Neder-Betuwe

West Betuwe

STOLPERSTEINE
In een reeks online lezingen rondom 4 en 5 mei nodigden
we Pierre van der Schaaf uit om te vertellen over het Joodse
leven in Rivierenland. Een indrukwekkende avond met 102
deelnemers.

West Maas en Waal

PROJECT BOEK OP BEZOEK
Vrijwilligers lezen voor in laag-taalvaardige gezinnen. Door
corona heeft het natuurlijk wel op een laag pitje gestaan,
maar er is door een klein aantal vrijwilligers gewoon
voorgelezen, soms zelfs buiten of online of, toen we weer
open gingen, in de bibliotheek.

Zaltbommel
Maasdriel

Vele moeders uit deze gezinnen zijn doorverwezen naar
Praat Mee, of gezinnen zijn aangemeld voor Leesplezier thuis,
en op die manier ontstaat er een mooie doorgaande lijn in de
gezinsaanpak.

LEDEN
GEMEENTE TIEL

41.920

volwassenen

53
TOTAAL AANTAL LEDEN

2021 8.208

NB: De derde online lezing in deze reeks was van Emile Smit:
Het Rivierengebied in het laatste oorlogsjaar. Hier waren 61
deelnemers.

19,6% van de inwoners is lid

ONTMOETING EN ONTSPANNING
Leven lang ontwikkelen
Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
Week van de Poëzie: een hart onder de riem voor alle
Biebleden. Stadsdichter van Buren Fred Eggink en de
Tielse striptekenaar Arie van Vliet ontwierpen samen
een prachtige poëziekaart met een troostgedichtje in
coronatijd. Hiervan zijn er 1.000 in de afhaaltasjes onder
onze leden verspreid.

CURSUS TIELOLOGIE: ZOWEL ONLINE ALS FYSIEK TE VOLGEN
In samenwerking met de Oudheidkamer Tiel en omgeving
verzorgden we ook dit jaar weer een cursus Tielologie. In vijf
lezingen en een stadswandeling en een fietstocht kwam
de deelnemers alles te weten over de historie van Tiel. De
coronamaatregelen brachten met zich mee dat deze cursus
zowel fysiek als online werd aangeboden. Menig cursist
maakte voor het eerst kennis met Zoom! Er waren in totaal
40 deelnemers.

52.020

BIBLIOTHEEK TIEL

2.483

instellingen

UITLENINGEN

2021

2020

jeugd

2021

35.548

5.672

En regelmatig zien we ouders met hun kinderen terug op
woensdagmiddag bij het voorlezen en knutselen of bij een
BoekStartfeestje. Ook verwijs ik regelmatig ouders door naar
het Leerhuis wanneer ik merk dat ze daarvoor openstaan.

5.763

jeugd

3.787

ONLINE LEZINGEN GOED BEZOCHT
Roxane van Iperen
Door corona waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk.
Vandaar dat we ons zijn gaan bekwamen in het
organiseren van online lezingen. In mei waren er drie
rondom het thema herdenken. Het boek Het Hooge Nest
van Roxane van Iperen werd enorm veel geleend en we
nodigden haar uit om erover te vertellen. Een zeer boeiende
avond met 139 deelnemers.

Het plan is om de bibliotheek te gebruiken als plek voor
ontmoeting en kennisdeling waar het gaat om thema’s als
duurzaamheid, biodiversiteit en biologisch tuinieren en
anderen, in de vorm van lezingen, cursussen en workshops.

Druten

Tiel

Door het programma Boekenpret, waar leerlingen een
boek mee naar huis krijgen om thuis te lezen, zijn
ouders thuis gestimuleerd om hun kind thuis voor
te lezen. Dit met als doel te werken aan een positieve
leesomgeving thuis.
Het programma Boekstart kon door
coronamaatregelen niet overal opgepakt worden.
Door de ervaring in andere gemeenten met de
gezinsaanpak is er besloten deze aanpak ook in
Tiel uit te rollen in aangepaste vorm. Uren die niet
gemaakt konden worden op het consultatiebureau
zijn nu besteed aan LeesPlezier Thuis. Hierin
worden ouders in hun eigen vertrouwde omgeving
ondersteunt om een positieve leesomgeving in te
richten. Dat vraagt maatwerk per gezin. Gezinnen
worden nu geselecteerd vanuit het project Praat Mee.

Buren

Culemborg

40.028

De educatieprogramma’s in de gemeente Tiel
zijn ondanks corona zoveel mogelijk doorgegaan.
Leescoaches zijn creatief geweest waardoor de
leerlingen op alle scholen met het programma de
Bibliotheek op school zoveel mogelijk ondersteund
zijn op het gebied van leesbevordering. Extra
aandacht is uitgegaan naar VVE-locaties. Binnen
het programma dBos wordt steeds meer de focus
gelegd op leerlingen die geen leesmotivatie ervaren.
Er worden individuele leesgesprekken gevoerd en in
kleine groepjes gewerkt.

JAAROVERZICHT 2021

56.547

GEMEENTE TIEL

De zaden van de Vlindertuin worden geoogst en bewaard
in de Zadenbibliotheek, maar ook kunnen Tielse mensen
zaad uit hun eigen tuin inleveren. Een beheergroep van
vrijwilligers zorgt ervoor dat de zaden in de kast terecht
komen met een mooi etiket. Mensen, ook niet-biebleden,
mogen gratis zaad meenemen uit de zadenbieb, met
de bedoeling dat er op termijn ook weer zaad van het
opgekweekte plantje wordt teruggebracht.

2020

jeugd/
volwassenen

ACTIVITEITEN

117

activiteiten
Educatie en ontwikkeling

543

aantal bezoekers

2021

2020

volwassenen

TOTAAL TIEL

2021 113.882 | 2020 105.811

4 SEPTEMBER OPENING VLINDERTUIN EN ZADENBIBLIOTHEEK
Op een stralende dag in september werden de Vlindertuin
en de Zadenbibliotheek ‘De Zindering’ geopend. De
Zadenbibliotheek is een samenwerkingsproject van de
Stichting Tiel Centrum XL en de bibliotheek en is tot stand
gekomen met de hulp van vele vrijwilligers.

27

activiteiten
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

84

aantal bezoekers

22

activiteiten
Ontmoeting en debat

164

aantal bezoekers

19

activiteiten
Kennis en informatie

88

aantal bezoekers

Er zijn het afgelopen jaar 196 activiteiten in Tiel
georganiseerd. Er hebben in totaal 1.090 mensen de
activiteiten bezocht.

