99

activiteiten
Educatie en ontwikkeling

Vaak wordt er gestart met eenvoudige taal- en
spelactiviteiten met ouder en kind en vervolgens
wordt de activiteit stapje voor stapje complexer
gemaakt om uiteindelijk te komen tot voorlezen.
Op deze manier wordt er gewerkt aan de
basisvaardigheden van de ouders, zodat zij
hun kinderen goed kunnen ondersteunen. De
voortgang wordt gemeten.

Tiel
West Betuwe

KINDERACTIVITEITEN FYSIEK
In juni mochten we weer activiteiten organiseren
voor kinderen. Uitgestelde en al bedachte activiteiten,
zoals van het Medialab en voorleespret, konden alsnog
worden aangeboden. Ook hebben we weer vol ingezet
op het bedenken van nieuw aanbod, waar mogelijk in
samenwerking met partners en vrijwilligers. We hebben dan
ook leuke activiteiten mogen aanbieden zoals: het bouwen
van knikkerbanen in samenwerking met het Spel& team, het
Medialab On Tour, voorlezen uit de mooiste prentenboeken
uit onze collectie en brieven schrijven aan Sinterklaas.

3.477
volwassenen
instellingen

28

BIBLIOTHEEK AMMERZODEN & KERKDRIEL

1.243
2021

TOTAAL AANTAL LEDEN

2021 4.748

18,7% van de inwoners is lid

NL DOET DEELNAME PROBIBLIO ETALAGE WEDSTRIJD
In het voorjaar heeft Bibliotheek Kerkdriel tijdens NL
Doet de etalages onder handen genomen. Met hulp van
betrokken inwoners van Kerkdriel hebben we de etalages
een opfrisbuurt gegevens. Vervolgens hebben we in oktober
meegedaan aan de Kinderboekenweek etalagewedstrijd
van ProBiblio en deze gewonnen. De etalages worden

22.448

25.452

UITLENINGEN
22.734

GEMEENTE
MAASDRIEL

ingericht door eigen vrijwilligers met hulp van betrokken
inwoners van Kerkdriel. Alles met als doel onze collectie en
onze activiteiten onder de aandacht te brengen. Het winnen
van deze wedstrijd is een mooie waardering voor al het
extra werk wat is verricht.

2021

2020

4.811

ONLINE DICHTER OP DE KOFFIE
In maart 2021 is de online cursus ‘Dichter op de
koffie’ aangeboden, in samenwerking met Welzijn
Bommelerwaard. Deze cursus voor iedereen van 60 jaar
en ouder uit de Bommelerwaard, verliep via beeldbellen:
ieder vanuit zijn eigen huis of plek. Tijdens elke bijeenkomst
stond er een bloemlezing, een dichter of een dichtvorm
centraal en werden de cursisten aangezet tot het zelf
schrijven.

Maasdriel

jeugd

activiteiten
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

West Maas en Waal

Zaltbommel

LEDEN

12

Druten

2.631

GEHEUGENSTEUN
In het afgelopen jaar is, in samenwerking met Welzijn
Bommelerwaard, de Geheugensteun ingericht. Een plek in
de Bibliotheek waar mensen op een laagdrempelige manier
terecht kunnen voor informatie rondom het geheugen.
In de Bibliotheek Kerkdriel is dit een fysieke plek met een
fijn zitje waar je even rustig de collectie kunt inzien. In de
Bibliotheek Ammerzoden is dit in de vorm van een Eerste
Hulp bij Dementie koffer: een koffer vol boeken, dvd’s en
flyers.

aantal bezoekers
Neder-Betuwe

De uren van de leescoach zijn daarnaast ingezet op
VVE-kinderopvanglocaties en op drie basisscholen.
In de zomervakantie is de Biebclub Vakantieklas
georganiseerd in Kerkdriel. Helaas is dit door te
weinig deelnemers niet doorgegaan.

406

Buren

Culemborg

21.300

In 2021 is gestart met de gezinsaanpak in
Maasdriel. In de gezinsaanpak brengt de leescoach
LeesPlezier Thuis, waarin zij ouders in hun eigen
vertrouwde omgeving ondersteunt om een
positieve leesopvoeding in te richten. Dat vraagt
maatwerk per gezin. De jeugdverpleegkundige
van het consultatiebureau, de peuterconsulent
en pedagogisch medewerkers verwijzen gezinnen
door naar de leescoach.

JAAROVERZICHT 2021

22.731

GEMEENTE MAASDRIEL

waren er een aantal ontmoetingen op het scherm: ontmoet
schrijver Esther Gerritsen en een drietal online lezingen
rondom het thema WOII waarbij ook schrijver Roxanne van
Iperen te gast was.

2020

jeugd

2021

2020

jeugd/
volwassenen

volwassenen

TOTAAL MAASDRIEL

2021 48.096 | 2020 48.559

ACTIVITEITEN
(ONLINE) ACTIVITEITEN
Omdat fysieke activiteiten in de eerste periode van 2021
niet mogelijk waren, is er ingezet op een online aanbod. Zo

93

aantal bezoekers

6

activiteiten
Ontmoeting en debat

51

aantal bezoekers

19

activiteiten
Kennis en informatie

15

aantal bezoekers

Er zijn het afgelopen jaar 143 activiteiten in
Maasdriel georganiseerd. Er hebben in totaal 836
mensen de activiteiten bezocht.

Specifiek voor de gemeente Maasdriel noemen wij graag
ook nog de volgende (online) activiteiten.
KINDERBOEKENWEEK – BEROEPENBIEB EN
SCHRIJVERSBEZOEKEN
Op zaterdagmiddag 16 oktober is de Beroepenbieb
georganiseerd in Bibliotheek Kerkdriel: een middag vol met
activiteiten passend bij het thema van de kinderboeken
week: worden wat je wil. Kinderen konden in gesprek met
een brandweerman, oefenen met het trainen van honden
en een schilderij onderzoek als een echte historicus. Lokale
partijen zoals Dansschool DDC en Main Music School deden
mee. Daardoor konden de kinderen ook meedoen aan een
muziekworkshop en een beroepentest. De Bibliotheek
verzorgde nog twee mini maaklabs waar geoefend kon
worden met de beroepen laborant en elektricien. Er waren
natuurlijk bij alle beroepen boeken aanwezig om in te lezen
en om te lenen. Het was een geslaagd feest met veel vrolijke
en positieve reacties van kinderen en ouders.
Verder hebben tijdens de Kinderboekenweek de auteurs
van de Boer Boris prentenboeken een bezoek gebracht
aan Bibliotheek Kerkdriel. Dit in samenwerking met
Readshop Kerkdriel. Ook hebben we, in samenwerking met
Boekhandel Hedel, een inspirerende lezing door Govert
Schilling over het beroep astronaut kunnen aanbieden.

