WEEK VAN DE OPVOEDING
Een mooie samenwerking tussen GGD, Sante Partners,
Gemeente West Betuwe en Bibliotheek Rivierenland. Een
week vol leuke en leerzame activiteiten. Een workshop
hoe laat ik mijn kind beter luisteren, baby massage,
spreekuur met een opvoedcoach, kleurwedstrijd en een
mooie theatervoorstelling Wat rijmt er op stoep. Een mooie
samenwerking, waardoor we de mooie activiteiten gratis
hebben kunnen aanbieden.
KINDERBOEKENFEEST
Een top dag met veel leuke activiteiten. Maak kennis
met diverse beroepen doormiddel van de beroepenbieb.
Veel locale partijen zoals dansstudio24, Circus Pipin,
imkervereniging, NS, kunstenaars Ien van Laanen en
Hans Beringen, toneelgroep-t-jater en het Repair cafe
waren hierbij aanwezig om een bijdrage te geven aan de
beroepenbieb en deze dag mede tot een succes hebben
geholpen. De fijne samenwerking met de Pluk. Het was een
geslaagd feest met veel vrolijke en positieve reacties van
kinderen en ouders.

Buren

Culemborg

690

Neder-Betuwe
Tiel
West Betuwe

aantal bezoekers

Druten

15

West Maas en Waal

activiteiten
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

Zaltbommel

379

Maasdriel

aantal bezoekers

51.496

jeugd

6.366

volwassenen

3.417

instellingen

UITLENINGEN

BIBLIOTHEEK ASPEREN, BEESD,
GELDERMALSEN, HAAFTEN, HERWIJNEN,
HEUKELUM, OPHEMERT, DEIL EN VUREN.

55
2021

TOTAAL AANTAL LEDEN

2021 9.838

23,5% van de inwoners is lid

DE MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Samen met de Historische Kring West Betuwe de
indrukwekkende lezing over Kinderarbeid opgezet. Voor
de leden van de Historische Kring was het nieuw dat de
inschrijving via de Bibliotheek verliep, maar heel positief
ervaren en er zijn al nieuwe plannen voor een samenwerking
rondom vrijheid in mei.
VOORLEES & KNUTSELPRET
Sinds dit jaar hebben we knutselen aan het voorlezen
gekoppeld. Er wordt eerst een mooi verhaal voorgelezen
door onze voorleesvrijwilligers en in het thema van het boek
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Er zijn het afgelopen jaar 176 activiteiten in
West Betuwe georganiseerd. Er hebben in totaal
1.442 mensen de activiteiten bezocht.
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Naar aanleiding van het rapport Leesoffensief is
Bibliotheek Rivierenland in 2020 gestart met een
proeftuin op Yuverta en de Lingeborgh. Steeds meer
jongeren (62%) op het VMBO zijn laaggeletterd.
Door in te zetten op deskundigheidsbevordering
van leerkrachten, collectie en leesgesprekken met
leerlingen hebben leescoaches bij de afronding
van de proeftuin in 2021 bereikt dat 75% van de
leerlingen op Yuverta aangeeft meer te zijn gaan
lezen. Op de Lingeborgh zijn er in samenwerking
met de leerkrachten boekpromotielessen gegeven
en groepsbezoeken aan de bibliotheek gebracht. Alle
leerlingen hebben een bibliotheekpasje gekregen en
er zijn schrijversbezoeken georganiseerd. In december
2021 is het project afgerond en vervolgstappen zijn
gezet voor structurele samenwerking.
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In de zomervakantie hebben leescoach en medialabmedewerker de Biebclub Vakantieklas verzorgd in
Dodewaard voor leerlingen die een steuntje kunnen
gebruiken als het gaat om leesmotivatie. Leerkrachten
hebben leerlingen hiervoor aangemeld.
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De educatieprogramma’s in de gemeente WestBetuwe zijn ondanks corona zoveel mogelijk
doorgegaan. Leescoaches zijn creatief geweest
waardoor de leerlingen op alle kinderopvanglocaties
en scholen met het programma de Bibliotheek op
school zoveel mogelijk ondersteund zijn op het gebied
van leesbevordering. Door de inzet van Boekenpret
werden ouders gestimuleerd thuis voor te lezen
aan hun kind. Dit met als doel te werken aan een
positieve leesomgeving thuis. Binnen het programma
de Bibliotheek op school wordt steeds meer de focus
gelegd op leerlingen die geen leesmotivatie ervaren.
Er worden individuele leesgesprekken gevoerd en in
kleine groepjes gewerkt.
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wordt er iets moois gemaakt. Zo nemen de kinderen iets
moois mee naar huis en kunnen ze het verhaal thuis nog
eens vertellen. Een hele gezellige middag met een mooie
activiteit, waarin het leesplezier bovenaan staat. Ouders en
kinderen ontmoeten elkaar.
MEESTER TIM IN DE PLUK.
In samenwerking met De Pluk en Welzijn West Betuwe
een mooie zomer programmering opgezet met veel
leuke activiteiten. Het thema was Olympische spelen. De
Bibliotheek was druk met het boekendomino, lanceer je

racket en maak je eigen medialle en ga hiermee op de foto. In
een zomer met veel regen was dit een leuke afleiding voor de
basisschoolkinderen. De foto kregen ze als aandenken mee
naar huis.
DE SINTERKLAAS ENTERTAINMENT SHOW
Na het succes van vorig jaar is ‘De Sinterklaas Entertainment
Show’ terug in Theater De Pluk met een gloednieuwe show!
Interactieve liedjes, grappen met de Pieten en een nieuw
spannend verhaal, verteld door Sinterklaas. Een show is in
samenwerking met Stichting helpende hand opgezet voor
gezinnen van deze stichting.
SINTERKLAASFEEST IN HAAFTEN
Dit jaar kwam oma Piet langs in De Burcht Heaften te
Haaften en in Bibliotheek Geldermalsen. Met het mooie
Sinterklaasverhaal over Boris en zijn paard van onze collega
Ron Strik, leescoach werd het een heel feest. Er werd gedanst
en gezongen en oma Piet deed heerlijk mee. De kinderen
konden ook nog een mooi sinterklaaspaardje knutselen en
een laarsje.
DE WENSBOOM
Kerstfeest met opening van de Wensboom in de Pluk in
samenwerking met stichting Kunst en Cultuur. Wethouder
Rutger van Stappershoef opende de wensboom. Hij kwam
een mooi kerstverhaal voorlezen, daarna konden de kindjes
een wenskerstbal maken. De mooiste wensbal kreeg een
prijsje (uitreiking 3 jan). De kinderen waren erg enthousiast
met het maken van de kerstbal. Stichting Kunst en Cultuur
leverde de wensballen aan.

