Acties ‘de Bibliotheek maakt je rijker’
Schat zoeken in de Bibliotheek
De Bibliotheek maakt je rijker, figuurlijk gesproken! Met het thema ‘rijker’ kun je alle kanten
uit.
Ga op ontdekkingstocht in de Bibliotheek en maak er een echte ‘treasure hunt’ van. Leuk voor
de jeugd, en ouders kunnen helpen ter begeleiding.
 Verzin een aantal leuke vragen.
o Bijvoorbeeld: Waar gaat het nieuwste boek van “auteur” over? Hoeveel
bladzijdes telt het boek “titel”? Wie is het hoofdpersonage van het boek
“titel”? In welk land woont het hoofdpersonage van het boek “titel”? Wie is de
rijkste persoon ter wereld?
 Verwijs in elke vraag naar een bepaalde sectie binnen de Bibliotheek waar het
antwoord te vinden is. Per antwoord krijgen ze één of meerdere letters
o Bijvoorbeeld: Het antwoord is in het boek zelf te vinden, of met een papiertje
geplakt aan een stellingskast. .
 De letters vormen achtereen volgend een zin.
o Bijvoorbeeld een zin in het thema: “De schat ligt aan het einde van de
regenboog”.
 Heeft iemand de volledige zin, dan krijgen zij een klein cadeautje. Om het extra leuk
te maken, kun je bijvoorbeeld bij het ophaalpunt iets met een regenboog doen.
o Cadeauvoorbeeld: Een zakje gouden chocolademunten. Stiften in alle
kleuren van de regenboog + tekenboek.
Display boekentitels met het thema ‘Rijker’ en ‘Rijker voelen’
Maak een display met boekentitels waarin de woorden ‘rijker’ voorkomen of die iets te maken
hebben met ‘Rijkdom’. Bijvoorbeeld de boeken: “Think and grow rich” van Napoleon Hill &
“Verborgen rijkdom” van Nora Roberts. Het display kun je na verloop van tijd uitbreiden met
boeken waar bezoekers zich rijker bij voelen.
 Maak een mooi bekleedde display die echt in het oog springt. Gebruik hierbij de kleur
goud. Leg hier bijvoorbeeld ook gouden chocolademunten of nep geld bij. Of maak
een schatkist en zet deze bij de display.
 Hang hier ook de posters omheen die geleverd worden in de toolkit.
 Bij het display kun je een doos met een gleuf neerzetten waar mensen antwoord op
de volgende vraag in kunnen stoppen: “Welk boek maakt jou rijker/laat je rijker
voelen?”. Boekentitels die hieruit komen, kun je dan weer gebruiken om de display
steeds af te wisselen bijvoorbeeld.

Denk mee! Hoe maken we de Bibliotheek nog rijker
In de Bibliotheek is al ontzettend veel te doen en te beleven. Er is een ruime keuze aan
boeken en andere media. Maar wat mist er nog in de Bibliotheek en wat kan de Bibliotheek
echt rijker maken?
 Pak een bepaalde (in het oog springende) plaats in de Bibliotheek. Denk aan een
tafel of een hoekje.
 Kleed deze gezellig aan en leg overal post-it blaadjes in diverse kleuren en pennen.
o Aankleding kan bijvoorbeeld ook in het ‘gouden’ thema.
 Maak een groot bord (kan ook in de vorm van iets zijn) waar mensen deze briefjes op
kunnen plakken.

 Op de briefjes kunnen de bezoekers kort schrijven waarvan zij denken dat de
Bibliotheek rijker zal worden. Vergeet niet erbij te zeggen dat ze ook hun naam
moeten opschrijven.
 Het leukste/beste/meest originele idee zal worden beloond.
o Voorbeeld beloning: gratis toegang tot een activiteit, of een tijdelijk
uitgebreider abonnement.

