jaarverslag
2014

Inleiding
Er is in dit jaar weer veel gebeurd. Te veel om in een jaarverslag op te nemen, daarom is geprobeerd in vogelvlucht een beeld van de
belangrijkste ontwikkelingen weer te geven.
In 2013 zijn we verder gegaan op de ambitieuze weg volgens ons meerjarenbeleidsplan om tegelijkertijd te bezuinigen en te innoveren
zodat onze bibliotheek klaar is voor de toekomst. Er gebeurt van alles met bibliotheken in ons land. De wereld van boeken en informatie
verandert snel. Bibliotheek Oostland gaat met de veranderingen mee. Leesbevordering, taalvaardigheid, integratie: het zijn nog altijd
onze kerndoelen, maar tegelijkertijd blijven wij de komende jaren onze rol van toegangspoort tot kennis en cultuur voor alle inwoners
van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp waarmaken. Fysiek én digitaal.
De vernieuwing van de bibliotheek staat of valt met de innovatiekracht van haar medewerkers. Zij zijn immers de motor van de
organisatie. Met man en macht hebben we gewerkt aan de omvorming naar servicebibliotheken en servicepunten met verruimde
openingstijden in de servicebibliotheken, zodat onze leden optimaal gebruik kunnen maken van onze diensten en dat is alleen maar
mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van onze medewerkers en vrijwilligers.
Want sinds 2014 zijn er ongelofelijk veel vrijwilligers actief, die mogelijk maken dat de serviceverlening optimaal blijft. De openingstijden
zijn dan ook van 92,5 uur in 2013 opgevoerd naar 168 uur per week in 2014!
Naast de vernieuwing van een aantal vestigingen, zijn wij ook gestart via een gerichte benadering door de scholen om alle kinderen
persoonlijk lid te maken van de bibliotheek.
Wilt u na het lezen van dit jaarverslag weten wat wij allemaal nog meer te bieden hebben, dan kunt u dit vinden in onze producten- en
dienstengids.
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Educatie en laaggeletterdheid
De bibliotheek biedt een uitgebreid pakket aan educatiemogelijkheden, voor scholen en voor particulieren. Wij werken met lesmodules
voor scholen, kinderdagverblijven en voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende pakketten, vertelplaten, en mogelijkheden klassikaal
boeken te lenen. De jeugdvoorleeswedstrijd is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement. Voor het voortgezet onderwijs bestaan op
maat gemaakte lespakketten, spellen en jeugdjury’s. En niet te vergeten de ‘Canon van de Nederlandse Geschiedenis’. Voor kwetsbare
volwassenen is de dienstverlening in 2014 zeer succesvol uitgebreid met het Taalhuis.
SchoolWise
Met veel inzet is gestart met de implementatie van schoolWise op de scholen. SchoolWise
is een interactief boeken-uitleen-systeem en de leerlingen kunnen zelfstandig veel informatie zoeken, boeken innemen en uitlenen.
De plaatselijke bibliotheken spelen bij dit nieuwe systeem een belangrijke rol. Gespecialiseerde medewerkers van
Bibliotheek Oostland informeren en adviseren alle basisscholen over dit nieuwe systeem. Er is gekozen voor een
basispakket en pluspakket waaruit de scholen kunnen kiezen. In beide pakketten zitten onderdelen vanuit de Bibliotheek
op School, zodat de scholen meer krijgen dan een automatiseringssysteem, maar terdege worden ondersteund in hun
taalonderwijs.

Monitor
De Monitor brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van de
groepen 4-8, die gedurende drie maanden moeten worden ingevuld door leerlingen, leerkrachten, de leescoördinator (vanuit de school)
en de leesconsulente (vanuit de bibliotheek). De uitkomsten geven richting om de samenwerking tussen school en bibliotheek te
optimaliseren wat betreft het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van
leerkrachten. Op basis van de resultaten kan de school besluiten wat een eventuele vervolgactie zou moeten zijn. De uitkomsten van de
school worden vergeleken met de landelijke uitkomsten (benchmark).
BoekStart in de kinderopvang (vakteam jeugd en jongeren)
Op diverse locaties is een (voor)leeshoek ingericht door de bibliotheek en worden pedagogisch medewerkers opgeleid in interactief
voorlezen en tot voorleescoördinator. Daarnaast is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van dit project.
Vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt hier vanuit Boekenpret extra budget en uren ingezet. Bij de gemeente Lansingerland is
boven de reguliere subsidie, extra subsidie aangevraagd voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Dit zal worden ingezet voor het
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bevorderen van de ouderbetrokkenheid en de verdere uitrol van het project. De verontrustende berichten rondom stijging van de
laaggeletterdheid en de problematiek waarmee de scholen worstelen rondom de aankomende taaltoetsen tonen de noodzaak hiervan aan.
Bibliotheek Oostland wil en kan vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid een belangrijke bijdrage leveren wat
betreft de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en een belangrijke plaats verwerven binnen het VVE-beleid van de gemeente.

Op woensdag 29 oktober vond in KERN Kinderopvang “de Vlinder” de feestelijke opening plaats van het
project ‘BoekStart in de Kinderopvang’ in Lansingerland. Wethouder Ankie van Tatenhove opende de
speciaal door de bibliotheek ingerichte voorleeshoek door een lint door te knippen met hulp van handpop
Dribbel, het bekende hondje uit de gelijknamige peuterboeken.

De Cultuurtrein: De E-lijn
Bibliotheek Oostland is door beide gemeenten gevraagd om een gezamenlijke subsidieaanvraag te schrijven en in te dienen bij het
cultuurfonds ‘Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs’.
Dankzij deze subsidie, gekoppeld aan de gemeentelijke subsidie kan het project de Cultuurtrein,
dat al eerder in Pijnacker-Nootdorp draaide op acht scholen, nu ook in Lansingerland worden
ingezet. Het streven is de relatie te versterken tussen scholen en lokale culturele instellingen,
waardoor er een cultuurplan per school ontwikkeld kan worden waarop de inspectie de komende
jaren gaat toetsen. Dit bewerkstelligen wij door deskundigheidsbevordering van leerkrachten en vakkrachten en het ontwikkelen van
leerlijnen voor beeldende vorming, dans en literatuur.
Taalhuis
Als direct gevolg van de deelname aan het Sociaal Domein verankert de bibliotheek met de ingebruikname van het Taalhuis Oostland de
aanpak van laaggeletterdheid in haar programma. In 2014 is de bibliotheek gestart met een Taalhuis Pijnacker. In 2015 wil de bibliotheek
ook een Taalhuis in Berkel en Rodenrijs opzetten.
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Vanuit de bibliotheek geven vrijwilligers twee keer per week tijdens een inloopspreekuur informatie over taalaanbieders in de regio en
wordt lesmateriaal beschikbaar gesteld aan mensen die moeite hebben met het spreken en/of
lezen van de Nederlandse taal. Daarnaast biedt het Taalhuis ook activiteiten zoals
taalontmoetingen, waar door ons opgeleide taalvrijwilligers in groepjes les in de Nederlandse taal
– en veel meer – geven. Lessen op basis van wederkerigheid, waarbij het vooral van belang is
het zelfvertrouwen van de taalvrager een beetje te vergroten. Het Taalhuis slaagt erin het bereik
te vergroten op de educatiemarkt en duurzame relaties aan te gaan. Mensen die lessen hebben
gevolgd kunnen vervolgens weer zelf aan de slag, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Zo blijft men de
taal spreken en lezen, niet alleen tijdens de lessen maar ook in het dagelijkse leven.
Daarnaast zijn er ook taalmaatjes en is er maandelijks een Taalcafé, waar taalvragers en
taalvrijwilligers elkaar treffen en waar met enige regelmaat rond een thema met elkaar wordt
gediscussieerd. Het Taalhuis is hiermee de huiskamer en de studeerkamer van iedereen met een
taalvraag en waar in samenwerking met de diverse samenwerkingspartners gekeken wordt naar
welke mogelijkheden er zijn om iemand weer een stapje verder te helpen in zijn/haar leven.
De taalontmoetingen vinden in eerste instantie plaats in de bibliotheekvestigingen zelf, maar wij
verwachten dat zij ook op andere plaatsen in de gemeenten zullen plaatsvinden, zoals scholen.
Leeskalender
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft gevraagd om extra ondersteuning vanuit de bibliotheek te bieden aan een drietal scholen waar
het hoogste percentage ‘zorgkinderen’ zitten.
Met deze scholen wordt een ‘leeskalender’ samengesteld t.b.v. het leesplezier, waarin de bestaande activiteiten vanuit de school worden
aangevuld met de deskundigheid vanuit de bibliotheek.
Naast dit alles zijn er verschillende online cursussen voor volwassenen: een voorleescursus, ICT, sociale vaardigheden/social media en
een cursuspakket vrije tijd. Sinds september 2014 is de Kunstuitleen van GGZ Doel in vestiging Pijnacker gehuisvest.
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Activiteitenprogramma
Cultureel Programma
Tweemaandelijks komt de nieuwsbrief uit met alle activiteiten voor jong en oud.

Kunstuitleen
De Kunstuitleen is een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek en DOEL.
DOEL zet zich in voor mensen met een psychiatrische achtergrond of andere kwetsbaarheid en helpt hen met gerichte activiteiten om hun
plek in de samenleving weer in te nemen en actief te participeren. Meer informatie op www.mijndoel.info
De Kunstuitleen biedt een uitgebreide collectie schilderijen, zeefdrukken en litho’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van DOEL in de
regio. Het werk is geselecteerd op beeldende criteria als zeggingskracht, originaliteit en kwaliteit. Zowel geschoolde kunstenaars, amateurs
als autodidacten hebben werken ingeleverd. De collectie wordt steeds vernieuwd en uitgebreid.
Geïnteresseerden kunnen tijdens de openingstijden van de bibliotheek de presentatiemappen inkijken. Op twee dagdelen is er een
vrijwilliger van DOEL aanwezig om abonnementen af te sluiten of kunstwerken te wisselen.

De Bibliotheek voor Ondernemers - Lifehacking
In november vond de eerste activiteit plaats van de Bibliotheek voor Ondernemers. De
bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met VNO/NCW Oostland. Het onderwerp was
Lifehacking, meer doen in minder tijd. De 28 aanwezige ondernemers kregen tips en uitleg over
digitale middelen om het werk makkelijker te maken.
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‘De Verbeelding’
Van vrijdagavond 26 t/m zondagmiddag 28 september stond de vestiging Pijnacker in het teken van hét
cultuurevenement in Pijnacker/Nootdorp: De Verbeelding. De officiële opening van de 21e editie was vrijdagavond in de
bibliotheek. De vestiging was omgetoverd tot één grote expositie ruimte en 1250 mensen zijn tijdens dit weekend komen
kijken naar kunstwerken van lokale kunstenaars.

Markt Meedoen = Meetellen
Op zaterdagmiddag 17 mei vond voor het eerst de Markt Meedoen = Meetellen plaats in de
vestiging Pijnacker.
Deze markt werd georganiseerd voor inwoners voor wie actieve deelname aan het
maatschappelijk leven niet zo vanzelfsprekend is. Omdat zij moeten leven met een laag
inkomen of een beperking is het voor hen niet altijd even duidelijk bij welke instantie zij
kunnen aankloppen voor informatie of hulp. Daarom waren deze middag diverse organisaties
uit Pijnacker-Nootdorp aanwezig op deze informatiemarkt om mensen voor te lichten over
hetgeen zij kunnen bieden.

Website
Bibliotheek.nl heeft een tweede landelijke website ontwikkeld: WaaS 2.0 met een
beter CMS erachter. De overstap naar deze site was op 1 december.
Met 185.138 bezoeken en 825.902 hits werd de website in 2014 goed bezocht.
Deze vorm van digitale dienstverlening is inmiddels onmisbaar, bijvoorbeeld waar
het de reservering van materialen en de verlenging van de uitleentermijn van
geleende materialen betreft.
Via de website kunnen de klanten veel informatie vinden over o.a.
de dienstverlening en de vele activiteiten in de verschillende vestigingen,
Muziekweb, cursussen en historie.
Via een aparte klanteningang (‘Mijn Gegevens’) kunnen de bibliotheekleden via
de Bicat Wise catalogus o.a. opzoeken welke materialen ze geleend hebben.
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Wat gebeurde er nog meer in 2014?
Verhuizing vestiging Nootdorp
Na een korte tijd van voorbereiding opent op 1 maart 2014 de bibliotheek in Nootdorp haar deuren op de Markt 24. Kleiner maar
eigentijds, een kleinere collectie maar met een zeer actueel aanbod voor volwassenen en met een ruim aanbod voor de jeugd. Aan de
dienstverlening verandert verder niets. Leden kunnen uit het hele assortiment van alle vestigingen van Bibliotheek Oostland gratis boeken
reserveren en naar Nootdorp laten komen.

Delfgauw
In De Kiezel in Delfgauw is sinds 22 januari 2014 een klein
steunpunt van de bibliotheek gevestigd.

eBooks:
een verzamelnaam voor digitale documenten die weergegeven kunnen worden op een eReader evenals op
beeldschermen van computers, iPad/iPhone en Tablet/Smartphone. Het gaat hierbij zowel om teksten die
eerder (of tegelijkertijd) verschenen zijn op papier, dus als conventioneel boek, als om teksten die
uitsluitend voor digitaal gebruik geschreven zijn. Voordat eBooks geleend en gelezen kunnen worden bij
de bibliotheek is het noodzakelijk om een webaccount aan te maken met de bibliotheekpas.
Met diverse toonaangevende uitgevers zijn inmiddels licentieafspraken gemaakt. De verwachting is dat het
aantal deelnemende uitgevers snel zal stijgen. Zeker als de vraag blijft toenemen, zoals nu het geval is.
Daarmee ondersteunt deze nieuwe dienst de kerntaken van de bibliotheek in de volle breedte en op een
manier die bij haar past: in de vestiging dichtbij, online 24/7 en altijd met persoonlijke aandacht.
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Bibliotheek apps

Boeken verlengen en reserveren met de smartphone, iPad of tablet via
bibliotheekapp Bibliotheek Wise: leuker kunnen ze het steeds weer
maken, én makkelijker! Zeker met deze gratis Bibliotheekapp.
Download ‘Bibliotheek Wise’ op je smartphone, iPad of tablet en
regel al je bibliotheekzaken, van reserveren tot verlengen, online waar
en wanneer je maar wilt.
Probeer ook de LuisterBieb-app eens. Genieten van luisterboeken
waar en wanneer men maar wil.
De Vakantiebieb-app met actuele boeken is alleen beschikbaar in de
schoolvakanties.
De Lees-app: De Bibliotheek biedt een groot aantal recente eBooks
aan om (tijdelijk) op je iPhone of iPad te zetten en te lezen. Via je
webbrowser kun je eBooks selecteren en op een eigen 'boekplank'
plaatsen. Met deze lees app kan je die vervolgens lezen. Na het verlopen van de 'leentermijn' worden de eBooks automatisch verwijderd.
Voor het lenen van eBooks moet je lid zijn van een Openbare Bibliotheek.
De eBooks eregalerij is een eerbetoon aan de klassieke Nederlandse en Vlaamse literatuur, zoals dat eerder vorm heeft gekregen in de
permanente tentoonstelling Het Pantheon in het Letterkundig Museum. Samen met het museum en de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL) heeft Bibliotheek.nl daaruit voor u als gebruiker een selectie gemaakt van auteurs en van rechtenvrije
eBooks die men kosteloos kan downloaden en lezen.

Spreekuren
Wethouders, de wijkmanager, de jongerenwerker en vanaf januari ook de wijkagent houden maandelijks spreekuren in de bibliotheek in
Pijnacker. Ook in Nootdorp houdt de wethouder spreekuur. In iedere kern van Lansingerland is vanaf januari 2015 een spreekuur van de
kernwethouder.
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De bibliotheek in cijfers
Naast het educatief programma dat aanbodsgericht is en jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld voor het komende jaar, leveren de
vakteams maatwerk aan instellingen en scholen. Hierbij zijn de activiteiten afgestemd op de wensen van de afnemers.
Taalhuis: Op 31 december 2014 waren er 64 geregistreerde taalvragers.
Bij de Taalontmoetingen gaan wij uit van een gemiddeld aantal aanwezigen, de keren dat de taalmaatjes elkaar ontmoeten worden niet
geregistreerd.
Vanaf 10 september zijn wij pas officieel bezig.
Met diverse taalvragers is een voortgangsgesprek gehouden waarin zij voor 95% hebben aangegeven erg tevreden te zijn. Daar waar er
een ‘klacht’ was hebben we die op kunnen lossen.
Alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, basisscholen en de middelbare school maken gebruik van het aanbod. O.a. door het
programma Boekenpret, maar ook vanwege onze deelname aan Team4Talent is er 100% bereik.
De scholen en de instellingen hebben ons gemiddeld een 8 gegeven voor de programma’s die wij aanbieden.
Lansingerland:
Op het voortgezet onderwijs zijn twee combinatiefunctionarissen werkzaam in de schoolmediatheek, te weten op:
• Het WolfertPro met 495 leerlingen leerlingen, die allemaal gebruik kunnen maken van de schoolmediatheek.
• Het Wolfert Lyceum met 843 leerlingen, die ook allemaal gebruik kunnen maken van de schoolmediatheek.
Over 2014 zijn 30 van de 350 Duitse leesboekjes uitgeleend, 85 van de 736 Engelse leesboeken en 57 van de 774 Nederlandse boeken.
Pijnacker-Nootdorp
Boekenpret:
68 Peuterkisten uitgeleend x 20 kinderen = 1.360
80 Kleuterkisten uitgeleend x 25 kinderen = 2.000
Totaal: 3.360 kinderen bereikt (geen unieke kinderen, sommige meerdere malen bereikt)
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Klassikaal lenen:
Omdat de openingstijden zo verruimd zijn komen er vaker klassen boeken lenen.
Dit wordt opgenomen in de totale bezoekersaantallen.
Vaste groepen die komen in Nootdorp en Pijnacker:
• Nootdorp, de Waterwilg, 7 kleutergroepen
• Pijnacker, de Casaschool
• Pijnacker, de Mariaschool.
• Vier scholen komen met hun kleutergroepen klassikaal lenen.
Dit komt neer op minstens 3.300 kleuters per jaar.
De openingstijden van onze vestigingen zijn in Lansingerland van 51,5 uur per week in 2013 verruimd tot 89 uur per week in 2014. In
Pijnacker-Nootdorp is dat van 41 uur per week in 2013 naar 79 uur per week in 2014 gegaan. Voor heel Oostland betekent dit dat wij van
92,5 uur per week open in 2013 zijn gegaan naar 168 uur per week in 2014!
Totaal aantal webaccounts in ons werkgebied waarmee eBooks zijn geleend: 585
Totaal aantal geleende eBooks in ons werkgebied: 37.139
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Cijfers 2014

Inwoners

Bleiswijk

Uitleningen

11.677
37.786
2.691
929
1.762
51.221

• Schoolbibliotheken
Verlengingen

17.489

Gebruikers
Leden
Volwassenen
Jeugd

Bergschenhoek

17.749
40.823
3.433
1.071
2.362
65.021
1.016
25.375

• Schoolbibliotheken
eBooks
• Accounts
• Uitleningen
Transacties
• Schoolbibliotheken
Collectie

28.715
86.895
5.614
1.610
4.004
124.304
2.411
52.043
16

Pijnacker

Delfgauw

22.823
97.413
5.438
1.907
3.531
130.468

9.326

50.342

Nootdorp

LL 2014

P/N 2014

Oostland

95
8
87
3.314

19.058
48.599
3.060
743
2.317
49.328

58.141
165.504
11.738
3.610
8.128
243.973

51.207
146.012
8.593
2.658
5.935
183.110

109.348
311.516
20.331
6.268
14.063
427.083

1.193

24.538

94.923

76.073

170.996

585
37.139
174.196
18.210

• Schoolbibliotheken
Openingsuren per
week

Berkel en
Rodenrijs

16

227.332
1.747
17.913
2.634

424.759
3.941
27.247
5.074

438.798

10.040

196.934

831.975

645.772

1.477.747

30.028

1.347

11.917

71.078

43.292

114.370

16

57

57

6

16

89

79

168

Totaal bezoeken website

185.139

NB: via Schoolwise worden op drie scholen in Lansingerland boeken uitgeleend, deze scholen hebben ook een eigen kleine collectie
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Bijlage
Bezoekers activiteiten 2014
Maand

Locatie

Activiteit

Aantal bezoekers

januari

Berkel en Rodenrijs

ipad café

12

Pijnacker

HGOP

66

Pijnacker

ipad info avond

33

Berkel en Rodenrijs

ipad café

Delfgauw

Opening bibliotheekpunt 22/1

Pijnacker

schrijversmarkt 8/3

Pijnacker

workshop Mindfulness 26/3

Berkel en Rodenrijs

ipad café

5

Berkel en Rodenrijs

info avond evenementenkalender

7

februari

maart

april

mei

9
75
324
15

Berkel en Rodenrijs

ipad info avond

10

Bleiswijk

spelen en ontmoeten

25

Berkel en Rodenrijs

filmavond mantelzorg LL

16

BR en P

nationale tuinontwerpdag 11/4

Pijnacker

info avond over pesten 22/4

Berkel en Rodenrijs

ipad café

Pijnacker

workshop stress en ontspannen 23/4

11

Pijnacker

lezing vincent Bijlo

65

Pijnacker

workshop teken je eigen held

Pijnacker

Meedoen is meetellen markt 17/5

Pijnacker

workshop Opkomen voor jezelf 28/5
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Berkel en Rodenrijs
Bleiswijk

ipad café
spelen en ontmoeten

12
16

5
16
3

6
250

13

juni

Bleiswijk

spelen en ontmoeten

Nootdorp

braderie

Berkel en Rodenrijs

ipad café

16

augustus

Berkel en Rodenrijs

Infoavond cursusprogramma 27/8

39

september

Pijnacker

opening Taalhuis 25/9

80

Berkel en Rodenrijs

leescafé Zilvergrijs 11/9

Berkel en Rodenrijs

ipad middag 11/9

24

Berkel en Rodenrijs

Infoavond iPad/Android tablets 17/9

12

Berkel en Rodenrijs

filmavond vroegsignalering vergeet

56

Pijnacker

filmavond mantelzorg 23/9

Pijnacker

Regiobeurs leeshulpmiddelen 25/9

50

Berkel en Rodenrijs

ipad middag 25/9

20

Pijnacker

Verbeelding 26, 27, 28/9

Pijnacker

lezing HGOP

Berkel en rodenrijs

Leescafé Zilvergrijs 9/10

Berkel en Rodenrijs

ipad middag 9/10

Berkel en Rodenrijs

ipad middag 23/10
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Berkel en Rodenrijs

workshop Anders leren (jeugd)

65

Pijnacker

infoavond iPad/Android tablets 5/11

Pijnacker

workshop Positief denken 12/11

12

Berkel en Rodenrijs

lezing lifehacking (besloten)

21

Berkel en Rodenrijs

ipad middag 13/11

Bleiswijk

spelen en ontmoeten babygebaren

Berkel en Rodenrijs

leescafé Zilvergrijs

Berkel en Rodenrijs

ipad middag

oktober

november

8V + 9 kind

2

6

1250
110
4
15

9

9
13k. 15 volw
1
12

14

december

Pijnacker

workshop Beter slapen 10/12

Berkel en Rodenrijs

leescafé Zilvergrijs 11/12

Berkel en Rodenrijs

ipad middag 11/12

Bleiswijk

spelen en ontmoeten

Bezoekers taalhuis 2014
Nootdorp

Pijnacker

13
2
13
10k. + 8 volw

Taalhuis ma 47 wkn x 5 pers =

235

Taalhuis vrij 4 wkn x 4 pers =

16

Taalhuis ma 16 wkn x 9 pers =

144

Taalhuis di 16 wkn x 4 pers =

64

Taalhuis ma 30 wkn x 10 pers =

300

Taalhuis di 30 wkn x 10 pers =

300

Taalhuis do 30 wkn x 10 pers =

300

Taalhuis vrij 16 wkn x 6 pers =

96

Taalhuis di 4 wkn x 4 pers =

16
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adressen
Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG Bleiswijk

Bergschenhoek
Notaris Kruytstraat 10
2661 HP Bergschenhoek

Berkel en Rodenrijs
Nieuwstraat 25
2651 CG Berkel en Rodenrijs

Pijnacker
Koningin Julianalaan 47

2641 HB Pijnacker

Nootdorp
Markt 24

2631 ED Nootdorp

Delfgauw
Laan der Zeven Linden 175
2645 HV Delfgauw
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