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Om ontmoeting op een laagdrempelige manier te bevorderen, slaat de bibliotheek in
2021 een aantal bieb-puzzels van Jan van Haasteren in. Dat wordt al snel een succes.

Bibliotheek is een essentiële voorziening
Trots. Dat is het woord waar ik dit jaarverslag dat u nu in handen heeft mee zou
willen beginnen. Want trots, dat zijn we. Trots op het feit dat wij de deuren vanaf 20
mei 2021 ondanks alle corona-malheur open konden houden, omdat iedereen er van
doordrongen is geraakt dat een bibliotheek een essentiële instelling is. Een onmisbare basisvoorziening voor onder meer ontmoeting, voorlichting, hulp bij digitale
overheid en taalstimulering voor jong en oud. Een aanbod dat wij in het afgelopen
jaar met hard werken ook weer hebben weten te versterken. Van verteltassen voor
peuters tot een fonkelnieuwe eigentijdse bibliotheek-vestiging. U kunt het lezen èn
bekijken op de volgende pagina’s.
Veel plezier!
Hetty van de Weg-Hendriksen,
Directeur-bestuurder
Bibliotheek Noord-Veluwe

Noord-Veluwe

Vliegwiel voor Vaassen
De bibliotheek in Vaassen verkast naar het hart
van het dorp. Nieuwbouw aan de Dorpsstraat 48.
Directeur Hetty van de Weg: ,,Een toplocatie. We
hebben hier echt een ontmoetingsfunctie, zeker
met het leescafé.’’
De officiële opening wordt op maandag 5 juli verricht door wethouder
Jan Aalbers van de gemeente Epe. Dat doet hij met een creatieve toespraak over wielen: ,,De Bibliotheek Noord-Veluwe biedt heel veel
soorten zijwieltjes als je je weg zoekt in de maatschappij. En alle zijwieltjes samen maken de bieb tot vliegwiel voor Vaassen.’’
Vanaf 11 september is de bibliotheek in Vaassen ook open op zaterdag.
Om dat te vieren organiseert de bieb die dag twee feestelijke voorstellingen voor de jeugd.

Een eigen app!
Een eigen app voor de bieb. Iedereen met een smartphone kan nu overal en altijd bij de Bibliotheek Noord-Veluwe
terecht. Direct kijken of een boek aanwezig is en het reserveren, uitleningen bekijken en verlengen, het kan allemaal.
Zoek in de app store op Bibliotheek Noord-Veluwe en installeer de app.

Hulp bij digitale overheidszaken
Voor ‘overheids-vragen’ over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs of pensioen kunnen inwoners van
de Noord-Veluwe vanaf 9 juni terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) bij de Bibliotheek Noord-Veluwe.
Daar helpen bibliotheekmedewerkers met het vinden van informatie op internet en verwijzen ze door naar de juiste
instanties. De komst van een dergelijk punt is hard nodig, weet biebprojectleider Diana Pater: ,,Maar liefst vier miljoen
Nederlanders vinden digitale contacten met de overheid lastig.’’

‘Nieuwe stap op weg
naar leesplezier’
In de gemeente Oldebroek zijn alle 15 locaties voor
kinderopvang gaan werken met de ‘Verteltas’. In
de verteltas zitten een boek, een spelletje en een
knuffel. De peuters krijgen de tas per toerbeurt
mee naar huis. In dit leesbevorderingsproject voor
kinderen van 0 tot 6 jaar wordt samengewerkt
door het basisonderwijs, de kinderopvang, het
consultatiebureau en de bibliotheek.
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Taalpunten hebben
kwaliteit op orde
De Bibliotheek Noord-Veluwe ontvangt in 2021 een certificaat waaruit
blijkt dat de Taalpunten van de bibliotheek voldoen aan belangrijke
kwaliteitsnormen. De opsteker wordt uitgereikt door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), een onafhankelijke
organisatie die de kwaliteit toetst van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.
Volgens de auditoren hebben de Taalpunten een sterke positie in elke
gemeente. De aandacht die aan bestrijding van laaggeletterdheid
wordt geven en de kwaliteit van de taalvrijwilligers wordt door de CBCT
als zeer positief ervaren.

Inspiratiedag laaggeletterdheid
In het kader van de Week van Lezen en Schrijven krijgen wethouders, taalvrijwilligers en organisaties die zich bezig houden met laaggeletterdheid
op 10 september een inspirerende dag voorgeschoteld door de bibliotheek.
Er wordt informatie over laaggeletterdheid gegeven, er is een quiz om de
eigen taalvaardigheid te testen, er zijn workshops en er is een lezing van
schrijver en tv-persoonlijkheid Özcan Akyol.

Koken in Taalkeuken
In ’t Huiken in Elburg trapt de bibliotheek op vrijdag 24 september af met een bijzonder project: een taalkeuken
voor mensen die houden van koken en daarnaast hun Nederlands willen verbeteren. Op tien vrijdagochtenden
gaan deelnemers samen koken, lezen, schrijven èn eten. De bieb werkt hierbij samen met de Voedselbank,
Stichting Wiel en de gemeente Elburg.

Bieb en Omroep Elburg maken
taaltelevisie
Onder het motto ‘Wat heb jij met taal?’ maken het Taalpunt in Elburg en de Lokale
Omroep Elburg (LOE) vanaf 26 april samen een reeks televisie-uitzendingen over taal.
Doel is om laaggeletterdheid in de gemeente onder de aandacht te brengen. In Elburg
wonen 23.500 mensen, van hen hebben ruim drieduizend mensen moeite met de
Nederlandse taal, rekenen of met digitale vaardigheden. Het gaat om een initiatief
van de bibliotheek in samenwerking met LOE TV. Voor het programma gaat Margriet
Breet namens Taalpunt Elburg met een cameraman op stap om met mensen over taal
te praten.
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Speeddaten tijdens
Kinderboekenweek
Een praatje maken met een politieagent, een boswachter of zelfs een
prof-voetbalster van FC Twente. Tijdens Kinderboekenweek van 6 tot en met
17 oktober houdt de bieb speciale speeddates in Wezep en Vaassen waarbij
kinderen alles te weten kunnen komen over beroepen die ze misschien zien
zitten als ze later groot zijn. Thema van de Kinderboekenweek is namelijk
‘Worden wat je wil’.
Ook maakt de Bibliotheek Noord-Veluwe in samenwerking met het Cultuurplein tientallen scholen enthousiast om deel te nemen aan de Kinderboekenweek. Er gaan maar liefst 23 schrijvers, dichters, illustratoren, dansers en
kunstenaars naar de scholen toe.

Boekenweek van jongeren
Van 17 tot 26 september kunnen jongeren tijdens ‘de Boekenweek van Jongeren’ bij de Bibliotheek Noord-Veluwe de
bundel 3PAK ophalen. In de bundel staan korte verhalen van topauteurs Splinter Chabot, Aimee de Jongh en Khalid
Boudou. In Elburg overhandigt de bieb drie dozen vol 3PAK’s aan Bastiaan van Esch, docent Nederlands aan het Nuborgh College Oostenlicht. Van Esch: ,,Zo creëren we leesplezier voor steeds meer leerlingen.’’

Vijftienhonderd kids
maken kennis met Coco
Geen blije groepen peuters in de vestigingen van de bibliotheek,
geen biebmedewerkers op bezoek bij de kinderopvanglocaties. De
Nationale Voorleesdagen van 20 tot en met 30 januari verlopen
door corona compleet anders dan in voorgaande jaren. Maar het
voorleesfeest is niet minder leuk, zo blijkt. In het werkgebied van
de bieb maken vijftienhonderd kinderen kennis met het Prentenboek van het jaar: ‘Coco kan het’. Dat kan omdat digitaal alle
registers worden opengetrokken en via het verspreiden van 50
voorleestassen.

Bieb helpt bij digitale opvoeding
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart tot en met 2 april vraagt de bieb aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers worden op diverse manieren meegenomen en krijgen tips
om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin. Naast verschillende gratis online webinars maakt de
Bibliotheek Noord-Veluwe ook een mediatas met daarin een tijdschrift en enkele flyers en folders.

Verloting

Tessa Steenkamer
(7, Hattem) en Jens
Lindenhols (10, Elburg)
winnen vakantiepakket bieb.

Tekenen

Helynn v.d. Bosch
(6, Doornspijk) wint
tekenwedstijd bieb
in Elburg.

Tweestrijd

R. Schoten (Heerde)
wint anekdotewedstrijd bieb over
thema
‘Tweestrijd’.

Bieb reikt handvatten
aan voor duurzamer
leven
De Bibliotheek Noord-Veluwe zet van september tot en
met december de belangrijke thema’s ‘Duurzaamheid’
en ‘Klimaatadaptatie’ in de schijnwerpers. De bieb
wil het publiek helpen om thuis de eerste stappen te
zetten naar een duurzamer leven. De bibliotheek werkt
hiervoor samen met experts van Veluwe Duurzaam,
Heerde Energiek, afvalverwerker Circulus Berkel en in
Epe ook met deskundigen van de gemeente.
In september komt Gera van den Berg, schrijfster van
het boek ‘Op Orde!-minimaliseren in het gezin’, naar
Elburg en Epe met adviezen voor een duurzame levensstijl. Van 8 tot en met 16 oktober is de ‘Week van de Duurzaamheid’. Ook de bibliotheek doet hier aan mee. In deze periode kunnen inwoners in de bieb kosteloos in gesprek met een
energiecoach of -adviseur. Daarnaast kan gedurende een langere periode gratis een CO2-meter worden geleend.
In november geeft Patricia Huisjes in Epe een lezing over voedselbossen. Vanaf 15 december kunnen mensen in de
bibliotheek-vestiging in Epe terecht voor de interactieve tentoonstelling ‘Circulair doe je zo!’ over afval en grondstoffen.

Influencer helpt kinderen
over leesdrempel
Op donderdag 8 maart wordt in de vestiging Hattem van de Bibliotheek
Noord-Veluwe een filmpje geschoten met de Hattemse Joran Beeftink,
bij heel veel kinderen beter bekend onder de naam Joran GameBawz.
Bibliotheken hebben zijn hulp ingeroepen om kinderen die niet van lezen
houden toch lekker aan het lezen te krijgen via het ‘Makkelijk Lezen Plein’.
De influencer die honderdduizenden volgers heeft op YouTube, Instagram
en TikTok, is er met zijn persoonlijke geschiedenis van dyslexie de geknipte persoon voor: ,,Ik weet wat het is om zoiets te hebben.’’
Karin Wolf, specialist Educatie bij de Bibliotheek Noord-Veluwe, is blij
met de hulp van de influencer: ,,De vlog die Joran nu voor ons maakt is
perfect. Dit draagt bij aan een professioneel en eigentijds imago van de
bibliotheek en maakt duidelijk dat we er echt voor iedereen zijn. Niet
alleen voor het lezende kind, maar dus ook voor het kind dat niet graag
leest.’’

Lezingen maken indruk
Op donderdag 21 oktober is in de bibliotheek van Elburg tijdens een lezing van Eva Vriend nog de pijn voelbaar die de
afsluiting van de Zuiderzee heeft veroorzaakt bij vissersfamilies. De afsluiting leidde tot armoede en gezinnen voelden
zich in de steek gelaten door de overheid.
Emoties zijn er ook wanneer Pieter Siwabessij op donderdag 28 oktober in de bibliotheek van Vaassen een lezing houdt
over de complexe geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland. De geschiedenisdocent en derde generatie
Molukker wil dat Molukkers erkenning krijgen en worden gezien en gehoord.
In de bibliotheek van Hattem verzorgt Joke Eikenaar op 4 november voor een enthousiast publiek een lezing over haar
nieuwe boek ‘Het zoete water’ dat zich rondom Hattem in de 15e eeuw afspeelt.

Colofon

Samenstelling en teksten: Ton van der Schouw Communicatie & Events. Vormgeving: Rijnbrink

“Ruime keus aan boeken.
Goed gesorteerd.
Leuke evenementen
worden georganiseerd,
workshops e.d.”
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Illustrator Tjarko van der Pol
brengt een bezoek aan de Hoge
Weerdschool en de St. Bernardusschool in Epe en de Rank in
Wezep. De scholen wonnen een
prijsvraag van de bieb dit
voorjaar.

Computercursus
De bibliotheek en de gemeente Elburg
geven in september een computercursus
cadeau. Het publiek kan kiezen uit een
module van een computercursus of de
gehele cursus Digisterker.

LinkedIn
In samenwerking met de gemeenten
Oldebroek en Hattem biedt de
bibliotheek een workshop LinkedIn
aan. Er is uitleg en deelnemers
maken een eigen account
en profiel aan.

Helpt bij het leren van nieuwe dingen
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meeste interesse in*
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79%
69%
53%

In verschillende vestigingen
helpen medewerkers van de bieb
mensen bij zoektocht naar ideale
baan. Er zijn gratis trainingen en
workshops met onder meer het
maken van een goed cv.

Voelt zich uitgenodigd
om langere tijd te verblijven
in de bibliotheek

Het ledenonderzoek is in het najaar van 2021 uitgevoerd door onderzoekbureau MWM2 in opdracht van Probiblio. Aan het onderzoek hebben
14.670 leden van circa 80 bibliotheken deelgenomen. Elke bibliotheek
legde de algemene module voor en drie modules naar keuze, zoals
Bekendheid diensten & activiteiten, Lidmaatschap en Maatschappelijke
waarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berthy
Nijhuis, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).

Afhaalbieb
De ‘Afhaalbieb’ blijft een groot
succes. In steeds meer vestigingen
kunnen verrassingstasjes worden
opgehaald. Teamleider Magda
Dekker van de bieb: ‘In januari
bijna 1.250 tasjes
gemaakt’.

Boekenkennis
Tijdens de meivakantie houdt de bibliotheek een online boekenactiviteit
voor basisscholieren in het werkgebied. Ze moeten speuren
naar antwoorden bij
verschillende
boekomslagen.

