BOEKSTART-UURTJE
Vanaf september is er iedere dinsdagmiddag een leescoach
te vinden in één van de vestigingen voor een BoekStartuurtje. Hier kunnen ouders met jonge kinderen terecht
voor vragen en advies omtrent lezen en voorlezen.
KINDERBOEKENWEEK 2021
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 (cursief) in oktober
organiseerden we drie activiteiten.
1. Samen de bieb versieren met je eigen tekening, een 		
activiteit voor alle kinderen in alle vestigingen.
2. Ontmoet illustrator Barbara van Rheenen en een 		
workshop tekenen in de Bibliotheek in Dodewaard.
3. Ontmoet kinderboekenschrijver Rijk Arends in de 		
Bibliotheek in Kesteren.
Door de grote corona-uitbraak in onze gemeente in
deze periode zijn alle activiteiten noodgedwongen
geannuleerd. Daar waar mogelijk zijn wel zoveel mogelijk
Kinderboekenweek-krantjes, Talententester-doe-boekjes
en kleurplaten uitgedeeld. Zeker kleurplaten zijn altijd een
groot succes.

Druten

NEDERLAND LEEST - EEN BOEK, DUIZEND GESPREKKEN.
Nederland leest (cursief) kende in november 2021 het
centrale thema ‘Over de grens’. Tijdens deze landelijke
campagnemaand konden onze leden in alle vestigingen
terecht voor het gratis geschenkboek De Wandelaar (cursief)
van Adriaan van Dis. Rondom dit boek werd ook een online
pop-up leesclub georganiseerd.

West Maas en Waal

Zaltbommel
Maasdriel

SINTERKLAAS & KERST
Rondom Sinterklaas en Kerst zijn verschillende
themakleurplaten uitgedeeld in alle vestigingen. In de
Bibliotheek in Dodewaard konden de kinderen ook meedoen
aan een kleine speurtocht. Twintig kinderen deden mee en
ontvingen een leuke verrassing.

UITLENINGEN
GEMEENTE
NEDER BETUWE

jeugd

2.953

24.648

BIBLIOTHEEK DODEWAARD, KESTEREN,
OCHTEN EN OPHEUSDEN

volwassenen
instellingen

18

1.121
2021

2020

jeugd

TOTAAL AANTAL LEDEN

2021 4.092

2021

2020

jeugd/
volwassenen

CURSUS KLIK&TIK
De computercursus Digisterker (cursief) is viermaal
georganiseerd in het dorpshuis in Kesteren. De cursisten zijn
aangemeld door Vluchtelingenwerk.

VOORLEESFEESTJE OP NAAR KERST (BOEKSTART)
In samenwerking met een leescoach organiseerden we
drie voorleesochtenden rondom kerst. In de vestigingen in
Opheusden, Dodewaard en Kesteren.
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2021 69.419 | 2020 73.347

16,6% van de inwoners is lid

WEEK VAN LEZEN EN SCHRIJVEN
Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (cursief)
organiseerden we in alle vestigingen in Neder-Betuwe
een woordzoeker. De oplossing kon worden ingeleverd in
vestigingen.

33.664

LEDEN

31.250

VOORLEESFEESTJE COCO KAN HET!
In samenwerking met een leescoach zijn twee
voorleesochtenden georganiseerd in de bibliotheek in
Dodewaard. Centraal stond het boek Coco kan het, het
themaboek van De Nationale Voorleesdagen van 2021.

Tiel

West Betuwe

5.293

In de zomervakantie hebben leescoach en
medialab-medewerker de Biebclub Vakantieklas
verzorgd in Dodewaard voor leerlingen die een
steuntje kunnen gebruiken als het gaat om
leesmotivatie. Leerkrachten hebben leerlingen
hiervoor aangemeld.

Neder-Betuwe

2.984

Binnen het programma de Bibliotheek op school
is de focus gelegd op de leerlingen die geen
leesplezier ervaren.

Buren

Culemborg

34.390

In 2021 is gestart met de gezinsaanpak in
Neder Betuwe. 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,
pedagogisch medewerkers en leerkrachten
basisonderwijs verwijzen gezinnen door naar de
leescoach. 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.

JAAROVERZICHT 2021

35.158

GEMEENTE NEDER BETUWE

CREATIEVE WORKSHOPS VOOR KINDEREN
In augustus organiseerden we een workshop Origami
doosjes vouwen (cursief) in de bibliotheken in Dodewaard
en Kesteren. In oktober en november konden kinderen
deelnemen aan een workshop Maak je eigen boekenlegger
(cursief) in Dodewaard, Kesteren en Opheusden. In december
konden kindderen een handleiding ophalen om thuis aan
de gang te gaan met het maken van eigen kerstkaarten.
Ook konder kinderen het hele jaar door verschillende
themakleurplaten af afhalen in alle bibliotheekvestigingen.

CURSUS DIGISTERKER
Een computercursus, 4x op dinsdagochtend in
de Dorpshuis Kesteren. Cursus is gegeven door
DiVa medewerker. Cursisten zijn aangemeld door
Vluchtelingenwerk.
RONDLEIDING DOOR DE BIBLIOTHEEK
Voor de cursisten van de Leerpunt Kesteren, is er
een uitgebreide rondleiding door de bibliotheek
Kesteren georganiseerd. Alle zes deelnemers hebben
een proefabonnement aangeboden gekregen van de
bibliotheek.
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Ontmoeting en debat
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Er zijn het afgelopen jaar 32 activiteiten in Neder
Betuwe georganiseerd. Er hebben in totaal 102
mensen de activiteiten bezocht.

