gecreëerd. Er werden camera's geplaatst en 

de nieuwe bedrijfskleding werd gepast en 

besteld.
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Aantal bezoekers
2015: 166305
2016: 184862



De veranderingen vallen in de smaak

De herinrichting werd afgesloten met een 

feestmiddag voor kinderen.

Zij konden op hun nieuw ingerichte afdeling 

terecht voor tal van leuke activiteiten waar-

onder skippydrummen, een demonstratie 3d 

printen, voorlezen met Gonnie de gans, een 

workshop monsters tekenen en meer.

Ruim 800 jonge bezoekers hebben kunnen 

ervaren wat de bibliotheek hen voortaan

allemaal te bieden heeft.

Boekenberg maakt
succesvolle slag
De nieuwe inrichting van de bibliotheek

bleef ook in de bibliotheeksector niet

onopgemerkt.

Een mystery guest van Bibliotheekblad kwam 

vlak na de herinrichting een kritisch kijkje 

nemen. "Spijkenisse heeft even geworsteld 

met dit nieuwe gebouw waar vorm duidelijk 

voor functie ging, maar er is een succesvolle 

slag gemaakt. De Boekenberg is niet alleen 

een bijzonder gebouw, het is nu ook een fijne 

plek om op zoek te gaan naar media en om er 

te verblijven" zo luidt het eindoordeel.
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In 2016 waren er 6.713 kinderen t/m 17 jaar lid van

                    de bibliotheek en 4.420 volwassenen. 
Er werden ruim 350 activiteiten georganiseerd
waaronder tal van spreekuren

In 2016 leenden onze jeugdleden in totaal 
79.397 boeken en andere media.

Volwassen leden leenden 109.254 materialen.

Scholen en instellingen leenden dit jaar
15.331 boeken en andere media.

Er werden via de bibliotheek 7.404 e-books 
gedownload en gelezen.

Bibliotheek de Boekenberg verzorgde ruim 87 
leeskoffers voor 11 actieve leeskringen.



Vrijwilligerswerk krijgt een centrale
plek binnen de organisatie

Bibliotheek de Boekenberg kan niet zonder haar vrijwilligers.

Mensen met een passie voor boeken en lezen, of voor media en informatie. Enthousiaste mensen die 

niets liever doen dan anderen op weg helpen om hen zo zelfredzamer te maken. Vrijwilligers zijn niet 

alleen voor ons belangrijk, maar voor de hele stad. De komende jaren willen we daarom investeren in 

deze bijzondere groep mensen.

Uitbreiding Nissewaard 
voor Elkaar
De online vrijwilligersvacaturebank

www.nissewaardvoorelkaar.nl werd in maart 

door gemeente Nissewaard en de bibliotheek 

uitgebreid met een fysiek steunpunt in de 

Boekenberg.

Dit is een centrale plek in de stad waar

mensen vrijwilligerswerk kunnen aanbieden 

of een hulpvraag kunnen plaatsen. Het steun-

punt wordt bemenst door twee enthousiaste 

vrijwilligers.

Gezamenlijke
vrijwilligersmarkt
In maart organiseerden we samen met 

Gemeente Nissewaard een informatiemarkt 

over vrijwilligerswerk.

Diverse organisaties uit Nissewaard gaven 

uitleg over het vrijwilligerswerk binnen hun 

organisatie. Meer dan 1.100 mensen bezochten 

deze dag de Boekenberg.

Jullie zijn bijzonder!
De bibliotheek telt meer dan enthousiaste 150 

vrijwilligers die diverse vormen van dienst-

verlening mogelijk maken.

Als dank voor hun inzet organiseerden we een 

smakelijk paasontbijt en ook rondom Kerst 

konden ze in de Boekenberg terecht voor een 

gezellige avond.
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Vrijwilligersprijs van
Nissewaard
Ieder jaar wordt een prijs uitgereikt aan de 

beste vrijwilliger, vrijwilligersorganisatie en 

het vrijwilligersinitiatief van Nissewaard. 

Onze vaste samenwerkingspartners Coder-

Dojo Spijkenisse en Rechtswinkel Nissewaard 

werden hiervoor genomineerd, omdat zij een 

zichtbare bijdrage leveren aan verbinding in 

de stad.

Aantal vrijwilligers naar afdeling

Taalvrijwilligers    90
Boekendienst aan huis   27
Voorleesteam   15
Activiteitenteam   8
Digimaatjes   8
Gastvrouwen dienstverlening   6
Steunpunt Nissewaard   2



Taal is zeg maar echt ons ding

DigiTaalhuis Nissewaard
Nadat in juli 2015 het Taalhuis werd geopend 

is het hard gegaan!

In 2016 werkten we met ruim 90 getrainde 

taalvrijwilligers aan de geletterdheid in

Spijkenisse. Via verschillende spreekuren

en activiteiten werden ruim 120 mensen met 

een hulpvraag begeleid en ondersteund.

Samen Slimmer met taal 
in het sociaal domein
In november organiseerde de bibliotheek

in samenwerking met Gemeente Nissewaard 

en Stichting Lezen & Schrijven een

inspiratiemiddag voor organisaties in het 

sociaal domein.

Meer dan 75 mensen luisterden aandachtig 

naar presentaties over het maatschappelijke 

effect van laaggeletterdheid. Samen werd 

nagedacht over hoe deze groep mensen

beter bereikt en geholpen kan worden.

Dit alles onder leiding van dagvoorzitter

Jörgen Raymann.
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Daarvoor kwam Gaby bijna nooit in de

Boekenberg. Nu ze de plek kent, komt ze er 

vaker én ontmoet ze er wekelijks al haar

cursisten. Ze vindt het een fijne locatie, de 

werkplekken bij het raam zijn favoriet en 

gelukkig goed toegankelijk met haar rolstoel.

(Gaby, taalvrijwilliger Taalhuis Nissewaard)

“Ik volgde bij de Boekenberg eerst een 
Taalcoach cursus. Nu ontmoet ik hier mijn 
cursisten en help ik ze hun Nederlandse 
woordenschat te verbreden.”



Waarom moeilijk doen
als het samen kan

Basisvaardigheden op peil
Er werden dit jaar verschillende WEB-offertes 

succesvol ingediend bij Gemeente Nissewaard 

en vervolgens uitgerold in de Boekenberg.

WEB staat voor Wet Educatie en

Beroepsonderwijs. Via dit aanbod worden 

laaggeletterden of individuen die digitaal 

onvoldoende vaardig zijn via een door

Bibliotheek de Boekenberg ontwikkelt

scholingstraject opgeleid.  

Wegwijs in de
digitale wereld
De basiscursus Klik & Tik waarmee het

werken met een computer geoefend kan

worden, werd twee keer verzorgd voor in

totaal 17 mensen.

Daarnaast werden voorbereidingen

getroffen voor het verzorgen van de cursis

Digisterker. Een reeks lessen waarin

cursisten leren omgaan met digitale

(overheids)diensten van bijvoorbeeld de

gemeente, het UWV en de Belastingdienst.

De bedoeling is om volgend jaar tien

cursussen Klik & Tik aan te bieden en daar-

naast nog eens vier cursussen Digisterker.

De bibliotheek is er voor iedereen, en in het 
bijzonder voor kinderen

BoekStart Pro
(voorheen Boekenpret)
Via BoekStart Pro bereiken we de

allerjongste inwoners van Spijkenisse.

Het leesbevorderingsprogramma wordt

uitgerold op elf kinderdagverblijflocaties en 

zeven peuterdagopvanglocaties. Juist de

ouders met weinig tot geen leestraditie

worden via deze aanpak benaderd en

gestimuleerd om (voor)lezen een vaste plek

te geven in het gezin.

BoekStart
In 2016 zijn er drie BoekStart in de

Kinderopvang-locaties gestart.

Door middel van een aantrekkelijke

leesomgeving met een collectie, scholing voor 

pedagogisch medewerkers en activiteiten 

wordt het leesplezier en de taalontwikkeling 

van jonge kinderen (0-4 jaar) gestimuleerd. 

Voorlezen krijgt hierdoor een vaste plek in het 

dagprogramma en in het pedagogisch beleid.

De Bibliotheek op school
Door het Bibliotheek op school aanbod

ontstaat een belangrijke doorlopende leerlijn 

voor kinderen van 0-12 jaar.

Via het programma bereikt het Team

Educatie gemiddeld 4.000 leerlingen. Naast 

de bestaande de Bibliotheek op schoollocaties 

(900 leerlingen) zijn er in 2016 twee nieuwe 

locaties (500 leerlingen) geopend. Via deze 

vorm van dienstverlening komen direct 1.400 

leerlingen in aanraking met boeken en de 

leesbevorderende dienstverlening van

Bibliotheek de Boekenberg. Nog eens 14

scholen namen in 2016 het basisaanbod af. 
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Leesbevordering
Ook was er volop aandacht voor

landelijke leesbevorderingscampagnes.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen vonden 

er diverse activiteiten plaats voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar waaronder een drukbezochte 

voorleesmiddag met Peppa Big. Tijdens de 

Kinderboekenweek, die in het teken stond van 

opa's en oma's, verzorgde opa Hans Kazan een 

magisch optreden voor meer dan 100 kinde-

ren en hun ouders.



21ste eeuwse vaardigheden 
belangrijker dan ooit

We vinden het belangrijk om de inwoners

van Nissewaard, en met name de jeugd, te 

stimuleren om de zogeheten 21st century

skills te ontdekken en ontwikkelen.

In ons activiteitenprogramma besteden we 

dan ook ruime aandacht aan dit thema.

Leren programmeren
Begin dit jaar vond de allereerste editie van 

CoderDojo Spijkenisse plaats.

Dit is een maandelijks terugkerende middag 

waarin 25 kinderen leren programmeren.

Ze duiken in de wereld van websites bouwen, 

apps creëren en games ontwerpen. Een groot 

succes zo blijkt al snel, iedere bijeenkomst was 

uitverkocht.
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Minecraft walhalla
In oktober organiseerden we een Minecraft 

Festival dat meer dan 600 bezoekers trok.

Kinderen konden deelnemen aan allerlei

wedstrijden, kennismaken met virtual reality 

en meer leren over design en architectuur. 

Dit alles in groepsverband en met veel ruimte 

voor eigen inbreng. Diverse partijen

waaronder DeltaPORT Donatiefonds,

ProBiblio en Apps4U leverden een financiële 

en/of inhoudelijke bijdrage. Bibliotheek de 

Boekenberg is met het festival een voorloper 

in de bibliotheekbranche. We verzorgden

daarom meerdere keren presentaties op

landelijke congressen en inspiratiedagen.

Samen gamen in de bieb
Daarnaast konden kinderen eens per maand 

aanschuiven bij de gratis gamemiddag op het 

terras.

De begeleiders van R3C Gaming brengen 

kinderen met dezelfde passie samen, zodat 

gamen een meer sociale activiteit wordt.

Een handjevol kinderen wordt in 2017 opgeleid 

tot mediacoach.

(Niels Hanssen, oprichter CoderDojo Spijkenisse)

“Het is mij opgevallen dat de tijd die op 
basisscholen wordt besteed aan techniek 
ontzettend beperkt is. Hierdoor raken
kinderen niet geïnteresseerd in techniek 
en zullen ze later minder snel kiezen voor 
een technische vervolgopleiding en
uiteindelijk niet gaan werken in de
techniek. Aangezien de ontwikkelingen
zo hard gaan is het van belang dat
kinderen hier meer over leren. Naast al
de technische vaardigheden die ze
opdoen, leren ze ook nog eens sneller
problemen oplossen, naar elkaar
luisteren en samenwerken.”

Driedimensionaal ontwerp
Ook nieuw in het programma was de

workshop 3D printen.

Er werden er in totaal acht workshops

gegeven. Deelnemers, jong en oud, maakten 

met het ontwerpprogramma Tinkercad een 

driedimensionaal ontwerp dat vervolgens 

geprint werd. We verzorgden tijdens lokale 

evenementen zoals Nacht van de Kunst en het 

Spijkenisse Festival meerdere demonstraties.



Solliciteren kun je leren
Er werden dit jaar meerdere gratis

sollicitatieworkshops aangeboden.

Onder leiding van Projectbureau 014 konden 

bezoekers zich verdiepen in solliciteren via 

LinkedIn, guerrilla solliciteren en werd hulp 

geboden met het maken van een geschikt cv.

Duitsland, Was ich noch
zu sagen hätte
Er was volop aandacht voor de landelijke 

leescampagnes.

Zo organiseerden we samen met Theater de 

Stoep en de Duitse Ambassade een Boeken-

weekslotavond met auteurs Peter Buwalda, 

Rosita Steenbeek en de woordkunstenaars van 

Woorden Worden Zinnen. Het thema Duits-

land stond centraal tijdens deze periode.

Wetenschap en techniek
Tijdens de zomervakantie hebben

we niet stilgezeten.

We waren aanwezig op de Zomerpleinen in 

Nissewaard met een leerzame roofvogelshow, 

maar ook met een programma over niet te 

stoppen stuiterballen, bewegende robots en 

Pokémons. In het kader van het Spijkenisse 

Festival organiseerden we zelfs een heel

techniekweekend met science shows,

funstations om zelf dingen te maken en was 

er een demonstratie drones vliegen.

Het festival trok ruim 2.500 bezoekers.
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Er is bijna iedere dag wel iets te doen!

Op de foto met een slang
Lezen over reptielen is natuurlijk leuk, maar 

ze in het echt zien en aanraken is nog veel 

leuker! 

Het terras werd tijdens de voorjaarsvakantie 

omgebouwd tot een grote expositieruimte vol 

terraria. Een bioloog vertelde over de dieren 

en er kon op de foto gegaan worden met een 

slang. Het evenement trok ruim 1.500

geinteresseerden. 

Met 350 activiteiten per jaar is er bijna iedere dag wel iets te doen in Bibliotheek de Boekenberg.

Samen met ondernemers, instellingen en verenigingen wordt heel het jaar door gewerkt aan een

aantrekkelijke programmering voor de particuliere en zakelijke markt.

Voor Arthur is de Boekenberg een
verlengstuk van de woonkamer, want 
“je kunt elkaar ontmoeten, gesprekken 
voeren of alleen zijn terwijl je tóch
omringd bent door mensen, dynamiek
en plezier. Het is een plek waar je hoe
dan ook geïnspireerd wordt.” Arthur is 
zowel bezoeker als onderdeel van de
programmering van Bibliotheek de
Boekenberg. Vijf keer per jaar organiseert 
hij er de Startup Academy voor onderne-
mers, met zijn bedrijf inPAY
(Arthur Tromp, oprichter Startup Academy)



Informatieoverdracht in de breedste
zin van het woord

Dat er van alles te doen is in de Boekenberg

is wel duidelijk.

Maar wist je dat sommige partners maande-

lijks, al dan niet wekelijks aanwezig zijn met 

een eigen spreekuur?

Belastingwinkel Regio 
Rijnmond
Dit jaar werden 300 inwoners geholpen met 

het invullen van de inkomstenbelasting en 

het aanvragen van toeslagen.

Ook gaven de vrijwilligers, studenten

Fiscaal Recht of Fiscale Economie, antwoord 

op vragen over gemeentelijke belastingen en 

heffingen. Deze samenwerking wordt

komend jaar voortgezet.
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Echtscheidingscafé
Spijkenisse
Nieuw dit jaar is het Echtscheidingscafé

Spijkenisse.

Een maandelijks spreekuur voor mensen

die zich oriënteren op een echtscheiding

of ontbinding van samenleven, of er al in

betrokken zijn. Vier professionele adviseurs 

geven antwoord op juridische en financiële 

vragen.

(Niels Smoor, oprichter Stichting Rechtswinkel 

Nissewaard en vaste huurder in de Boekenberg)

“De bibliotheek is naar mijn idee het 
nieuwe middelpunt van de samenleving. 
De toekomst van de mens ligt in blijvend 
studeren en daarmee was en is de biblio-
theek de meest toekomstgerichte plaats 
om ons te vestigen. De Boekenberg staat 
in het teken van informatieoverdracht en 
het bevorderen van de zelfredzaamheid en 
dat is precies waar we met dit spreekuur 
naar streven.” 



Het gebouw de Boekenberg blijft bijzonder

We hebben een uitgebreide dienstverlening. 

En dan zijn we ook nog eens gevestigd in het 

bijzondere gebouw de Boekenberg, dat zowel 

nationaal als internationaal blijvend in de 

belangstelling staat. In 2016 verschenen we 

meerdere malen op de landelijke televisie, 

maar ook lokaal was aandacht voor de glazen 

piramide. De pennen zijn geslepen
Bibliotheek de Boekenberg werkte mee aan 

het AVROTROS programma ‘De pennen zijn 

geslepen’. 

In de bibliotheek vond de finale plaats

van deze schrijfwedstrijd voor bekende

Nederlanders. De opdracht was om iedere 

aflevering een spannend verhaal te schrijven. 

Actrice Monique Hendrickx wist de jury het 

meest te overtuigen van haar schrijftalent en 

won de wedstrijd.
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RTL Late Night
Nathalie de Vries, medeoprichter van MVRDV, 

legde tijdens het programma RTL Late Night 

uit wat de laatste ontwikkelingen zijn in 

architectuur om extreme wateroverlast tegen 

te gaan in stedelijke gebieden. 

Bibliotheek de Boekenberg werd genoemd als 

voorbeeld, want het gebouw vangt regenwa-

ter op voor onder meer het doorspoelen van 

de toiletten.

Het land van
In het RTL 4 programma ‘Het land van’ werd 

een blik geworpen op Nissewaard. 

Een verhaal over de natuur, de Hartelkering, 

Theater de Stoep, Bibliotheek de Boekenberg 

en andere bijzondere gebouwen en plekken.

Lokale fotowedstrijd
feestverlichting
Voor het tweede jaar op rij was Bibliotheek de 

Boekenberg rondom de feestdagen op bijzon-

dere wijze verlicht. 

Dit leverde ons veel aandacht op van

bezoekers, inwoners en pers. We koppelden er 

een fotowedstrijd aan. Dit leverde tientallen 

mooie foto's op.

Nieuwe website
Om meer aandacht te vestigen op het gebouw 

hebben we onze website vernieuwd. 

Op www.deboekenberg.nl vind je

interessante achtergrondinformatie over

de totstandkoming van het gebouw, de 

achterliggende visie van de architect en de 

ervaringen van bezoekers. Maar ook diensten 

van de bibliotheek, het DigiTaalhuis en andere 

partners zijn voortaan beter vindbaar.

Omdat de bibliotheek regelmatig buiten-

landse studenten, architectuurliefhebbers,

en (bibliotheek)gezelschappen ontvangt,

is er ook een Engelstalige versie van de

website beschikbaar.

Ook kun je sinds 2016 een virtuele
rondleiding volgen in Bibliotheek de
Boekenberg. Scan de QR code met je 
smartphone!



Maatschappelijk ondernemen

Alles is mogelijk, al dan 
niet met wat hulp van
buiten
Door de komst van het café is het mogelijk om 

klein- en grootschalige cateringopdrachten te 

verzorgen voor allerlei gelegenheden.

Te denken valt aan een uitgebreide lunch voor 

na een vergadering of een feestelijke borrel

na een bedrijfspresentatie. Wat we niet

kunnen leveren, wordt met hulp van vaste 

samenwerkingspartners alsnog mogelijk

gemaakt. De samenwerking met deze partijen 

is dit jaar verder geprofessionaliseerd. 

De aandacht voor maatschappelijk

ondernemen groeit met de dag.

Diensten zoals zaalverhuur en Café Zinnig 

dragen bij aan een financieel gezondere

toekomst van de Boekenberg.

We bieden onze gasten 
graag De Ruimte
Nieuw in ons aanbod is de verhuurbare

zaal De Ruimte.

Het is een plek om inspirerende concepten

te bedenken of nieuwe verbanden te leggen. 

Een ideale zaal voor presentaties, vergade-

ringen en borrels. In samenwerking met 

marketingcommunicatiebureau Move On 

Communicatie zijn meerdere acties uitgezet 

om ondernemers uit de regio meer bekend te 

maken met ons aanbod.
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Congresfunctie in
ontwikkeling
De Boekenberg is ook een geschikte

congreslocatie.

Zo werden er meerdere grootschalige

bijeenkomsten georganiseerd waaronder de 

inspiratiemiddag Samen Slimmer met taal in 

het sociaal domein. Ook werden er gesprekken 

gevoerd voor een 55+ Geld Beurs in samen-

werking met Stichting Welzijn Ouderen en 

Gemeente Nissewaard. Dit congres zal in 2017 

plaatvinden.



De samenwerking van de bibliotheek met haar maatschappelijke stakeholders wordt

met een 8,2 gewaardeerd. Niet alleen onze maatschappelijke toegevoegde waarde heeft

daarmee te maken, maar ook de professionaliteit van onze medewerkers en mate waarin

gemaakte afspraken worden nageleefd dragen daar aan bij. Ruim 80% gaf aan de

samenwerking met de bibliotheek te willen intensiveren. Daar zijn we best trots op!

Bibliotheekleden en -bezoekers geven de bibliotheek gemiddeld een 8,5. Zij bevelen de

bibliotheek graag aan bij vrienden, familie en kennissen. Meer dan 70% van de ondervraagden zien 

een bezoek aan de bibliotheek als zinvolle vrijetijdsbesteding. Zij geven aan de juiste

materialen te hebben gevonden. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan inspiratie

te hebben opgedaan en nieuwe mensen te hebben ontmoet. Uit onderzoek blijkt dat de

ondervraagden minder bekend zijn met diensten zoals de boekendienst-aan-huis service,

het vrijwilligerssteunpunt Nissewaard voor Elkaar en de bibliotheek Wise-app.

Het komende jaar zal daar meer aandacht naar uitgaan.
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Hoe tevreden is men over Bibliotheek
de Boekenberg?



Colofon
Tekst en redactie:         Bibliotheek de Boekenberg
Beeld en vormgeving:  Bibliotheek de Boekenberg

Spijkenisse, juni 2017

www.facebook.com/deboekenberg

www.twitter.com/boekenberg

WWW.DEBOEKENBERG.NL


