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LEESCOACH UURTJES
In 2021 zijn we in Beneden-Leeuwen gestart met
leescoach-uurtjes. Onze leescoach zit elke maand één
woensdagmiddag in de bibliotheek en is beschikbaar
voor vragen over lezen. De leescoach helpt kinderen met
het kiezen van het volgende leuke boek en beantwoordt
vragen van ouders over leesbevordering.
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TOTAAL AANTAL LEDEN

2021 3.669

18,7% van de inwoners is lid
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BIBLIOTHEEK BENEDEN-LEEUWEN,
BOVEN-LEEUWEN, DREUMEL EN
MAASBOMMEL

Zaltbommel

LEDEN

Er zijn het afgelopen jaar 176 activiteiten in
West Maas en Waal georganiseerd. Er hebben in
totaal 1.442 mensen de activiteiten bezocht.

20.137

West Betuwe

Druten

Maasdriel

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
In samenwerking met bibliotheek Druten, Wijchen,
Beuningen, Museum Tweestromenland en historische
vereniging Tweestromlenland hebben we tijdens de
maand van de geschiedenis een aantal activiteiten
georganiseerd. Het thema van de Maand van de
Geschiedenis was in 2021 Aan het werk. Vanwege de
rijke geschiedenis in de zorg in het gebied Maas en
Waal, hebben we de activiteiten hierop toegespitst. Elke
bibliotheek organiseerde haar eigen programma en deze
programma’s werden samengevoegd in een QR-code op
de gezamenlijke poster. Via de QR-code kon je ook een
webpagina bezoeken die meer achtergrondinformatie
geeft over het onderwerp. Zo ontstond er kruisbestuiving
kunnen ontstaan onder de bezoekers uit de verschillende
regio’s, die door het gezamenlijke verzamelpunt voor
de activiteiten gemotiveerd werden om er een in
een andere regio te bezoeken. In Druten was er een
vertelling over Boldershof en miniaturen van het
oude Boldershof. In Beneden-Leeuwen stond een
display met fototentoonstelling. De webpagina van
tweestromenland is nog steeds te bezoeken via https://
www.museumtweestromenland.nl/geschiedenis/

105

activiteiten
Educatie en ontwikkeling

3.192

Binnen het project laagtaalvaardige ouders
heeft de leescoach leesbevorderende activiteiten
georganiseerd op de VVE-kinderopvanglocaties.
Helaas was het door corona niet mogelijk ouder/
kind-activiteiten te organiseren. Door het inzetten
van de digitale oudernieuwsbrief zijn de ouders
zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten van de
leescoach.

ACTIVITEITEN

19.646

Het educatieprogramma de Bibliotheek op school is
in de gemeente West Maas & Waal ondanks corona
zoveel mogelijk doorgegaan. De leescoaches zijn
creatief geweest waardoor leerlingen zowel digitaal
als in de klas zoveel mogelijk geënthousiasmeerd
zijn te lezen. De focus ligt op leerlingen die geen
leesmotivatie ervaren. In Dreumel en BenedenLeeuwen is op verzoek van de Oversteek en het
Kindcentrum het ondersteuningsprogramma
Vlot & Vloeiend lezen aangeboden aan
leerlingen die een extra steuntje in de rug konden
gebruiken als het gaat om lezen. Dit is gefinancierd
met NPO-geld in samenwerking met scholenkoepel
Groeisaam.
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GEMEENTE WEST MAAS
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SCHRIJVERSBEZOEK PIM LAMMERS KINDERBOEKENWEEK
Hoog bezoek in de bieb: auteur Pim Lammers kwam
vertellen over zijn mooie prentenboeken. Hij las niet alleen
voor uit boeken die al uit waren, maar ook gedichten die
nog niemand eerder had gehoord. Er mocht ook lekker
geknutseld en getekend worden. Pim las een beschrijving
van een monster voor en de kinderen mochten hun fantasie
erop los laten. Daarna was het vergelijken geblazen: klopt
jou tekening met het idee van de schrijver? Zo bleek een
groot wit monster met vier poten, zwarte vlekken en hoorns
ineens: een koe! Na afloop en ook later nog waren alle
boeken van Pim Lammers uitgeleend in de bibliotheek in
Beneden-Leeuwen. Een succes dus!
INVULHULP BELASTINGAANGIFTE AAN HUIS.
In maart en april 2021 konden de inwoners van West
Maas en Waal gebruik maken van hulp bij het invullen
van de belastingaangifte. Dit werd in samenwerking met
de Thuisadministratie van Sociom opgezet. Vanwege de
maatregelen op dat moment kon de hulp alleen aan huis
plaats vinden. Maar dat bood ook een kans: het is ook goed
voor te stellen dat in je eigen omgeving het fijner voelt om
met persoonlijke zaken aan de slag. Dankzij de fanatieke
inzet van Anja Valkcx van Sociom hebben we afgelopen
jaar 15 mensen kunnen helpen met het invullen van hun
belastingaangifte.

