
Bibliotheekwerk in crisistijd 
wat we wél konden doen
Als gevolg van de coronacrisis zijn de resultaten 
van ons bibliotheekwerk anders dan de doelen die 
wij ons aanvankelijk voor 2020 gesteld hadden. 
Door de lockdowns moesten onze vestigingen 
meermaals sluiten en waren we genoodzaakt 
talloze activiteiten te annuleren en konden onze 
lees-/mediacoaches niet terecht op de scholen, 
kinderdagopvanglocaties en consultatiebureaus. 

In plaats daarvan hebben we hard gewerkt 
aan alternatieve dienstverlening, scholing 
en doorontwikkeling van onze diensten. In 
eerste instantie konden we een aantal digitale 
diensten bieden, waaronder de Thuisbieb, 
waar heel Nederland gebruik van kon maken. 
Toen we in mei voor het eerst weer iets fysieks 
mochten, zijn we gestart met een bezorgservice 
voor ouderen en de Afhaalbieb. Beide services 
werden erg gewaardeerd. De lees-/mediacoaches 
onderhielden contact met leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. Door middel 
van nieuwsbrieven, (voorlees)fi lmpjes, tips 
en tricks konden zij hen ondersteunen. De 
BoekStartcoaches namen fi lmpjes op waarmee 
ze toch hun belangrijke boodschap bij jonge 
ouders konden krijgen. Via een QR-code die aan 
de BoekStartkoffertjes hangt konden ouders de 
fi mpjes kijken. Daarnaast hebben we tal van 
andere alternatieve (online) activiteiten ontplooid 
in de lokale teams. 

Ambities Bibliotheek 
Rivierenland
In lijn met het bibliotheekconvenant en de vijf 
kernfuncties volgens de wet, vormt de Bibliotheek 
in Kerkdriel en Ammerzoden een inspirerende 
lokale plek voor ontmoeting, ontspanning en 
ontwikkeling.  

De Bibliotheek stimuleert zelfredzaamheid en 
participatie van burgers, door te werken aan 
zelfontplooiing op het vlak van basis- en digitale 
vaardigheden. Onze inzet is zowel curatief, als 
preventief met onze doorgaande leeslijn gericht 
op leesbevordering voor jonge inwoners van 0 tot 
18 jaar.

Doelen gemeente Maasdriel
Meedoen, participatie, betrokkenheid en het 
vergroten van zelfredzaamheid.
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Biebclub Vakantieklas

Biebclub Vakantieklas was een zomerschool van 
2 weken voor kinderen van groep 3 t/m 6 om de 
opgelopen achterstand door corona in te halen. 
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Totaal Activiteiten
Er zijn het afgelopen jaar 229 activiteiten in Maasdriel 
georganiseerd. Er hebben in totaal 1.706 mensen de 
activiteiten bezocht.
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Bezorgservice voor 70+ leden
Tijdens de lockdown konden 70+ leden gebruik 

maken van de bezorgservice.

Per openingsdag zijn er gemiddeld 40-50 tasjes 
bezorgd of afgehaald
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Het Taalhuis Maasdriel
Het Taalhuis Maasdriel organiseert diverse 

eenmalige en wekelijkse activiteiten op het gebied 
van leren, lezen, rekenen, schrijven en omgaan met 

de computer. 
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Meest geleende e-books - top 5:

     De meeste mensen deugen – Rutger Bregman

      De avond is ongemak – Marieke Lucas Rijneveld

’t Hooge Nest – Roxane van Iperen 

Uit het leven van een hond – Sander Kollaard 

Bloedhitte – Noortje Brink 
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Bibliotheek Rivierenland is de eerste plasticvrije Bieb van Nederland.
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