
Bibliocenter

JAAR
VERSLAG
2 0 2 0



VOORWOORD                             

1 INLEIDING                                

2 LEZEN 
 2.1 Collectie    
 2.2 Afhaalbieb
 2.3 Passend lezen
 2.4 Boek aan Huis                    
 2.5 Bibliotheekwerk voor onze
       kwetsbare ouderen in 
       verzorgingshuizen                        
 2.6 Vakantiebieb
 2.7 Thuisbieb
 2.8 Luisterboeken
 2.9 E-books
        

3 LEREN
 3.1 Voor kinderen
 3.2 Voor jeugd
 3.3 Voor volwassenen

4  INFORMEREN
 4.1 Spreekuren
 4.2 Lezingen

5 ONTMOETING EN DEBAT

6 KUNST EN CULTUUR

7 MENSEN
  7.1 Medewerkers
 7.2 Vrijwilligers
 7.3 Raad van Toezicht 
 7.4 Ondernemingsraad 
 
8 COMMUNICATIE 

9 ORGANISATIE EN BELEID
 9.1 Onderzoek
 9.2 Activiteiten Leudal
 9.3 Activiteiten Maasgouw
 
BIJLAGEN
 Overzicht cijfers

2

INHOUDS
OPGAVE

LEESWIJZER
Bij elk hoofdstuk 

worden cijfers 
getoond.

1

3

5

6

6
6

8
8
13

17
18

21

5
6
6

25

23

25

25
27

29
29
30

6

6

blz. blz. blz.



VOORWOORD

BIBLIOCENTER 2020,
OOK VOOR ONZE BIBLIOTHEEK EEN VAN DE MEEST BIJZONDERE JAREN OOIT

Ad Kuijpers
Directeur Bestuurder a.i.

Voor u ligt het jaarverslag van Bibliocenter over 2020. Een bewogen jaar voor de maatschappij, de bieb, haar klanten en de medewerkers. Alles veranderde 
in no time. Toen we in maart 2020 de laatste hand legden aan het jaarverslag over 2019, namen we onderstaande zin op in het voorwoord: 
“Op het moment dat ik dit schrijf leven we sinds een week in een samenleving waar we zoveel mogelijk thuis moeten blijven om besmetting met het 
COVID-19 virus tegen te gaan”. We wisten toen nog niet dat dit de rode draad voor 2020 zou worden.

Het publieke leven lag zo goed als stil. Juist toen werd de waarde van een landelijk netwerk van bibliotheken zichtbaar: Bibliotheek.nl voorziet in een grote 
behoefte nu de fysieke bibliotheken vaak zijn gesloten. Maar ook lokaal is er in hoog tempo ‘alternatieve’ dienstverlening op poten gezet: Bibliocenter heeft 
bijvoorbeeld op diverse locaties de Afhaalbieb georganiseerd, de boek-aan-huis dienst voor kwetsbare mensen sterk verruimd en diverse online Taalcafés en 
taalcursussen opgezet. Evenals een forse uitbreiding van de online begeleiding van scholen en ouders voor het bevorderen van het lezen bij de jeugd. 
 
Misschien niet direct 100% perfect, maar altijd zorgvuldig en veilig opgezet: onze klanten stellen het erg op prijs. Dat geeft mij het vertrouwen dat wij de 
betrokkenheid en ook het organisatievermogen en de drive hebben om, met soms simpele middelen, toch van waarde te zijn voor onze omgeving. 

Bij de klassieke bibliotheekfunctie blijft het ledenaantal helaas steken op 23.816. Dat is 97% ten opzichte van 2019. Bijna een vijfde van de inwoners is 
lid van de bieb, waarvan meer dan 65% van de leners jonger is dan 18 jaar. De gevolgen van de sluiting van veel vestigingen heeft echter grote gevolgen 
gehad, niet alleen voor het aantal leden maar ook voor de bezoekers van onze vestigingen. Het aantal bezoekers bleef in 2020 achter t.o.v. vorig jaar (resp. 
252.133 en 371.845). Mede door het organiseren van online activiteiten naast de programmering in de vestigingen namen 9.187 mensen deel aan onze 
cursussen, workshops en lezingen. Dat is 71% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de (online) programma’s voor het onderwijs vonden goed aftrek: ruim 
50.000 leerlingen werden bereikt – een stijging van 71%. De stijging van het aantal uitleningen met 18% ten opzichte van vorig jaar werd echter geheel 
veroorzaakt door het steeds verlengen van de uitgeleende materialen. Dit om te voorkomen dat de leden ten onrechte telaatgeld moesten betalen. Zij konden 
door de sluiting van veel vestigingen hun boeken helaas niet op tijd terugbrengen. 

Onze klanten blijven de bibliotheek goed waarderen. Het is dus, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, helaas heeft de bestuurder, door persoonlijke 
omstandigheden, in de loop van 2020 haar werkzaamheden neergelegd, echt met trots dat ik u dit jaarverslag presenteer: onze 250 vrijwilligers, onze 
partners en natuurlijk onze medewerkers hebben waar mogelijk een prachtige prestatie geleverd die de waarde van de bibliotheek als een veelzijdige en 
laagdrempelige basisvoorziening in haar vele facetten laat zien.

Ik wens u veel leesplezier! 
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1INLEIDING
WAT DOET BIBLIOCENTER?

Met de missie ‘het creëren van waarde door het samenbrengen van de lokale gemeenschap met de wereld 
van kennis en lezen’, geven we invulling aan de drie kernfuncties van onze bibliotheken: lezen, leren en 
informeren. Naast deze kernfuncties zijn de functies ‘Ontmoeting en Debat’ en ‘Kunst en Cultuur’ steeds 
duidelijker aanwezig binnen Bibliocenter. 

2020 was een bijzonder jaar. In het eerste kwartaal van 2020 is er een mooi programma samengesteld. Er 
stond een aantal activiteiten rondom het thema Australië op het programma en de Nationale Voorleesdagen 
vonden plaats met als prentenboek van het jaar ‘Moppereend’. Ook is het ‘enfant terrible’ van de literatuur 
Herman Brusselmans in Weert op bezoek geweest tijdens de Boekenweek met het thema Rebellen en 
Dwarsdenkers. De Kindercolleges, met name de ‘Steengoed met LEGO tm’ workshops, werden zeer druk 
bezocht.

Op 16 maart werden alle activiteiten verstoord door COVID-19 en moesten de locaties worden gesloten. 
Ondanks dat dit gevolgen heeft gehad voor Bibliocenter hebben zich in deze periode ook mooie dingen 
ontwikkeld. Er werd veel gevraagd van de flexibiliteit van medewerkers om ervoor te zorgen dat onze 
leden ‘onbezorgd’ door konden lezen door middel van de Boek aan Huis Dienst en de Afhaalbieb. Ook 
digitaal heeft er een enorme ontwikkeling plaatsgevonden; onze medewerkers zijn zo veel als mogelijk 
gaan thuiswerken en door leden is goed gebruik gemaakt van de gratis ThuisBieb-App en de Online 
Bibliotheek. Het jeugdteam heeft aan kinderen in het basisonderwijs diverse tips en online mogelijkheden 
aangeboden om hen thuis te voorzien van de nodige lees- en leerstof. 

Vanaf 11 mei opende Bibliocenter weer voor enkel het uitlenen van boeken; vanaf 1 juni was er weer meer 
mogelijk in de Bibliotheek. Ook ging de Koffieboekerij weer open. Onze leden konden weer langer in de 
bibliotheek verblijven om elkaar te ontmoeten, te werken en/of een boek, tijdschrift of krant te lezen.
Vanaf september kwam ook de programmering weer op gang. In het najaar werden er zeer mooie activiteiten 
ontwikkeld en uitgevoerd, uiteraard met de nodige maatregelen volgens de toen geldende richtlijnen. Zo 
is begin november Splinter Chabot bij Bibliocenter te gast geweest in het kader van WeertRespecteert. 
Ook de succesvolle campagnes de Maand van de Geschiedenis en Nederland Leest konden gelukkig 
doorgaan. Helaas heeft Bibliocenter haar deuren op 15 december weer moeten sluiten. Uiteraard zijn ook 
toen de Afhaalbieb en Boek aan Huis Dienst weer opgestart. 3
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Vestigingscoördinator Bibliocenter:
“Tijdens de eerste lockdown hadden we geen idee wat 
er in de Afhaalbieb op ons af kwam. Gelukkig kregen 
we hulp van een aantal collega’s van de jeugdafdeling 
en de backoffice. Zij hielpen de front-officemedewerkers 
met het samenstellen van de pakketten. Een veran-
dering van werkzaamheden beviel sommige collega’s 
erg goed. Omdat we wilden voorkomen dat alle vrijwil-
ligers naar hun vestigingen zouden gaan, hebben we 
in Nederweert, Heythuysen en Heel alleen met vaste 
medewerkers gewerkt. Daarnaast was er in iedere ves-
tiging een vrijwilliger die iedere dag de brievenbus leeg 
maakte. De Afhaalbieb werd goed ontvangen door onze 
klanten. Onze collega’s werden regelmatig verrast met 
een doosje chocolade.”

Vestigingscoördinator Bibliocenter; 
“De eerste dag dat we opengingen na de Intelligente Lockdown hebben we 
duizenden boeken ingenomen. De boeken moesten 72 uren in quarantaine 
blijven. We hebben verhuisbakken laten komen omdat we de boeken anders 
niet verwerkt kregen. Het was erg hard werken voor iedereen. We hebben de 
boeken vaak twee tot drie keer in de hand gehad voordat ze weer in de kast 
stonden.”
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2Voor de inwoners van de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert 
biedt Bibliocenter een scala aan mogelijkheden om online, luisterend of een gewoon 
boek te lezen, activiteiten bij te wonen en cursussen te volgen. Voor veel van deze 
bibliotheekfuncties is niet eens een lidmaatschap nodig. Alleen voor het lenen van 
materialen dient een bibliotheekpas te worden gebruikt. Met die pas kunnen klanten     
in al onze vestigingen terecht om te lenen en om terug te brengen. Ook heb je met de 
meeste passen toegang tot de Online Bibliotheek.

2.1  Collectie
Onze collectie bestaat maar liefst uit ruim 236.000 materialen. Al deze materialen 
zijn online te reserveren. Daarnaast kunnen er via de landelijke aanvraagservice 
boeken worden aangevraagd bij bibliotheken in heel Nederland. Regelmatig zetten we 
specifieke onderdelen van de collectie in het zonnetje (vaak aansluitend bij een thema 
van een lezing of andere activiteit) of houden we een leuke actie. In de zomermaanden 
was er een zomer-win-actie waarin leden werd gevraagd naar boekrecensies. Onder 
de ingestuurde (zomer)leestips werden drie Zorgeloos Lenen-abonnementen verloot. 
In december konden leden én niet-leden elke dag een deurtje openen van onze online 
Adventskalender vol met kerst- en boekentips. Er werden diverse leuke verrassingen 
weggeven. 

2.2 Afhaalbieb
Vanaf het moment dat we allemaal heel veel thuis kwamen te zitten vanwege 
COVID-19 en onze sociale contacten hadden beperkt, is de roep om het lenen van 
boeken alleen maar groter geworden. Om onze leners zo veel mogelijk tegemoet te 
komen, startten we met de Afhaalbieb: klanten kunnen een verassingspakket met 
boeken bestellen. In elk pakket zitten zes boeken binnen een bepaald genre. Het 
pakket kan op een afgesproken tijdstip opgehaald worden bij de vestigingen Weert, 
Nederweert, Heythuysen of Heel. Onze leden waren ontzettend blij met deze dienst, 
zodat ze juist ook in de lockdownperiode konden blijven lezen.

     

LEZEN
EN LITERATUUR

Reacties van leden die gebruikmaken van de Afhaalbieb:

        • Frontoffice medewerkster Bibliocenter: “We zijn er nog een half uur of  
 het wordt een andere dag”. Antwoord van de klant: “ik kom er nú aan”.
        • “Fantastisch”, “Dank jullie wel”, “Wát een service”, aldus dankbare  
 klanten. 
        • Frontoffice medewerkster Bibliocenter: “Geen enkel gemopper van  
 klanten dat ze naar Heythuysen moesten komen. Ze kwamen uit  
 Haelen, Roggel, Neer, Baexem. Ze waren stuk voor stuk   
 alleen maar blij!” 

Jaarverslag 2020
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Cijfers Afhaalbieb en Boek Aan Huis:

   Leudal       Maasgouw   Nederweert       Weert         Totaal 

Gebruiker     539             279         418               1135           2371

Boeken    3229           1673              2512               6812         14226

Totaal 2020   3768           1952       2930               7947         16597



2.3 Passend Lezen
Bibliocenter kent een spreekuur Passend Lezen. Op dit spreekuur kun je, als lezen 
moeilijk wordt, kennis maken met leeshulpmiddelen en deze gratis uitproberen. Denk 
hierbij aan boeken met grote letters, leesliniaal of leesplank, gesproken daisy-roms, 
E-books of luisteren via streaming. De mensen die dit spreekuur bezoeken zijn bang 
om op enig moment niet meer te kunnen lezen, terwijl ze dat juist zo graag doen. Het 
motto van het spreekuur is: “Lezen kan altijd”. Voor leden van de Bibliotheek met een 
Verklaring Leesbeperking, die bijvoorbeeld slechtziend, blind of dyslectisch zijn, zijn 
er ruim 75.000 gesproken boeken online beschikbaar. 

2.4 Boek aan Huis
Boek aan Huis is een dienst voor mensen die vanwege een beperking niet zelf naar de 
bibliotheek kunnen komen. De boeken worden door 26 vrijwilligers bij veel ouderen 
aan huis gebracht. Tijdens de sluiting van de bibliotheek, vanwege COVID-19, is 
de Boek aan Huis Dienst razendsnel opgeschaald om er voor te zorgen dat met 
name oudere leden hun boeken konden blijven lezen. Veel ouderen durfden niet 
naar buiten en mochten geen bezoek ontvangen. Hun wereld werd snel kleiner. Met 
boeken creëerden zij een extra wereld om zich heen en konden zij alle narigheid 
even vergeten. Vaak gehoord door onze medewerkers: “Ik ben zo blij dat jullie dit 
doen”, “Héél erg bedankt voor de moeite”, en ook dit citaat blijft je bij: “Kunnen jullie 
me alsjeblieft nieuwe boeken brengen, want “ich gaon tege de moore op”. Er waren 
in totaal 435 bezorgmomenten. 

2.5 Bibliotheekwerk voor onze kwetsbare ouderen in verzorgingshuizen
Bibliocenter onderhoudt contacten met 14 zorgcentra. In de klein geworden wereld 
van het zorghuis brengt Bibliocenter de buitenwereld binnen, met kijkboeken, 
grootletterboeken, gesproken boeken, dvd’s en materialen voor dementerende 
ouderen uit de ‘Kast vol Herinneringen’. Altijd rekening houdend met de interesses. 

2.6 VakantieBieb
De VakantieBieb-app was ook dit jaar tijdens de zomermaanden gratis beschikbaar 
voor jeugd en volwassen om e-books te lezen, voor iedereen ook zonder 
lidmaatschap van de bibliotheek. Afgelopen zomer waren er 240 actieve gebruikers 
van de VakantieBieb-app in ons werkgebied.

2.7 ThuisBieb
Vanwege de COVID-19-maatregelen is de ThuisBieb opgestart. Dit is een app met 
100 gratis e-books voor jong en oud. Er waren online boeken beschikbaar voor ieder 
wat wils: spanning, sport, romantiek en meer.  De ThuisBieb is 917 keer gedownload 
door leden en niet-leden van Bibliocenter. 

2.8 Luisterboeken
Ook het gebruik van luisterboeken is toegenomen. Altijd en overal luisteren met de 
LuisterBieb-app. De LuisterBieb is gratis voor iedereen en bevat een ruime keuze 
aan luisterboeken. In de periode van 17 juli tot en met 31 december 2020 zijn er 
2.084 luisterboeken geleend door leden van Bibliocenter. 

2.9 E-books
Vanwege de maatregelen is de bibliotheek beperkt open geweest. In deze periode is 
in groten getale gebruik gemaakt van de e-book-collectie van de Online Bibliotheek. 
In de Online Bibliotheek staan duizenden e-books en luisterboeken. Bibliocenter 
heeft het hoogst aantal leden van Limburg met een e-books account. Maar liefst 
1509 Bibliocenter leden hebben een account. Hiermee is 31.707 keer een e-book 
geleend. Dit is meer dan 20 boeken gemiddeld per klant.
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TOP 5 UITLENINGEN
VOLWASSENEN
Maia’s verhaal (De zeven zussen Deel 1) 
Lucinda Riley 

Zon (De zeven zussen Deel 6)
Lucinda Riley

Storm (De zeven zussen Deel 2)
Lucinda Riley

Schaduw (De zeven zussen Deel 3)
Lucinda Riley

Parel (De zeven zussen Deel 4)
Lucinda Riley

1

2

3

4

5

JEUGD
Serie: Het leven van een loser (11- delig)
Jeff Kinney

De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen 
Andy Griffiths

Dagboek van een Muts - Partystress 
Rachel Russell

Dagboek van een Muts - In de spotlights 
Rachel Russell

Niek de Groot: lekker bezig 
Lincoln Peirce

1

2

3

4

5
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3LEREN
ONTWIKKELING EN EDUCATIE

3.1 Voor kinderen: 0 t/m 6 jaar

BOEKSTART EN DE BOEKSTARTCOACH
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma 
waarmee de bibliotheek zich al meer dan tien jaar 
inzet om jonge kinderen en hun ouders het plezier in 
boeken en voorlezen te laten ervaren. Ouders kunnen 
een BoekStart-pakket afhalen bij de vestigingen van 
Bibliocenter. Een BoekStartCoach is een deskundige 
van de bibliotheek die ouders van jonge kinderen 
enthousiast maakt om voor te gaan lezen. De 
BoekStartCoach is in 2020 op het consultatiebureau 
in Heythuysen met 134 ouders in gesprek gegaan 
over het programma BoekStart en over het belang 
van voorlezen aan jonge kinderen. 

VOORLEESCAFÉ ‘BOEKJE OPEN’
Tijdens het Voorleescafé ‘Boekje open’ bij Bibliocenter 
Weert komen (groot)ouders samen met hun kleintje, 
tot en met 3 jaar, zingen, spelen en voorlezen. Vaak 
sluiten ook gastouders aan met een groepje kinderen. 
 
VOORLEES- EN KNUTSELMIDDAG  WEERT EN 
STRAMPROY
Kinderen die het leuk vinden om naar mooie verhalen 
te luisteren kunnen woensdagmiddag gratis terecht in 
Weert of Stramproy. In Stramproy is het ook mogelijk 
om aansluitend aan het verhaal samen te knutselen.  

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Op deze dagen staat het voorlezen centraal voor 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Bibliocenter 
organiseerde enkele leuke en goed bezochte 
voorleesvoorstellingen waarin werd voorgelezen uit 
het prentenboek van het jaar ‘Moppereend’. Zowel in 
de bibliotheek als op scholen en kinderdagverblijven. 
In totaal namen 798 kinderen deel aan de Nationale 
Voorleesdagen in het werkgebied van Bibliocenter.
 
3.2  Jeugd: 6 t/m 12 jaar

KINDERCOLLEGES
De Kindercolleges worden steeds populairder. In 
2020 werden deze verzorgd door Sandra van Dam 
van Curiosity World en Mad Science. Het aanbod is 
heel divers. In het najaar stonden de Kindercolleges 
in het teken van de geschiedenis, aansluitend aan 
het thema van de Kinderboekenweek. Er werden 
Kindercolleges georganiseerd met als onderwerp 
Hiërogliefen en Reizen met een teletijdmachine. De 
Kindercolleges werden door het maximale aantal 
van 63 deelnemers bezocht. Ook werden er zes 
‘Steengoed met Legotm’ Kindercolleges georganiseerd 
waaraan in totaal 120 kinderen deelnamen.
 

MEER DAN 

1.300 
DEELNEMERS
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KINDERBOEKENWEEK 
Kinderboeken over geschiedenis stonden centraal in de 
Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober 
2020. Tijdens de Kinderboekenweek gingen we terug in 
de tijd. We brachten geschiedenis tot leven en ontdekten 
werelden van vroeger. Tijdens de activiteit ‘En toen? Reis 
mee door de tijd’ reisden kinderen in een ‘tijdmachine’ 
naar vroeger of naar later. Ze hebben kennis gemaakt 
met de Romeinen, een portret gemaakt uit de gouden 
eeuw, reisden ze in de ruimte, hebben ze een hunebed 
gebouwd en geleerd over fossielen. Deze activiteiten 
waren geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

VOORLEESWORKSHOP
De voorleesworkshop is voor leerlingen van groep 7 en 
8 ter voorbereiding op de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Tijdens de workshop kregen leerlingen tips van onze 
leesconsulent en oefenen ze het voorlezen. Ook wordt 
aandacht besteed aan het kiezen van een goed boek en 
een pakkend voorleesfragment.  

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 
Tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd strijden 
kampioenen uit groep 7 en 8 om de titel van Nationale 
Voorleeskampioen. Kinderen worden niet alleen 
enthousiast door het grote aanbod aan jeugdboeken, 
maar ze leren ook veel van elkaar door deze wedstrijd. 
In 2020 namen er in het werkgebied van Bibliocenter 
ongeveer 100 kinderen deel aan de schoolfinales van 
de Nationale Voorleeswedstrijd. Vanwege COVID-19 
zijn de halve en regionale finales uitgesteld tot 2021. 
De Nationale Voorleeswedstijd gaat in aangepaste 
vorm door. De schoolkampioenen lezen op een 
bibliotheeklocatie voor. Dit wordt gefilmd en beoordeeld 

door drie juryleden. De twee winnaars maken we 
feestelijk bekend, uiterlijk 21 maart 2021. De twee 
winnaars van deze regionale ronde van Bibliocenter 
gaan vervolgens door naar de provinciale finale die op 
21 april 2021 wordt georganiseerd door Cubiss. 

VAKANTIE-LEZEN?
Voor de jeugd was er tijdens de zomermaanden het 
online programma Vakantie-lezen. Met Vakantie-lezen 
stimuleren de basisscholen en ouders, kinderen van 
groep 3 en 4 om tijdens de zomervakantie te blijven 
lezen. Daarmee blijft niet alleen het leesniveau op peil, 
maar ervaren kinderen zelf dat lezen leuk is, overal en 
altijd. Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de 
trampoline, in de zomer kun je overal lezen. Kinderen 
reisden online door 6 landen en zoeken naar de schat. 
Hebben ze deze gevonden dan kregen ze een code. 
Met die code kregen ze van de bibliotheek een sticker 
die ze op de landkaart konden plakken. 

KOKEN MET LETTERS
Op basisschool De Bongerd in Nederweert werd het 
project ‘Koken met letters’ heel goed ontvangen. Dit 
waren zes bijeenkomsten waarbij laagtaalvaardige 
of anderstalige ouders met hun kinderen op 
woensdagmiddag bij elkaar kwamen. Koken met letters 
is een project voor ouder én kind met als inzet het 
stimuleren van de taalontwikkeling en het bevorderen 
van het leesplezier van het kind door óók te investeren 
in de taal- en leesvaardigheid van de laaggeletterde 
ouders.

LEREN
ONTWIKKELING EN EDUCATIE
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SCOOR EEN BOEK: VAN SCHOOLEDITIE NAAR 
THUISEDITIE

Ze waren startklaar, 2.500 lezers in Limburg. 
Aangemoedigd door profvoetballer Simon Janssen van 
VVV Venlo gingen kinderen uit groep 5/6 tien weken 
lang zoveel mogelijk boeken lezen in de klas. Ofwel 
boeken scoren! De grote poster hing in de klas en voor 
ieder gelezen boek werd een sticker geplakt. De posters 
raakten al aardig vol, er werd volop gescoord. Maar ... 
toen kwam Corona om de hoek kijken en was het lezen 
in de klas afgelopen. Maar een echte sportlezer laat 
zich niet tegenhouden, die gaat thuis door met lezen.. 
Met een heuse thuiseditie, met leuke taal-, lees- en 
beweegspelletjes, voor gezinnen. Er namen in totaal 15 
basisscholen in het werkgebied van Bibliocenter deel 
aan de schooleditie van Scoor een Boek. De uitnodiging 
om mee te doen met de thuiseditie werd ook naar 
andere basisscholen gestuurd.

PROJECT SAMEN SPELEN EN SAMEN STERKER
De projecten Samen Spelen en Samen Sterker bij 
de basisscholen Het Dal,  Aan de Bron en Brede 
School Moesel i.s.m. Punt Welzijn zijn Ouder-kind 
arrangementen op het gebied van ouderbetrokkenheid, 
spel en taalvaardigheid. De doelgroep is ouders met hun 
eigen kind (peuter vanaf 3,5 jaar of kleuters tot 6 jaar). 
Tijdens zes bijeenkomsten (onder schooltijd) worden 
twintig ouders spelenderwijs gestimuleerd om te werken 
aan een talige interactie met hun kind middels spel. 
Omdat spel de taal is van het kind wordt dit ondersteund 
middels (digitale) boeken. Na een cyclus van zes 
bijeenkomsten zijn ouders en kinderen beter in staat 
om op een talige manier met elkaar te communiceren. 
Dit leidt tot betere leerprestaties. Bibliocenter verzorgt 
een bijeenkomst met interactief voorlezen en een 
bijeenkomst met een bezoek aan de bibliotheek.

TAALESTAFETTE
Het doel van dit project is om jonge gezinnen 
woonachtig in de gemeente Weert, die moeite 
hebben met de Nederlandse taal te ondersteunen 
en coachen op taalgebied, maar ook de ouders te 
ondersteunen met eventuele opvoedondersteuning, 
zodat zij meer zelfredzaam worden. Vrijwilligers gaan 
in gezinnen voorlezen en spelen met de kinderen. De 
voorleesvrijwilligers krijgen vanuit Bibliocenter een 
workshop interactief voorlezen.

TYPECURSUS
De typecursussen zijn erg populair binnen Bibliocenter. 
Alle typecursussen in Weert zaten dit jaar nagenoeg 
volgeboekt. Er namen 31 kinderen en 4 volwassenen 
deel aan de typecursus waarin ze in twaalf weken leren 
blind typen met tien vingers. Er wordt steeds meer 
gewerkt met computers en dan is het héél handig als je 
snel en blind kunt typen! Daarom starten we elk half jaar 
nieuwe typecursussen in onze bibliotheken. 

LEREN
ONTWIKKELING EN EDUCATIE

diploma
blind Typen met 10 vingers

Naam:

Aanslagen per minuut:

Aantal fouten:

Docent:

Datum:








Bibliocenter

Geslaagd!
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Een jaar dat begon als normaal.
Vol ideeën en mooie activiteiten.
De planningen klaar op mijn scholen.
Gereed om het spits af te bijten.

Die maandag in maart die was er ineens.
Die maandag van alles naar niets.
Mijn scholen op slot, bibliotheken dicht.
Deze wending was niet zomaar iets.

Fysiek dat was klaar, hallo digitaal.
Toch nieuw voor mij en mijn scholen.
Op een andere manier er samen tegenaan.
Hoe dan? Vertel, ik hield me aanbevolen.

Maar langzaamaan ontstond er toch weer een plan.
Meer duidelijkheid over wat nu te doen.
Een bijdrage aan het school-ouderportaal.
Inspiratie, ideeën voor een heel seizoen.

Tegen de zomer aan, toen was het zover.
Ik mocht weer fysiek naar mijn school.
Wel buiten de deur, maar alle kleuters erbij.
Boekpromotie en liedjes: een perfecte bowl.

In de herfst van dit jaar kon het even niet stuk.
Fysiek voor de klas, belang van lezen voorop.
Voorlezen, presenteren, blind-date met een boek.
De band met leerkracht en kids krabbelde weer op.

In november kwam daar toen het mondkapje bij.
Geen probleem, mijn scholen gingen door.
Kleine aanpassing hier, wat flexibel zijn daar.
Ik mocht blijven komen en dat ging voor.

En toen was daar die dag in december.
Opnieuw alles en iedereen weer dicht.
Hoe begrijpelijk ook en zeker terecht.
Het was en bleef een naar bericht.

En zo werd dit jaar er een voor de boeken.
Een jaar om niet snel te vergeten.
Als leesconsulent ben ik weer zoveel rijker,
dan ik ooit in 2019 had kunnen weten!

Leesconsulent in 2020       Gaby Hellenbrand

Jaarverslag 2020
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Vol goede moed  en enthousiasme trapten wij 
leesconsulenten het jaar 2020 af met de voorbereidingen 
voor de Nationale Voorleesdagen. Het boek 
“Moppereend” van Joyce Dunbar stond hierin centraal. 
In vele kleuterklassen, peutergroepen en in een enkele 
groep 3 werd het boek voorgelezen, gezongen van een 
mopper, mopper, mopperdag en hingen we een steeds 
groter en donkerder wordende wolk boven de handpop 
van Moppereend. Niet wetende dat niet veel later boven 
ons allen een donkere wolk zou gaan verschijnen.

In februari was er extra aandacht voor poëzie, een 
onderdeel waar kinderen vaak zo niet mee in aanraking 
komen, maar waar je zo veel kanten mee op kunt, van 
kleuters tot en met groep 8. We bereidden ons voor 
op een lekker volgepland voorjaar met ontzettend veel 
leuke activiteiten voor en op de scholen.

En toen was het 16 maart en kwam die donkere 
wolk van Moppereend boven ons allemaal terecht. 
Vanwege de verspreiding van het COVID-virus gingen 
de scholen dicht, het land op slot. Wat nu? Zes weken 
lang maakten wij online brieven voor ouders met tips 
en informatie om het belang van lezen te onderstrepen 
en vorm te geven. 

In mei gingen de scholen gelukkig weer open, echter 
voor bezoekers bleven de meeste scholen nog verboden 
gebied. Gelukkig konden we de scholen nu ondersteunen 
met programma’s op maat, boekencollecties, prenten- 
en jeugdboeken met uitgewerkte lesbrieven en tips 
voor ouders en leerkrachten om dat leesplezier bij de 
kinderen te stimuleren.  

Het vakantielezen gaven we digitaal vorm. Zo konden 
de kinderen van groep 3 en 4 in de zomervakantie op 
reis door gebieden als Dierenrijk en Lachland, waarbij 
ze lekker konden blijven lezen. En op een aantal scholen 
mocht dit programma al weer in de klas geïntroduceerd 
worden. Die eerste activiteit weer live op een school, 
wat een heerlijk moment.

Na de zomervakantie begonnen we weer zoals we altijd 
hadden gedaan, met vele bezoeken aan de scholen, met 
boekenbabbels, boekenkringen, voorleesmomenten, 
workshops voorlezen en hoe kies je nu een boek.

En toen? Het thema van de Kinderboekenweek! De 
kleuters werden ware archeologen. De kinderen van 
groep 3 tot en met 8 veranderden in Temponauten en 
Teletrotters.

In december begonnen we ons alweer klaar te maken 
en te verheugen op de Voorleesdagen van 2021 met 
Coco kan het! Maandag 14 december, in de auto 
onderweg naar een school voor een activiteit over 
helden in kinderboeken, kwam het nieuws dat vanaf 
woensdag de scholen opnieuw dicht zouden gaan. Het 
besef dat de activiteit van dadelijk weer even de laatste 
is.
  
Maar waar we in de eerste periode allemaal zoekende 
waren, hebben we nu allemaal zoveel geleerd en 
kunnen we nu zoveel meer online. 

En het mooie is, (voor)lezen kan altijd! 

Jaarverslag 2020
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2020 door de ogen van een leesconsulent                     Maartje Jansen    



3.3  Volwassenen

WERKZOEKENDEN

WALK&TALK
Voor werkzoekenden organiseerde Bibliocenter vijf 
gratis Walk&Talk netwerkbijeenkomsten, waarvan één 
digitaal, waaraan door Corona slechts 148 personen 
hebben deelgenomen. Werkzoekenden ontmoeten 
elkaar in een ontspannen sfeer, leren van elkaars 
ervaringen, wisselen verhalen uit en doen kennis op 
over een wisselend thema. 

TAAL

OPEN INLOOP TAAL WEERT
Normaal gesproken kunnen elke donderdagmiddag 
mensen die willen oefenen met het spreken, lezen 
en schrijven van de Nederlandse taal bij Bibliocenter 
Weert binnenlopen. Door de coronamaatregelen 
kon dit nu niet en moesten deelnemers zich vooraf 
aanmelden en was er een maximaal aantal deelnemers 
van 16. Taalvrijwilligers en een ervaren NT2 docent 
van Bibliocenter (opleiding Leraar Nederlands voor 
Anderstaligen) geven dan ondersteuning door middel 
van taal oefenprogramma’s op de computer of gaan in 
gesprek met bezoekers. In 2020 zijn er 28 Open Inloop 
Taal activiteiten geweest in de bibliotheek en de overige 
weken waren ze online.

TAALCAFÉ MAASGOUW, NEDERWEERT, WEERT
Het Taalcafé is er voor mensen vanaf 18 jaar die 
beter Nederlands willen leren spreken. Men oefent op 
een leuke, ontspannen manier met de Nederlandse 
taal door te spreken over gewone dingen zoals werk, 
eten en drinken, hobby’s, enzovoort. Maar er worden 
ook woordspelletjes gedaan, actualiteiten besproken 

en de krant gelezen. Dit alles onder begeleiding van 
vrijwilligers. Het Taalcafé in Weert en Nederweert heeft 
28 keer doorgang gevonden in de bibliotheek. Het 
Taalcafé in Maasgouw heeft 17 keer plaatsgevonden in 
Heel en 25 keer in Maasbracht. 
 
ONLINE TAALCAFÉ
In verband met de COVID-19 maatregelen zijn we ook 
gestart met de Taalcafé’s Online. Tijdens het Taalcafé 
Online gaat men in kleine groepjes online met elkaar in 
gesprek, onder begeleiding van een vrijwilliger. 

LEREN
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Coördinator Programmering, Margriet Roost: 
“Op donderdag 5 november gingen de deuren 
van de bibliotheken  weer op slot, een sluiting 
van twee weken. Binnen deze periode viel onze 
maandelijkse Walk&Talk, dé netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden. We hebben deze Walk&Talk 
digitaal laten doorgaan, dat was voor ons de eerste 
keer. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Een 
CV waar je niet omheen kan’ door coach Myra 
Fens. Myra gaf o.a. ook het advies ‘denk eens na 
waar je blij van wordt, ook naar vroeger kijkende’. 
Daar kunnen kansen liggen, kom uit je bubbel… 
Gisteren kreeg ik een mail van Marcel, hij was een 
van de online deelnemers. Marcel heeft een baan! 
Hij heeft het advies van Myra opgevolgd en ‘het 
roer omgegooid’.

Hieronder een fragment uit zijn mail:
Dit heeft mij aan het denken gezet en heb besloten 
het roer om te gooien. Zo aan het eind van mijn 
carrière wil ik met plezier naar mijn werk gaan. 
Geen gedoe meer. Dat is zeker nu het belangrijkste.
In elk geval hartelijk bedankt voor deze voor mij 
vruchtbare Walk&Talk sessie!
Dit geeft een zeer goed gevoel, dan weten we weer 
waar we het allemaal voor doen!”



TAALWANDELINGEN
Grachtenwandeling in Weert
In de Week van Lezen & Schrijven organiseerden we 
een activiteit over de geschiedenis van Weert, met extra 
aandacht voor taal. Dit jaar waren de grachten van 
Weert het thema. Vanwege de coronamaatregelen 
hebben we de activiteit drie keer met een klein groepje 
uitgevoerd, met in totaal 15 deelnemers. Dat was erg 
geslaagd  én zorgde ervoor dat we goed afstand konden 
bewaren! De deelnemers kregen vooraf een boekje met 
duidelijke informatie over de grachten, in begrijpelijke 
taal met uitleg en beeldmateriaal. Daarna kregen zij 
een rondleiding door de binnenstad van Weert. De 
grachten kwamen natuurlijk aan bod, maar ook andere 
bezienswaardigheden met een verhaal. Vrijwilliger en 
historicus Joke wist de deelnemers mee te nemen op 
een reis door de geschiedenis van Weert. Iedereen 
heeft er veel van geleerd! 

Taalwandeling in Nederweert
Gezellig, leerzaam en een hele tijd geleden dat de 
15 deelnemers en taalvrijwilligers van het Taalcafé in 
Nederweert elkaar weer zagen. Iedereen was superblij 
om elkaar te zien en te spreken.
Wethouder Carla Dieteren van de gemeente Nederweert 
nam ook deel aan deze taalwandeling en sprak met 
diverse deelnemers. Ook zij hoorde de enthousiaste 
uitspraken en vond het wandelend Taalcafé een prima 
initiatief! Lekker elkaar ontmoeten in de buitenlucht, met 
elkaar praten, Nederweert beter leren kennen en ook 
nog oefenen met de Nederlandse taal. 

LEREN
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CURSUSSEN
INLOOPSCHOOL
Bibliocenter is een van de vijf pilotbibliotheken die 
meedoet met het project Leven Lang Ontwikkelen 
(LLO), ook wel Inloopschool genoemd. De overheid 
wil het voor volwassenen met maximaal een mbo-
diploma aantrekkelijker en bereikbaarder maken om 
zich te blijven ontwikkelen. Een van de initiatieven is 
de Inloopschool, een laagdrempelige leeromgeving 
voor mensen met een opleidingsniveau tot mbo4. De 
Inloopschool draait om leren in brede zin, met een focus 
op non-formeel en informeel leren. Volwassenen kunnen 
er dingen leren waaraan ze zelf behoefte hebben. 
In 2020 heeft er een aantal taalcursussen en een cursus 
fotografie plaatsgevonden. 
- Cursus Spaans   10 deelnemers
- Cursus Italiaans  10 deelnemers 
- Cursus Duits     9 deelnemers 
- Cursus Fotografie    8 Deelnemers 

GRATIS ONLINE TRAININGEN
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en online opleider 
SkillsTown zijn een samenwerking aangegaan om gratis 
aan alle inwoners van Nederland 28 online trainingen 
aan te kunnen bieden. De trainingen hebben betrekking 
op zowel persoonlijke als professionele vaardigheden. 
Ze willen hiermee alle Nederlanders in de Coronaperiode 
ondersteunen. De trainingen hebben betrekking op 
onderwerpen als timemanagement, communicatie, 
productiviteit, digitale vaardigheden en talen. Verder 
omvat het aanbod onder andere cursussen digitale 
fotografie, yoga en mindfulness, sporten en bewegen, 
gezond eten en is er een korte cursus over geluk. Er 
hebben zich 85 deelnemers uit het werkgebied van 
Bibliocenter gemeld bij de Koninklijke Bibliotheek met 
een verzoek voor een inlogcode om een  gratis online 
training te volgen. 

DIGITALE VAARDIGHEDEN (SENIORWEB) 
COMPUTERCURSUSSEN
Voor wie wil leren omgaan met computers, tablet 
en internet worden diverse cursussen gegeven. De 
cursussen zijn kleinschalig en omdat ze gegeven 
worden door vrijwillige docenten van SeniorWeb 
ook betaalbaar. Er zijn cursussen voor beginners en 
gevorderden in Weert, Stramproy, Heel en Heythuysen. 
Vanwege COVID-19 zijn er helaas veel cursussen 
geannuleerd. 

KLIK EN TIK
Klik en Tik is een computercursus voor mensen die nooit 
of bijna nooit met een computer gewerkt hebben. Tijdens 

deze cursus leert men onder begeleiding van ervaren 
vrijwilligers websites bekijken, internetten, e-mailen en 
bestanden downloaden. Er zijn computercursussen in 
Weert, Nederweert, Heel en Heythuysen. Ook de Klik 
en Tik cursussen hebben vaak geen doorgang kunnen 
vinden vanwege COVID-19. De cursus was in alle 
gemeentes steeds volgeboekt, er wordt zelfs gewerkt 
met een wachtlijst. In Weert en Nederweert is er plaats 
voor 12 cursisten, in Heel en Heythuysen is er plaats 
voor 6 cursisten.

Citaat Francien Clijsters (Deelneemster cur-
sus fotografie)
“Een fotocursus stond al langer op mijn lijstje, 
maar het kwam er steeds niet van. Ook omdat ik 
geen fototoestel meer heb sinds ik een smartpho-
ne heb. Ik dacht dat je voor zo’n cursus toch ze-
ker een ‘echt’ toestel nodig had. Niets blijkt minder 
waar: ook met een smartphone kun je prachtige 
foto’s maken. Een groot voordeel is dat je het toe-
stel meteen bij de hand hebt en niet eerst nog een 
lens erop moet zetten om het moment te vangen. 
Bibilocenter en Foto Weert: hartelijk dank voor 
deze leerzame ervaring en voor de gastvrijheid!”

Jaarverslag 2020LEREN
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Specialist programmering Bibliocenter: 
“Taallessen en taalcafé in Corona tijd. Toen half maart 
de bibliotheek haar deuren moest sluiten zijn we vanuit 
team taal aan de slag gegaan om te kijken hoe we de 
taalbegeleiding in gewijzigde vorm konden aanbieden. 
We wilden onze deelnemers in beeld houden en 
continuïteit bieden, ook in deze tijd. 

Als eerste zijn we in de wonderlijke wereld van de 
online videobelprogramma’s gedoken. We hebben 
contact gezocht met de deelnemers en vrijwilligers 
van de taallessen. Er volgde maatwerk. We hebben 
mensen begeleid bij het videobellen en extra 
lesmateriaal beschikbaar gesteld om de online lessen 
te ondersteunen. Uiteindelijk heeft zo’n 40% van de 
deelnemers taalbegeleiding op afstand gekregen, online 
via verschillende media en voor enkelen telefonisch 
met schriftelijk huiswerk, toegespitst op de wensen en 
vaardigheden van deelnemer en taalcoach.  

Ook voor de taalcafés en de open inloop taal wilden 
we een alternatief bieden door drie keer per week een 
online versie van het taalcafé aan te bieden. Deelnemers 
konden zich aanmelden via de website en werden dan 
door ons in groepjes ingedeeld. Wij stonden klaar om 
deelnemers en vrijwilligers te ondersteunen wanneer 
nodig. Gelukkig werd er veelvuldig gebruik gemaakt 
van het online taalcafé, wekelijks namen er gemiddeld 
35 personen deel. We zagen ook deelnemers van de 
taallessen, oude bekenden en ook veel nieuwe mensen 
het beeldscherm passeren. 

De taalbegeleiding op afstand was geen volledige 
vervanging voor onze normale taalactiviteiten. Het echte 
contact dat je hebt door samen aan een tafel te zitten, is 
op afstand niet te realiseren. Ook werden we regelmatig 
geplaagd door technische problemen, dat behoorlijk 
kon storen. Toch zijn we blij dat we onze deelnemers 
iets hebben kunnen bieden, dankzij de inzet van onze 
taalvrijwilligers”.  



4INFORMEREN
KENNIS EN INFORMATIE

4.1  Spreekuren

De spreekuren bij Bibliocenter worden steeds populairder. Het is een 
laagdrempelige manier om snel en professioneel advies te krijgen én het is 
gratis en vrijblijvend. In 2020 zijn er vanwege de strenge Corona-maatregelen 
helaas heel weinig fysieke spreekuren gehouden. 

Tijdens het wekelijkse digitaal spreekuur in Weert krijgt men antwoord op 
vragen over bijvoorbeeld computerprogramma’s, smartphones, tablets, GPS 
of e-books. 

In de maanden maart en april kunnen mensen terecht bij het 
belastingspreekuur in Weert om geholpen te worden bij alle vragen over 
belasting en toeslagformulieren. 

Voor vragen over het ondernemerschap en het starten van een eigen bedrijf 
kan men elke week terecht bij het ondernemersspreekuur in Weert.

Het notarisspreekuur in de Weerter vestiging geeft professioneel advies 
over alle zaken die bij een notaris kunnen worden vastgelegd.

Tijdens het gratis inloopspreekuur loopbaanbegeleiding in Weert 
geeft coach Myra Fens advies aan werkzoekenden.  

Jaarverslag 2020
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INFORMEREN
KENNIS EN INFORMATIE
4.2 Activiteiten

Het hele jaar door zijn er bij Bibliocenter 
inspirerende, creatieve, leerzame en 
ontspannende bijeenkomsten voor jong 
en oud. Van lezingen tot workshops, van 
boekpresentaties tot voorlezen. We hadden 
voor elk wat wils en iedereen is welkom, ook 
niet-leden. 
 
KUNST OF KITSCH
In februari kon je bij Bibliocenter Weert een 
voorwerp laten zien aan expert Marijke van 
Roosmalen en ontdekken wat de waarde en 
het verhaal achter de ‘verborgen’ schat is. Is 
het kunst of kitsch? Marijke heeft deze avond 
veel ‘emotionele waardes’ toegewezen aan 
diverse voorwerpen, maar er werd ook echte 
kunst ontdekt. Een bijzonder schilderij met 
een waarde van minimaal €50.000. Dit was de 
klapper van de avond. In totaal hebben er 51 
mensen deelgenomen aan deze avond. 

LAAT IK GELD LIGGEN?
In januari organiseerden Sociaal Raadslieden 
Nederweert en Bibliocenter een gratis 
themabijeenkomst rondom het onderwerp: Laat 
ik geld liggen? Tijdens deze bijeenkomst werden 
inwoners van Nederweert geïnformeerd over 
de vele mogelijkheden en voorzieningen die 
gelden, maar waar niet altijd iedereen weet van 
heeft. Er kwamen 23 bezoekers naar de avond 

van de Sociale Raadslieden. Na afloop werden 
er meteen een aantal afspraken gemaakt voor 
het spreekuur van de Sociale Raadslieden in de 
bibliotheek. 

ALLES OVER POSITIEVE GEZONDHEID 
BIJ BIBLIOCENTER
Positieve gezondheid is een benadering 
die niet de ziekte, maar een betekenisvol 
leven van mensen centraal stelt. De nadruk 
ligt op de veerkracht, eigen regie en het 
aanpassingsvermogen van de mens en niet 
op de beperkingen of ziekte zelf. Bibliocenter 
Weert heeft een cyclus lezingen georganiseerd 
om mensen te inspireren op het gebied van 
positieve gezondheid. De lezingen hadden 
onderwerpen als ‘zitten is het nieuwe roken’, 
‘Bewegen als Medicijn’ en ‘Voeding als 
medicijn’. In totaal bezochten 83 deelnemers 
de lezingen. 

WEERTRESPECTEERT
Tijdens WeertRespecteert vinden activiteiten 
plaats waarbij verschillende groepen in 
de maatschappij centraal staan. Tijdens 
WeertRespecteert was Splinter Chabot te gast 
bij Bibliocenter. Splinter Chabot worstelde lange 
tijd met zijn geaardheid. Die worsteling leverde 
begin 2020 een prachtig boek op, genaamd 
Confettiregen. Dit is zijn debuutroman. Het 
is een autobiografisch verhaal over Chabots 
coming-out en de weg ernaartoe. Riya Geboers 
ging met hem in gesprek. 
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KENNISMAKERS
Bibliocenter heeft mensen in het werkgebied gevraagd 
KennisMaker te worden. Mensen met een jarenlange 
passie werd gevraagd om die met anderen te delen. 
Er is door diverse mensen gehoor gegeven aan die 
oproep. Er werden lezingen gegeven over allergieën, 
het enneagram en een boekpresentatie van Paul 
Lempens ‘SP-Weert in vogelvlucht’. Er waren 39 
bezoekers tijdens deze Kennismakers bijeenkomsten. 
Ook in 2021 staan er weer diverse Kennismakers op 
het programma.

BART VAN LOO LEZING:DE BOURGONDIËRS
De lezing van Bart van Loo, Schrijver en conferencier 
was uitverkocht met 38 deelnemers vanwege de toen 
geldende coronamaatregelen. Bart Van Loo vertelde 
gepassioneerd over De Bourgondiërs: aartsvaders van 
de Nederlanden, zijn meest recente boek en bestseller. 

LEZINGEN AUSTRALIË
Januari stond bij Bibliocenter in het teken van Australië. 
Iedereen die meer te weten wil komen over Australië 
had de mogelijkheid zich te verdiepen door middel van 
leuke lezingen, workshops, mooie foto’s en typisch 
Australische lekkernijen. Er kwamen in totaal 87 
deelnemers naar deze activiteiten. Vooral de workshop 
Digeridoo was zeer in trek! 

NATIONALE CAMPAGNES
Bibliocenter sluit jaarlijks aan bij diverse Nationale 
Campagnes. Geslaagde voorbeelden hiervan zijn 
de Boekenweek, de Maand van de Geschiedenis en 
Nederland Leest.

BOEKENWEEK
Tijdens de Boekenweek in maart, met als thema 
Rebellen en Dwarsdenkers, was het ‘enfant terrible’ van 
de literatuur Herman Brusselmans bij Bibliocenter op 
bezoek. Brusselmans is met zijn opvallende verschijning 
en optreden een perfecte vertegenwoordiger hiervan en 
daarom bij Bibliocenter Weert te gast. Riya Geboers 
ging met hem in gesprek. 

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Dit is het 
grootste geschiedenisevenement van Nederland. 
Samen met musea, boekhandels en andere culturele 
organisaties brengen we geschiedenis voor het 
voetlicht middels diverse activiteiten. Met het jaarthema 
Oost/West namen we iedereen in 2020 mee op een 
historische wereldreis. Bèr Peeters is bij Bibliocenter 
Weert komen vertellen over de tot slaaf gemaakten in 

het Suriname van toen, en hun nakomelingen nu. Deze 
lezing werd bezocht door 30 deelnemers volgens de 
toen geldende coronamaatregelen.

NEDERLAND LEEST
De hele maand november stond bij Bibliocenter de 
campagne Nederland Leest met als thema ‘Kleine 
geschiedenis, grote verhalen’ centraal. Tijdens de 
campagne Nederland Leest dook men in de eigen 
geschiedenis met behulp van de bibliotheek. 

Tijdens Nederland Leest kregen volwassen Bibliocenter- 
leden het boek Het zwijgen van Maria Zachea van 
Judith Koelemeijer cadeau. In dit boek vertellen twaalf 
broers en zussen het ware verhaal van hun familie 
dat zich afspeelt in de jaren vijftig en zestig. Met hun 
familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschiedenis van 
Nederland in de twintigste eeuw. 

INFORMEREN
KENNIS EN INFORMATIE
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5ONTMOETING & DEBAT
INFORMEREN EN ERVAREN

MANTELZORGBIJEENKOMSTEN 
Voor mantelzorgers organiseert Bibliocenter maande-
lijks, in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg 
van Punt Welzijn, gratis ontmoetingsbijeenkomsten die 
door 78 mantelzorgers werden bezocht. Mantelzorgers 
kunnen onder het genot van een kopje koffie tijdens deze 
bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en informatie 
krijgen. De bijeenkomsten worden door de deelnemers 
als waardevol aangeduid, “Ik tel de weken tot ik weer 
kan komen…”.  Vanwege de Coronamaatregelen ging 
een aantal bijeenkomsten niet door.

KOFFIEBOEKERIJ 
Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar 
onze Koffieboekerij: in onze bieb in Weert dé plek 
waar je koffie, thee, frisdrank en iets lekkers voor 
erbij kunt kopen. Ook doet De Koffieboekerij mee aan 
de Uitgestelde Koffie: een kopje koffie dat je cadeau 
doet aan een ander die het om welke reden dan ook, 
even niet zo breed heeft. Onze collega’s van De 
Koffieboekerij hebben dagelijks vele leuke gesprekken 
met de bezoekers: jong, oud, lid of geen lid, ver van 
huis of juist stamgast… Veel mensen willen gewoon 
even hun verhaal kwijt, en dan is het fijn als er iemand 
is die een luisterend oor biedt. Anderen zitten er enkele 
uurtjes te werken en nog weer anderen willen gewoon 
even opwarmen met een lekkere, warme drank.

21

Jaarverslag 2020



WEER TERUG IN DE BIBLIOTHEEK!

FLOOR EN EEF
Floor zat geduldig aan een tafeltje te wachten met een 
stapel boeken voor Eef. En Eef was natuurlijk lekker 
aan het spelen op Nijn het Konijn. Ze zijn nog niet 
heel lang lid maar komen graag in de bibliotheek. Ze 
hebben in de afgelopen maanden heel vaak dezelfde 
boeken moeten lezen omdat wij natuurlijk dicht waren. 
Ze hebben allebei de bibliotheek gemist en zijn blij dat 
ze weer nieuwe boeken kunnen lenen. Sinds we weer 
open zijn, zijn ze al 2 keer langs geweest.

MUANAD
Muanad zat een paar meter verderop Nederlands te 
studeren. Hij is ook heel blij dat de bibliotheek weer 
open is, hij miste het heel erg. Hij kwam voordat we ge-
sloten waren, wel 4 keer per week naar de bibliotheek. 
Vooral voor het Taalcafé. Hij heeft in de afgelopen 
maanden ook online Nederlands geoefend, maar vindt 
face-to-face veel fijner. De Taalcafés in de bibliotheek 
mogen dus weer snel beginnen!
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6KUNST EN CULTUUR
EXPOSITIES
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We bieden een podium aan lokale kunstenaars 
of artiesten. Met regelmaat vind je exposities met 
uiteenlopende onderwerpen in onze vestigingen. 

EXPOSITIE: VAN GRAAN NAAR KRAAN
Van 2 oktober 2020 t/m 30 april 2021

In oktober vond de opening van de expositie 
Van Graan naar Kraan plaats bij Bibliocenter 
Weert waar we vanwege de coronamaatregelen 
30 bezoekers konden ontvangen. Op negen 
panelen en in drie vitrines wordt aan de hand van 
archiefmateriaal en voorwerpen in het kort een 
overzicht gegeven van de tientallen brouwerijen 
en honderden cafés die Weert en Stramproy in 
het verleden rijk was. Dit is een expositie van het 
Erfgoedhuis en is gratis te bezoeken. 
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EXPOSITIE: DE MAASKEI
Van 4 november 2019 t/m 6 januari 2020

En wegens groot succes zou deze expositie terugkomen van 6 april t/m 5 juli in 2020. 
Helaas heeft deze editie niet  kunnen plaatsen door de maatregelen van COVID-19.
Deze expositie bestaat uit schilderijen van leerlingen van ‘de Maaskei’. De Maaskei in 
Heel is een ZML-school en onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon. De werken 
zijn kleurrijk en puur, en allemaal geschilderd met acrylverf op doek. Deze werken zijn 
ook nog eens te koop. 

 

KUNST EN CULTUUR
EXPOSITIES



7MENSEN
HAND IN HAND MET ELKAAR
7.1 Medewerkers 
Bibliocenter telt 45 vaste medewerkers. 
Onder deze medewerkers is in 2020 een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Tachtig procent van de medewerkers heeft 
deelgenomen aan het onderzoek en hiermee kunnen 
we uitgaan van een representatief onderzoek waarin de 
‘algemene tevredenheid’ van Bibliocenter medewerkers 
is gemeten. 

De resultaten van het onderzoek zijn positief. Het 
algemene oordeel en rapportcijfer van de organisatie 
én het takenpakket van de medewerker zijn voldoende. 
De ‘organisatie’ wordt door 72,5% van de medewerkers 
beoordeeld met een 8 of hoger. Het ‘takenpakket’ wordt 
door 80% van de medewerkers met een 8 of meer 
beoordeeld. Voor bijna alle medewerkers zijn de taken 
afwisselend, over de uitdaging die de taken bieden is 
men iets minder positief, 10% van de medewerkers 
vindt de taken slechts in geringe mate uitdagend. 

7.2  Vrijwilligers 
Bibliocenter heeft een grote en enthousiaste groep van 
ruim 241 vrijwilligers. Mensen die in hun vrije tijd 
een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Iets voor 
anderen willen betekenen of zichzelf willen ontwikkelen. 
Ondersteund door beroepskrachten helpen zij bij de 
uitvoering van activiteiten. En dragen zij een steentje 
bij aan onze missie: mensen ondersteunen in hun 
ontwikkeling. Zo maken we samen de bibliotheek!

7.3 Raad van Toezicht 
- Mw. Mr. D.E.M.P.J. Reijnart, advocaat, 
- Dhr. Mr T.G. van Laarhoven, zelfstandig belastingadviseur, 
- Mw. J.M.J. Ketelaar, Voorzitter RvT Bibliocenter. Hoofdfunctie:  
             bestuurder Prodas (onderwijsorganisatie).   
                   Nevenfunctie: voorzitter RvT Beek en Bos,  
            Heythuysen,
- Mw. M.F. Erica, Senior Marketing en Communicatie bij het Van  
                  Abbemuseum in Eindhoven, 
- Dhr. A. Kirkels, Hoofdfunctie: Directeur / aandeelhouder    
                  van consultancybureau TRIFAIRE, te Helmond  
                  en Associé van consultancybureau RAADHUIS  
                                   ADVIES, te Helmond. Nevenfunctie: Voorzitter RvT  
                  VVV Midden-Limburg en Stichting Limburg   
                  Marketing.

7.4 Ondernemingsraad 
De OR gaf in 2020 gevraagd en ongevraagd advies 
over diverse onderwerpen. De OR bestaat uit: 
Jacqueline Konings (voorzitter), Margriet Roost, 
Annemiek Breukers, Thea van Pol en Els Meeuwissen.  
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286

Medewerkers (24,53 fte) 

Vrijwilligers, waarvan

    Taalvrijwilligers

    Boek aan Huis-vrijwilligers

82

241

26

45

26



8COMMUNICATIE
ONLINE EN OFFLINE
Bibliocenter staat dagelijks voor de uitdaging om de 
diensten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. 
Communicatie legt de basis om betrokkenheid van de 
doelgroep te verhogen en draagvlak te creëren. Dit vraagt 
creativiteit en innovatiekracht bij de inzet van middelen, 
zowel offline als online. We maken dagelijks gebruik van 
diverse kanalen om onze doelgroep zo goed en efficiënt 
mogelijk te bereiken, zoals onder andere onze website, 
nieuwsbrief en social media. 

PERSBERICHTEN
Wekelijks sturen we diverse persberichten om aandacht te 
vragen voor de activiteiten die bij Bibliocenter plaatsvinden. 
Gelukkig zijn veel (online) media bereid deze berichten 
voor ons te plaatsen en staan we wekelijks met artikelen 
in bijvoorbeeld de Via Limburg, het HALLO Magazine, de 
Uitwijzer, De Limburger, WeertdeGekste, Nederweert24 en 
ML5. 

ONLINE PORTALS
We hebben toegang tot diverse online portals om onze 
activiteiten te publiceren. Deze portals worden veel 
bezocht door de bezoekers om leuke uitjes te vinden. 
Voorbeelden van portals zijn onder andere MetonsinWeert, 
UitTipsLimbrug, de Gemeentewebsite, Nederweert24, 
Middenlimburgactueel, Nederweert24, de Uitwijzer en Punt 
Welzijn. 

ADVERTENTIES EN ADVERTORIALS
We plaatsen jaarlijks 33 advertenties en/of advertorials om 
ons nieuwe programma onder de aandacht te brengen. 

110.753
personen actief geweest 

op de WEBSITE

er zijn in totaal

110.746
personen de 

NEUWSBRIEF geopend

de nieuwsbrief wordt naar  
ongeveer 11.350 personen 

verstuurd. 

er hebben in totaal

3.214
bekeken

een Facebook-bericht 
wordt gemiddeld

264
bekeken

een Instagram-bericht 
wordt gemiddeld

27

Dit is een stijging van 9% tegenover 2019

Dit is een stijging van 38% 
tegenover 2019
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9ORGANISATIE EN BELEID
GEMEENTE LEUDAL
9.1 ONDERZOEK

Afgelopen jaar heeft voor de gemeente Leudal geheel 
in het teken gestaan van onderzoek, dat voortkwam uit 
de zogeheten motie-Asscher, gericht op de terugkeer 
of het behoud van een lokale bibliotheekvoorziening 
in kleine kernen. Hierdoor was er ruimte voor extra 
programmering in de gemeente Leudal.

9.2 ACTIVITEITEN

Tour de Leudal – de mooiste wielerverhalen met Wilfried 
de Jong
In de Bombardon in Heythuysen maakten Martijn 
Crins en Wilfried de Jong er een literair en theatraal 
spektakelstuk van. De 80 gasten werden getrakteerd 
op mooie anekdotes en verhalen over wielrennen, het 
schrijverschap, literatuur, televisie en theater. Wilfried 
de Jong las gepassioneerd voor uit zijn nieuwste boek 
“De man en zijn wielerverhalen”. Ook kwamen o.a. het 
interview met koning Willem Alexander en met schrijver 
en moordenaar Richard Klinkhamer ter sprake. De 
avond werd afgesloten met de beruchte ‘petje op, petje 
af-quiz waarbij letterlijk de zaal voor even in vuur en 
vlam stond. 

CompuTraining
Inwoners van Leudal konden in het najaar deelnemen aan 
twee workshops computervaardigheden georganiseerd 
door Bibliocenter i.s.m. Computrain. Er waren meteen 
12 deelnemers waarvan zowel een aantal beginners 
als gevorderden. De workshops werden afgestemd op 

de wensen van de deelnemers of het nu ging om beter 
willen leren werken met Windows of Microsoft Office 
(Excel, PowerPoint, Word of Outlook).

FIP Leudal
Het Financieel Informatie Punt (FIP) Leudal is opgezet 

in opdracht van de gemeente Leudal door Synthese in 
nauwe samenwerking met Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg, Bibliocenter en Rabobank Peel, 
Maas en Leudal. FIP Leudal is een gratis wekelijks 
spreekuur waar mensen in de bibliotheek terecht 
kunnen voor financieel-administratieve vragen. 
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ORGANISATIE EN BELEID
GEMEENTE MAASGOUW
9.3 ACTIVITEITEN

Opening van de Bibliotheek op School ’t Breerke
Een ontzettend enthousiaste en gemotiveerde 
basisschool in Maasbracht, waar ze de kinderen graag 
meer willen laten lezen. Vanuit een mooie samenwerking 
werd in de zomervakantie een heuse bibliotheek 
in de school gerealiseerd. Centraal in de aula. Vier 
grote boekenkasten werden in elkaar geschroefd en 
gevuld met eerste leesboekjes, A-, B- en C-boeken én 
informatieve boeken. Drie bakken op wielen werden 
gevuld met prentenboeken voor peuters en kleuters.

Zo midden in de aula vormt de bibliotheek een knusse, 
uitnodigende plek, waar de kinderen volop keuze 
hebben uit een mooi aanbod boeken en waar ze met 
een boek even lekker in een zitzak kunnen ploffen.

Twee betrokken ouders gaan de kinderen iedere 
dinsdag en donderdag helpen bij het kiezen van boeken 
en houden daarnaast de bibliotheek netjes op orde. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van de nieuwe bibliotheek 
op school. 

Naast de bibliotheek op school krijgt basisschool ’t 
Breerke nu ook een leesconsulent. Deze brengt de 
kinderen in contact met de boeken die aanwezig zijn 
in de bibliotheek op school en maakt hen enthousiast 
deze ook zelf te gaan lezen. En hoewel dit momenteel, 
vanwege de richtlijnen vanuit school, nog allemaal 
online verloopt, is hier al een goede start mee gemaakt.

Natuurlijk vraagt een mooie bibliotheek op school ook 
voor een feestelijke opening. Deze zou plaatsvinden 
op 3 november. Samen met de Theaterkist werd een 
programma opgesteld, de wethouder uitgenodigt en de 
praatjes waren klaar. Echter vanwege de aangescherpte 
maatregelen rondom COVID-19 mogen externen de 
school niet binnen en moet de officiële opening worden 
uitgesteld. Jammer, maar deze komt er nog wel. 
Belangrijkste is dat de kinderen kunnen lezen en dit ook 
lekker blijven doen!

120 jaar Bibliotheek Heel 
De bibliotheek in Heel werd op 6 april 1900 opgericht. 
Het was daarmee een van de eerste gemeenten in 
Limburg met een volksbibliotheek. De Katholieke 
Kerk stond destijds afwijzend tegenover het lezen van 
andere  boeken dan de Bijbel. Het zou slechts leiden 
tot zedeloos gedrag dat niet strookte met de katholieke 
leer. Dat er in Heel in die periode toch een bibliotheek 
kwam is mede te danken aan Th. Van der Marck. Hij 
was van 1894 tot 1904 kapelaan in Heel. 

Op 8 april zou dit groots gevierd worden, samen met 
de Heemkundevereniging Heel. Helaas heeft dit 
geen doorgang kunnen vinden vanwege COVID-19. 
Op vrijdag 30 oktober was er een bijeenkomst met 
een zeer beperkt aantal mensen in de hal bij de 
bibliotheek. De Heemkring Heel hield een inleiding 
over het ontstaan van de bibliotheek. Na afloop kon 
iedereen de fototentoonstelling over Heel 120 jaar 
geleden bekijken. Deze tentoonstelling was daarna 
te zien in de bibliotheek. Helaas maar voor korte tijd 

omdat half december de tweede lockdown in ging en de 
bibliotheken weer gesloten werden.
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LEUDAL

8  BIBLIOTHEKEN
3 BIBLIOTHEKEN OP SCHOOL
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LEDEN
inwoners 35.840  aantal leden 5.562

16%

2.522

1.370

1.444

226

0 - 13
jaar

14 - 17
jaar

18 +

Overig*

* Scholen, instellingen, docenten, gastlener, varenden, Boek aan 
Huis, Zoek & Boek, standaard, bibl.pasp., regiopas en relaties.

inwoners lid

9.2 

GEMEENTE 
L E U D A L

UITLENINGEN
totaal aantal uitleningen  186.718

34 uitleningen 

per liddi
t z

ijn

BEZOEKERS

DEELNEMERS

857
deelnemers

activiteiten

58.203
bezoekers 

vestigingen

101
projecten

aantal

€ 8,32
subsidie  

per inwoner
excl. huisvesting

€ 10,98
subsidie  

per inwoner
incl. huisvesting
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MAASGOUW

3  BIBLIOTHEKEN
5   BIBLIOTHEKEN OP SCHOOL
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LEDEN
inwoners 23.960  aantal leden 3.681

15%

1.763

846

925

147

0 - 13
jaar

14 - 17
jaar

18 +

Overig*

* Scholen, instellingen, docenten, gastlener, varenden, Boek aan   
   Huis, Zoek & Boek, standaard, bibl.pasp., regiopas en relaties.

inwoners lid

BEZOEKERS

DEELNEMERS

887
deelnemers

activiteiten

31.559
bezoekers 

vestigingen

228
projecten

aantal

€ 11,27
subsidie  

per inwoner
excl. huisvesting

€ 12,65
subsidie  

per inwoner
incl. huisvesting
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UITLENINGEN
totaal aantal uitleningen 109.692

30 uitleningen 

per liddi
t z

ijn

9.3 

GEMEENTE 
MAASGOUW



NEDERWEERT

1  BIBLIOTHEEK
6   BIBLIOTHEKEN OP SCHOOL
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LEDEN
inwoners 17.022  aantal leden 3.189

19%

1.567

681

880

61

0 - 13
jaar

14 - 17
jaar

18 +

Overig*

* Scholen, instellingen, docenten, gastlener, varenden, Boek aan 
Huis, Zoek & Boek, standaard, bibl.pasp., regiopas en relaties.

inwoners lid

BEZOEKERS

DEELNEMERS

1.028
deelnemers

activiteiten

20.006
bezoekers 

vestigingen

189
projecten

aantal

€ 14,94
subsidie  

per inwoner
excl. huisvesting

€ 15,83
subsidie  

per inwoner
incl. huisvesting
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UITLENINGEN
totaal aantal uitleningen  122.793

39 uitleningen 

per liddi
t z

ijn

9.4 

GEMEENTE 
NEDERWEERT



WEERT

2  BIBLIOTHEKEN
0  BIBLIOTHEKEN OP SCHOOL
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LEDEN
inwoners 50.185  aantal leden 11.384

23%

4.794

2.303

3.911

376

0 - 13
jaar

14 - 17
jaar

18 +

Overig*

* Scholen, instellingen, docenten, gastlener, varenden, Boek aan 
Huis, Zoek & Boek, standaard, bibl.pasp., regiopas en relaties.

inwoners lid

BEZOEKERS

DEELNEMERS

6.415
deelnemers

activiteiten

142.365
bezoekers 

vestigingen

672
projecten

aantal

€ 20,29
subsidie  

per inwoner
excl. huisvesting

€ 23,69
subsidie  

per inwoner
incl. huisvesting

38

Jaarverslag 2020

UITLENINGEN
totaal aantal uitleningen  437.368

38 uitleningen 

per liddi
t z

ijn

9.5 

GEMEENTE 
W E E R T
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TOTAAL-
OVERZICHT 
CIJFERS 2020

Jaarverslag 2020

CIJFERS 2020 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19
Inwoners 50.185 49.841 100,69% 17.022 17.005 100,10% 35.840 35.681 100,45% 23.960 23.718 101,02% 127.007 126.245 100,60%

Leden aantallen 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19
Totaal 11.384 11.925 95% 3.189 3.264 98% 5.562 5.755 97% 3.681 3.701 99% 23.816 24.645 97%
0-13 4.794 4.991 96% 1.567 1.615 97% 2.522 2.663 95% 1.763 1.754 101% 10.646 11.023 97%
14-17 2.303 2.221 104% 681 690 99% 1.370 1.398 98% 846 863 98% 5.200 5.172 101%
Volwassenen 3.911 4.100 95% 880 914 96% 1.444 1.542 94% 925 1.008 92% 7.160 7.564 95%
Scholen, Instellingen, Docenten 144 213 68% 33 38 87% 119 136 88% 43 43 100% 339 430 79%
Bedrijven (mi.v. 1 sept 2013) - - - - - - - - - - - - - - -
Gastlener, varenden, BAH, Z&B, 
Standaard, bibl.pasp. Regiopas   56 59 95% 6 7 86% 17 16 106% 35 33 106% 114 115 99%
Relaties 176 341 52% 22 - - 90 - - 69 - - 357 341 105%

Overige diensten 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19
Bezoekers Vestigingen 142.365 211.012 67% 20.006 29.197 69% 58.203 87.543 66% 31.559 44.093 72% 252.133 371.845 68%
Aantal uitgev. Projecten/activ. *1 672 720 93% 189 164 115% 101 122 83% 228 257 89% 1.190 1.263 94%
Deelnemers Projecten/activit. 6.415 9.155 70% 1.028 1.798 57% 857 954 90% 887 1.030 86% 9.187 12.937 71%
Website - - - - - - - - - - - - 110.754 100.886 110%

 
Scholen 2020 2.019 % tov '19 2020 2.019 % tov '19 2020 2.019 % tov '19 2020 2.019 % tov  '19 2020 2.019 % tov  '19
Projecten PO *1 555 361 154% 115 140 82% 260 275 95% 173 139 124% 1.103 915 121%
Leerlingen PO 30566 12.884 237% 5334 2881 185% 8776 10247 86% 6698 4108 163% 51.374 30.120 171%
Projecten VO *1 10 15 67% - - - - - - - - - 10 15 67%
leerlingen VO 259 332 78% - - - - - - - - - 259 332 78%

Uitleningen *2 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19
Totaal 437.368 347.882 126% 122.793 111.443 110% 186.718 169.248 110% 109.692 95.757 115% 856.573 724.330 118%
Jeugd totaal 265.172 148.221 179% 48.588 65.547 74% 62.386 93.331 67% 50.242 38.014 132% 426.390 345.113 124%
Volwassenen totaal 245.844 172.793 142% 28.152 37.160 76% 44.315 61.715 72% 51.846 46.410 112% 370.157 318.078 116%
AVM totaal 4.380 4.272 103% 369 458 81% 527 494 107% 415 287 145% 5.691 5.511 103%
Tijdschriften 30.940 22.596 137% 5.517 8.278 67% 7.900 13.708 58% 9.978 11.046 90% 54.335 55.628 98%

Bezit 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19
Totaal 89.373 87.468 102% 36.408 35.073 104% 66.018 69.707 95% 43.895 43.210 102% 235.695 235.458 100%
Jeugd totaal 42.090 40.926 103% 24.493 23.731 103% 38.968 41.409 94% 24.890 24.891 100% 130.442 130.957 100%
Volwassenen totaal 39.796 37.275 107% 9.743 8.942 109% 22.327 22.939 97% 15.223 14.015 109% 87.089 83.171 105%
AVM totaal 2.353 2.730 86% 554 724 77% 562 937 60% 716 1.067 67% 4.185 5.458 77%
Tijdschriften 5.134 6.537 79% 1.618 1.676 97% 4.161 4.422 94% 3.066 3.237 95% 13.979 15.872 88%

Kengetallen 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19 2020 2019 % tov  '19
Bereik inw/leners 0,23 0,24 95% 0,19 0,19 98% 0,16 0,16 96% 0,15 0,16 98% 0,19 0,20 19%
Uitl per inwoner 8,72 6,98 125% 7,21 6,55 110% 5,21 4,74 110% 4,58 4,04 113% 6,74 5,74 674%
Uitleenfrequentie 4,89 3,98 123% 3,37 3,18 106% 2,83 2,43 116% 2,50 2,22 113% 3,63 3,08 363%

*1 In de activiteiten zijn vanwege corona andere projecten/activiteiten uitgevoerd en meegenomen in de tellingen. Zie voor specificatie de activiteiten draaitabel van december 2020.

Bibliocenter

*2 Uitleningen totaal: Bulkverlengingen uitgeleende materialen vanwege coronajaar 2020 (periode's gesloten) gecorrigeerd naar verdeling per gemeente. 
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