Activiteitenverslag Jeugdboekhandel Silvester 2021
Vanaf half december 2020 tot eind april 2021 was de winkel dicht vanwege
Coronamaatregelen. Klanten konden hun boeken per mail, bestelformulier op
de website en telefoon bestellen. De medewerkers van Silvester bezorgden de
boeken in de middag en avond of verstuurden ze via de post. Later mochten
klanten hun bestelling op afspraak afhalen in de winkel.
Qua activiteiten was er in deze periode dan ook niet veel mogelijk. De lespakketten voor de Nationale
Voorleesdagen zijn ook door Silvester bij scholen bezorgd. 18 januari was er een online inspiratieavond voor Kindercentra en scholen, georganiseerd door BplusC. Hier heeft Silvester een
boekpresentatie verzorgd en de gastauteur mede gefinancierd.
Zoals ieder jaar spaart Silvester tijdens de actie Geef Een Boek Cadeau en Geef Een PrentenBoek
Cadeau voor de kinderen die worden geholpen door JESRijnland (denk aan VoorleesExpress,
Weekendklas en Zomerschool). Dit jaar is de actie uitgesteld - vanwege de gesloten winkels – naar
april en mei. We vragen klanten een extra boek te kopen en te doneren aan JESRijnland en doneren
zelf ook een doos/dozen van deze boeken.
Silvester werft actief kandidaten voor de cursus Open Boek in de bibliotheek. Deze cursus leidt
docenten in het basisonderwijs op tot leescoördinator op school. De laatste bijeenkomst (met
uitreiking certificaat) vindt plaats in Silvester. Er zal ook een nieuwe vrijwilliger op kosten van Silvester
deelnemen.
In mei en juni kon er in het Verteltheater weer yoga worden gegeven en KinderAtelier.
In juni ontvangt Silvester 2 x op de woensdagmiddag een groepje kinderen van een taalklas en 2 x
een groep studenten van de PABO. In beide gevallen vertelt een medewerker wat over (soorten)
boeken en mogen ze vervolgens een boek uitkiezen dat wordt aangeschaft door de school.
Ook in juni is er een expositie van zeefdrukken van prenten uit de dichtbundel Magneetje van Milja
Praagman. Deze hangen een maand in de winkel.
Voor de zomer krijgt Silvester een aantal opdrachten voor het vullen van de bibliotheek van scholen.
In de zomer worden afgewogen en gevarieerde lijsten gemaakt en na de zomer worden de boeken
geleverd.
In de zomervakantie organiseert een speurtocht in de winkel, één voor jonge en één voor oudere
(basisschoolleeftijd) kinderen. Na het vinden van de oplossing krijgt het kind een bon voor een ijsje bij
de ijssalon. Deze kosten worden gedeeld door Silvester en SoetenSo.
Begin september werkt Silvester mee aan de Inspiratie-avond voor de Kinderboekenweek in de
bibliotheek. Deze avond is voor leerkrachten in het basisonderwijs. Silvester verzorgt een
boekenkraam en betaalt mee aan het auteursbezoek.
In september signeert Jonina Olij haar boek Leidens Ontzet in de winkel, wat flink wat aanloop
oplevert.
De week erna start het najaarsprogramma in het Verteltheater met auteur Maranke Rinck en
illustrator Martijn van der Linden. Vanaf deze datum is er iedere zaterdag wat te doen voor kinderen
in het Verteltheater.
In de Kinderboekenweek in oktober verzorgt Silvester op 4 scholen zeer succesvol een boekenmarkt.

Ter afsluiting van de KBW ontvangt Silvester Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer (van de Agent en Boef
reeks).
2 november bestaat Silvester 30 jaar en heeft de hele jubileummaand feest met diverse activiteiten:
-

Expositie houtsnedes van Henriëtte Boerendans (uit het boek Ik wil een wiegje worden zei de
wilg)
Hermine van Helden vertelt verhalen aan verschillende leeftijdsgroepen
Uitreiking poster met gedicht en beeld gemaakt door kinderen, voortkomend uit een wedstrijd
(uitgeschreven door Silvester bij scholen): De Sprookjesboom.
Cadeau geven van potlood met gum (met opschrift LEES! 30 jaar Jeugdboekhandel Silvester)
aan iedere klant.
Voorstelling De Meisjes van Annet Schaap en Fredrike de Winter in de theaterzaal van
Scheltema als afsluiting van de jubileummaand.

Ook in november wordt de jaarlijkse Kinderboekwinkelprijs bekend gemaakt en in kleine kring
uitgereikt aan Charlotte Dematons voor haar boek Alfabet.
In december schenkt Silvester een bedrag van € 500 aan twee scholen in Nepal, een reguliere en een
school op antroposofische grondslag.
Helaas eindigt het jaar ook weer met een sluiting van de winkel in de laatste 2 weken door
coronamaatregelen.

