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Theo Selder, taalambassadeur stichting ABC is blij met onze bieb. Samen met Ivette Sprooten en

Milja de Vries van Cubiss, onderzocht hij onze bieb.
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Het is met dankbaarheid dat ik het eerste jaarverslag als directeur van de Stichting Openbare

Bibliotheek Nuth oplever. Met een enthousiaste groep vrijwilligers, betaalde medewerkers en

een ondersteunend bestuur hebben we een mooi kwalitatief programma neergezet voor de

inwoners van Beekdaelen en de leerlingen van de basisscholen in de voormalige gemeente Nuth.

Ook de vrijwilligers van het Taalcafé Nuth hebben meer dan een steentje bijgedragen.

 

Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie vaak te ontmoeten in een van onze vestigingen van

onze mooie Bibliotheek Nuth.

 

Hartelijke groet,

Marion Schepers

Directeur

 

 

 

Beekdaelen, 31 maart 2020
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INLEIDING1.

Zoals ieder jaar brengt de Stichting Openbare Bibliotheek Nuth verslag uit van de ontwikke-

lingen en activiteiten in de afgelopen twaalf maanden. Het was geen gewoon jaar.  

Sinds 1 januari 2019 vormen Nuth, Onderbanken en Schinnen de gemeente Beekdaelen. Een

langgerekte plattelandsgemeente met 36.000 inwoners, 15 kernen, 11 basisscholen en 3 biblio-

theekorganisaties. 

Op basis van de Wet algemene regels herindeling zal uiterlijk 1 januari 2021 het bibliotheekbeleid

geharmoniseerd moeten zijn. “Wat betekent de fusie van de gemeente voor onze bieb” was de vraag

die ons allemaal bezighield. Verder kreeg de bieb per 1 april een nieuwe directeur en kampten we

met een langdurig zieke vestigingsmanager Nuth. 

 

Dhr. J.M.W. Hermkens voorzitter

Dhr. J.H.W.A. Florissse penningmeester

Mevr. J.R.A. ter Linden secretaris

Mevr. J.W. Jacobs-Meulenberg algemeen bestuurslid

Mevr. E.M.L.A. Muris algemeen bestuurslid

Mevr. M. Pfeyffer agemeen bestuurslid

Dhr. F.H.J.M. Pluijmaekers algemeen bestuurslid

De Stichting Openbare Bibliotheek Nuth is opgericht op 9 november 1965 en bestaat uit circa 32

vrijwilligers, 7 betaalde krachten (4,2 fte) en een onbezoldigd bestuur. De laatste statutenwijziging

dateert van 4 september 2009. 

 

Bestuurssamenstelling op 31 december 2019:

 

WIE ZIJN WE?
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een belangrijke functie heeft in de ontwikkeling en educatie van kinderen, van baby tot en met

basisschool; 

bijdraagt aan de ondersteuning van kinderen en volwassenen met leesproblemen, zoals dyslexie

en laaggeletterdheid; 

volwassenen en senioren ondersteunt op weg naar digitale vaardigheid (sociale redzaamheid)

culturele activiteiten verzorgt voor kinderen, volwassenen en senioren. 

aanwezig in alle kernen, een centraal punt is voor kinderen, hun ouders, scholen, senioren en

andere buurtbewoners (participatie). 

We zijn een Brede Maatschappelijke Bibliotheek met een aanvullende rol binnen het Sociale

Domein. Onze kracht ligt in de plattelandsaanpak: een lokale aanpak dichtbij de burger en verankerd

in iedere kern. We bieden een basisvoorziening. Dat doen we niet alleen. 

In opdracht van en samen met de voormalige gemeente Nuth is de bieb in 2016 volledig tegen het

licht gehouden. Dit gebeurde via een gemeentelijke klankbord- en werkgroep, waarbij het Beleids-

plan 2016-2019 de leidraad was. 

 

De gemeenteraad concludeerde dat de bibliotheek: 

 

Het gezicht van de bieb:

Vrijwilligers en betaalde medewerkers mei 2019



Wij zagen de voormalige gemeente Nuth, en nu de gemeente Beekdaelen, als onze partner.

Verder werken wij sinds de oprichting van de Federatieve Parkstad Limburg Bibliotheken in

2008 nauw samen met de Parkstad-bibliotheken. 

Vooral met de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken hebben we een hechte samenwerking. Dit

leidde per 1 juli 2019 tot een visie bibliotheekwerk Beekdaelen 2020-2025: “de bibliotheek

maakt je rijker!” Een samenvatting hiervan hebben wij aan de start van het ambtelijke harmoni-

satieproces overhandigd aan de ambtenaren Sociaal van de gemeente Beekdaelen.

In Beekdaelen, Parkstad en de provincie Limburg vormen wij samen met een netwerk van

vrijwilligers en sociaal-maatschappelijke partners een stevige pijler binnen het Sociaal Domein.

 

Het netwerk:
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Visie: onze bibliotheek betekent voor elke burger een laagdrempelige en eigentijdse voorzie-

ning, die vrije toegang biedt tot objectieve informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en

ontspanning. Daarbij stimuleren we leesplezier, zelfredzaamheid, individuele ontplooiing en

meningsvorming.

WAAR STAAN WE VOOR?



Voor scholen bieden wij een maatgericht aanbod op het gebied van educatie-, taal-, en lees-

bevordering. Onze focus ligt op het vergroten van leesplezier bij leerlingen en op het leveren

van ondersteuning aan leerkrachten en ouders, door leesbevorderingsactiviteiten te verzorgen.

Binnen de brede scholen zijn wij een van de partners die meebouwen aan de brede school-visies.
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WAAR VIND JE ONS?

VESTIGING BASISSCHOOL BESTUUR

Hulsberg

Bibliotheek op School+

Nuth

Hoofdvestiging

Schimmert

Bibliotheek op School+,

gemeentelijk servicepunt 

Wijnandsrade

Bibliotheek op School+

Bs Hulsberg

270 leerlingen

Innovo

Bs de Bolster

370 leerlingen

Bs ’t Kirkeveldsje

260 leerlingen

Bs H. Stefanus

100 leerlingen

Innovo

Innovo

Innovo

 1  Een bibliotheek op school (dBoS) die ook voor de burgers toegankelijk is.

 

1



 

 

WAT DOEN WE?

2  Een een-op-een aanpak: een taalvrijwilliger begeleidt een taalmaatje en wordt

hierbij ondersteund door de bieb.

3  In kader van 'Een leven lang leren’.

4  Minder en niet mobiele lezers ontvangen hun boeken en media thuis .
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KENNIS

&

INFORMATIE

Servicepunt gemeente

Juridisch spreekuur 

Belasting spreekuur

Collectie fysiek en digitaal 

Advies en informatie  

Column Bissie Beekdaelen

ONTWIKKELING

& 

EDUCATIE

Taalpunt

Doorgaande (digitale) leerlijn Klik&Tik en Digisterker

Mediawijsheid school 

Non-fictie aanbod (o.a. e-books)

Leesmenu scholen

Leer- en werkplekken

LEZEN

&

LITERATUUR

Doorgaande leeslijn Boekstart+ dBos

BiebaanHuis 

Gratis pas 0-18

Leespromotie-activiteiten 

Leesclubs volwassenen en jeugd (Bieb-bendes)

Fictie aanbod (o.a. e-books)

Literaire lezingen

ONTMOETING

& 

DEBAT

Taalcafé

Echtscheidingscafé

Maatschappelijke lezingen en debat

Studium Generale 

2

KUNST

& 

CULTUUR

Bezoek schrijvers

Filmcafé

Kunstlezingen

Wisselende exposities

Deelname LOKC

3

4



Naast de lokale aanpak wordt in de bovenlokale kunst- en cultuurfunctie voorzien door onze

partners SCHUNCK* (Bieb – Muziek en Dansschool - Museum) en Parkstad Limburg Theaters in

Heerlen en Kerkrade. Zij bieden een hoogwaardig en gevarieerd aanbod van exposities en

theatervoorstellingen. 

Verder werkt SCHUNCK*, als penvoerder van ‘PIT Cultuurwijzer’, samen met verscheidene

culturele instellingen, zoals de muziekschool, de Vrije Academie, het Mijnmuseum, Historisch

Goud, popschool Parkstad en Continium, en met 140 ZZP'ers op het gebied van cultuur-

educatie. ‘PIT Cultuurwijzer’ helpt via de methodiek ‘Cultuurloper’: 

1. Scholen een doorlopende educatief-culturele leerlijn op te zetten, 

2. leerkrachten deskundiger en vaardiger te laten worden in cultuureducatie,

3. het onderwijsveld en het culturele- dichter bij elkaar te brengen.

KUNST EN CULTUUR(EDUCATIE)
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2. ONTWIKKELINGEN EN
ACTIVITEITEN KINDEREN

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten in 2019,

uitgesplitst in educatie voor kinderen (0-12 jaar) en publieksactiviteiten voor volwassenen/senioren.

In 2019 bedroeg het totaal aantal activiteiten 377, waarvan 225 educatie-activiteiten en 152

publieksactiviteiten voor volwassenen/senioren. Met inzet van onze enthousiaste vrijwilligers zijn

we erin geslaagd een mooi en gevarieerd programma te realiseren voor jong en oud. 

 

Voorlezen, lezen en inzetten op leesplezier en leesbevordering stond ook dit jaar centraal in de

educatie-activiteiten van 0-12 jaar. Onze bieb heeft een veelzijdig leesbevorderingsprogramma voor

deze doelgroep. Samenwerking met en aansluiten bij het onderwijs vormt hierbij de rode draad.

Hieronder is dit aanbod uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen.  

EDUCATIE

Aanbod BoekStart

Voor 0 tot 4-jarigen en hun (groot)ouders/verzorgers hebben wij in 2019 ons aanbod uitgebreid. We

organiseerden 10 workshops, zoals ‘babygebaren’ en ‘muziek op schoot’ en een theatervoorstelling.

Voorheen zeer succesvolle workshops, maar gedurende het jaar nam het aantal deelnemers aan de

workshops helaas drastisch af. 

Onderzoek wees uit dat 150 uitnodigingen, die door de gemeente aan jonge ouders verstuurd

moesten worden, om het BoekStart-koffertje in de bieb te komen ophalen, niet verstuurd waren. Na-

vraag bij de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen leerde dat de stagnatie te maken had met opstart-

problemen. Ouders werden niet meer geïnformeerd over het ophalen van het BoekStart-koffertje en

het aanbod van de bibliotheek voor deze doelgroep. Dit wordt in 2020 samen met de gemeente

opgepakt   .

 

VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE

5

 

 5  Inmiddels worden de BoekStart-uitnodigingen weer verstuurd .

 



Nationale voorleesdagen ‘Een huis voor Harry’ 

Gedurende de Nationale Voorleesdagen in januari organiseerde onze bieb in totaal 10

voorleesontbijtjes. Verspreid over 4 dagen werden 264 peuters in onze 4 vestigingen voorgele-

zen uit het prentenboek van het jaar Een huis voor Harry. We leerden een versje, speelden het

verhaal uit het boek na en aten samen een broodje (met dank aan de sponsoring door bakkerij

Voncken). 

 

’t Hummelke bezoekt de bieb

Naar aanleiding van ons succesvolle educatie-aanbod voor het basisonderwijs, wilde Kinderdag-

verblijf ‘t Hummelke een paar keer per jaar langskomen met de 2- en 3-jarigen. In 2019 is dit 3

keer gebeurd. De educatiemedewerker heeft voorgelezen met ondersteuning van de Kamishi-

bai, een Japans verteltheatertje. De kinderen hebben ook zelf boekjes ‘gelezen’ in de bieb, en er

werden een aantal boeken geleend om samen te lezen in het Kinderdagverblijf. 
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6

 6  Het leesmenu is als bijlage 2 bijgevoegd.

 

 

 

PRIMAIR ONDERWIJS (PO)
De samenwerking met de basisscholen in de voormalige gemeente Nuth is een belangrijk

speerpunt binnen de educatie-werkzaamheden van de educatiemedewerker en leesconsulent.

Hiervoor wordt via een leesbevorderingsaanbod samengewerkt. 

 

Aanbod

De leesconsulent van onze bieb heeft een leesmenu   ontwikkeld. Dit menu bevat voor iedere

groep allerlei leesbevorderingsactiviteiten. Sinds het schooljaar 2018-2019 kiezen de scholen

taal- en leesbevorderingsactiviteiten uit het leesbevorderingsmenu. De activiteiten worden na

afloop samen met de school geëvalueerd, waardoor de samenwerking tussen de scholen en de

bieb steeds hechter wordt en de leesbevordering steeds meer op maat aangeboden worden.

Hierdoor wordt de educatieve meerwaarde van de bibliotheek onderstreept en aan de

leesbevorderingsbehoeftes van de scholen voldaan. Zo wordt er aan de belangrijkste

doelstelling, het creëren van leesplezier voor alle kinderen gewerkt. 

 

Nationale Voorleeswedstrijd 2019, kwart en halve finale

Ieder jaar organiseert onze bieb de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dat wil

zeggen de voorleeswedstrijd tussen leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de

voormalige gemeente Nuth. In 2019 was onze bieb ook aan de beurt om de regiofinale, ook wel

de Parkstad-ronde genoemd, te organiseren. 



In deze Parkstad-ronde streden 10 voorleeskampioenen uit heel Parkstad om een plekje in de

Provinciale Finale. Dit festijn vond op 27 februari plaats in Brasserie Bie Os in Schimmert, er

waren 150 enthousiaste toeschouwers aanwezig en de presentatie was in handen van de

kundige Lila Violet  .
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7

Vakantiebieb 2019

In juni en juli heeft een scholentour plaatsgevonden

waarbij de leesconsulent op pad ging met een koffer

vol met boeken. Deze boeken waren ook digitaal te

lenen via de vakantiebieb-app. Een mooie manier om

ruimte te besparen in je reiskoffer en te lezen tijdens

de vakantie. Alle leerlingen ontvingen tevens een

folder met informatie over de bibliotheek en de

vakantiebieb

Bibliotheekintroductie

Kennismaking met het brede boekenaanbod van onze bieb staat centraal tijdens de bibliotheek-

introductieactiviteit. De groepen 1 t/m 4 maakten via prentenboeken kennis met de bibliotheek.

Op deze manier werden zij op een interactieve manier meegenomen in het grote aanbod pren-

tenboeken, eerste leesboeken en informatieve boeken.

De groepen 5 t/m 8 gingen via het spel “Bieb & Co”, gebaseerd op het bekende gezelschapsspel

“party en co”, aan de slag met opdrachten en vragen over boeken. Het was een leerzame,

creatieve en competitieve leesbevorderingsactiviteit. 

 

Nederland leest!

Tijdens de campagne Nederland leest in november, kregen de leerlingen van de groepen 7 en 8

van onze bieb het boek ‘Borealis’ van Marloes Morshuis cadeau. Aan dit boek koppelden we een

debat in de groepen rondom het thema duurzaamheid. Voor de kinderen een goede ervaring in

het leren debatteren, formuleren van hun mening en onderscheid maken tussen feit en mening. 

 

Mediawijsheid

Tijdens de week van de Mediawijsheid kozen verschillende scholen voor een mediawijsheid-

activiteit, voor groepen 1 t/m 8. Hierbij werd de kennis van digitale media bij de leerlingen

getoetst. Dit gebeurde door middel van een interactieve game met vragen over (social) media. 

 

 

vakantiebieb (groep 1 t/m 3) en een zomerleesbingo (groep 3-8). Iedere volle bingokaart mocht

ingeleverd worden bij een bibliotheek in ruil voor een leuk presentje. Doel hiervan is voorkoming

van de zomerleesdip en de daarmee gepaard gaande daling in leesniveau van de leerlingen.

 7  Lila Violet www.puurmuur.nl.

 

 



 

 

Bieb-bendes 

In schooljaar 2018/2019 zijn er weer 3 gloednieuwe bieb-bendes gestart. Dit keer in onze

bibliotheek op school in Hulsberg, Nuth en Schimmert. De boekenclubs voor kinderen uit groep

6/7 werden geleid door de jeugdboekenschrijver Michael Reefs, o.a. bekend van de boekenserie

‘De Bieb-bende’ en afgerond in mei 2019. 

De door onze bieb ontwikkelde bieb-bendes zijn een groot succes en inmiddels overgenomen

door vele bibliotheken en scholen in de provincie Limburg. Gezien het grote aantal

aanmeldingen voor onze 3 bieb-bendes, hebben wij in 2019 het aantal deelnemers per bieb-

bende opgehoogd van 12 naar 15. Dit bleek achteraf te veel. 

In 2020 hebben we dit weer teruggedraaid naar maximaal 12. De eindproducten van de bieb-

bendes: een boekje vol spannende verhalen, een krant en een in de bibliotheken op school

opgenomen film, werden door ouders en leerkrachten enthousiast ontvangen.

 

Overige naschoolse activiteiten

Onze bieb organiseerde tweemaal een escaperoom voor de jeugd. Tijdens de Kinderboeken-

week met het thema ‘voertuigen’, waren er in de bibliotheek 3 drukbezochte workshops van

Mad Science rondom ruimtevaart. Luciano Meloni, dirigent in opleiding, verzorgde 4 workshops

rond klassieke muziek voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
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BASISSCHOLEN, NASCHOOLS AANBOD
 

BASISSCHOLEN, AANBOD EN SAMEN-
WERKING PROFESSIONALS

 Aansluiten bij ouderavonden en letter- en leesfeesten

Op verzoek van basisschool de Bolster, heeft onze bieb een informatieve inloopavond georgani-

seerd voor ouders van de groepen 3. Omdat de kinderen uit deze groepen leren lezen, is het

voor de ouders extra belangrijk de bibliotheek en haar aanbod te leren kennen. 

De educatiemedewerker en de leesconsulent van onze bieb en de leerkrachten van de groepen 3

waren in de bibliotheek aanwezig voor voorlichting en advies. De opkomst van ouders en

leerlingen was helaas zeer laag. Hiervan hebben we geleerd dat het bereik een stuk groter wordt

als de bibliotheek aansluit bij ouderavonden op school. Dit gebeurde dan ook succesvol tijdens

ouderavonden op de basisscholen in Schimmert, Hulsberg en Wijnandsrade. Het leverde dan ook

altijd nieuwe jeugdleden op. 

 



Daarnaast is de bibliotheek met de scholen in overleg over de letter- en leesfeesten, waarbij de

leerlingen uit groep 3 hun alfabetdiploma krijgen. Elke school geeft hier op een andere manier

invulling aan. Over het algemeen worden de ouders hiervoor uitgenodigd. We onderzoeken hoe

de bibliotheek hierin een rol kan krijgen.

 

Leescoördinatorenoverleg Bibliotheek Nuth en PLB

Tweemaal per jaar organiseert de bibliotheek een leescoördinatorenoverleg, eenmaal binnen de

voormalige gemeente Nuth en eenmaal in Parkstad-verband. Tijdens de eerste bijeenkomst

stond het leesbevorderingsaanbod van de bibliotheek en het updaten van de leesplannen van de

4 basisscholen centraal. Tijdens de Parkstad-bijeenkomst werd lezing over leesbegrip en

luisterbegrip gehouden, door Anja van Schijndel, docent Master EN van Fontys OSO.
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0-3  JAAR AANTAL

0-3 jarigen

ACTIVITEIT

Boekstart workshops

 

Theatervoorstelling

 

Kinderdagverblijf bezoekt de bieb

 

Voorleesontbijtjes

10

 

1

 

3

 

10

ACTIVITEIT4-12  JAAR AANTAL

Bs. De Bolster (Nuth)

 

Bs. t’ Kirkeveldsje (Schimmert)

 

Bs. St. Stefanus (Wijnandsrade)

 

Bs. Hulsberg (Hulsberg)

 

 

 

Bezoeken

basisscholen

groep 1-8

72

 

30

 

24

 

33

 

 

 

OVERZICHT EDUCATIEVE ACTIVITEITEN



24

 

2

 

2

 

3

 

4
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Bieb-Bende 2019

 

Kwart + halve finale voorleeswedstrijd

 

Escape room Tim Frijns

 

Workshops ruimtevaart Mad Science

 

Muziekworkshops Luciano Meloni

 

ACTIVITEIT
PROFES-

SIONALS
AANTAL

1

 

1

 

1

Ouderavond Bs. Hulsberg

 

Leescoördinatorenoverleg Bibliotheek Nuth

 

Leescoördinatorenoverleg PLB

 

 

 ACTIVITEITOUDERS AANTAL

Inloopavond groepen 3 Bolster

 

Aansluiten ouderavond scholen

 

 

 

 

1

 

3

TOTAAL  EDUCATIE 225
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Na een succesvolle pilot in 2018 hebben we het filmcafé in 2019 voortgezet. Tijdens de wintermaan-

den januari t/m maart en in de herfst van oktober t/m december werden films, die ook in een filmhuis

vertoond konden worden, in ons filmcafé vertoond. De filmkeuze was gevarieerd qua thema en sfeer

en elke film werd kort ingeleid door Maria Kleijnen (cultuurwetenschapper en leesclubleidster). Alle

films werden goed bezocht. Met name de ouderen, die minder mobiel zijn en in de donkere avonden

niet graag een bioscoop buiten Nuth, Beekdaelen bezoeken, waren weer erg tevreden. 
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3. PUBLIEKSACTIVITEITEN
VOLWASSENEN EN SENIOREN

Aan volwassenen werden in 2019 de volgende activiteiten aangeboden:

 

 
Een participatiesamenleving vraagt burgers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven

en naar vermogen mee te doen. Dit betekent een vraag naar steeds meer basisvaardigheden, zoals

lees- en schrijfvaardigheden, maar ook digitale, juridische, sociale en financiële vaardigheden. Niet

iedereen beheerst deze, terwijl de overheid steeds meer van de burger verwacht. Zoals internet-

bankieren, een OV-kaart kopen en activeren, belastingaangifte invullen en informatie opzoeken op

websites van overheidsorganisaties en bedrijven. 

FILMCAFÉ

ONTWIKKELING EN EDUCATIE



Steeds meer fysieke loketten verdwijnen omdat de maatschappij verdigitaliseert. Onze bieb

biedt een fysiek loket om de hoek met   het onderstaande aanbod, waarmee de inwoners van

Beekdaelen hun basisvaardigheden verbeteren.  In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen

voor een Informatiepunt Digitale Overheid. Hierover volgt in 2020 meer infomatie  .

 

Klik & Tik

Dit is een heel eenvoudige laagdrempelige cursus ‘omgaan met de computer voor digibeten’.

Gedurende 2019 werd in het eerste halfjaar elke 2 weken op dinsdagochtend deze online

basiscursus in onze hoofdvestiging in Nuth aangeboden. 

Onder begeleiding van een van onze medewerkers, geassisteerd door 3 vrijwilligers, volgen de

cursisten in eigen tempo de verschillende modules. We zagen dat de frequentie te laag was om

goede vorderingen te kunnen maken. Vandaar dat we per de 2e helft van 2019 zijn overgestapt

naar eenmaal per week op de dinsdagmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digisterker 

Werken met de e-overheid 

Dit is een laagdrempelige cursus ‘hoe om te gaan met de e-overheid’. Een samenwerking met de

gemeente Beekdaelen, waarbij cursisten in 4 dagdelen leren zelfstandig overheidszaken via het

internet te regelen.   Vanwege het langdurig ziek zijn van onze vestigingsmanager Nuth hebben

we deze cursus slechts eenmaal kunnen aanbieden.
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Belastingspreekuur

In het kader van het convenant tussen de Belasting-

dienst en de Koninklijke Bibliotheek/Vereniging

van Openbare Bibliotheken werd in 2019 hulp op

afspraak bij de individuele belastingaangifte van

particulieren van Beekdaelen geboden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalcafé

Het Taalcafé werd in 2019 wekelijks (52) op woensdagavond georganiseerd, onder (bege)leiding

van een enthousiaste groep vrijwilligers. In een gezellige setting in de bibliotheek, of bij mooi

weer buiten in de tuin, werd individueel of in kleine groepjes het Nederlands geoefend. Tevens

gingen de Taalcafé bezoekers op bezoek bij het Migratiemuseum in Heerlen, namen ze deel aan

de sociale markt in Nuth en aan een dansmiddag van het Taalcafé Meerssen. 

Ook kwam L1 op bezoek voor filmopnames. En wat zijn we trots op Ilse Drabbe, de jongste

vrijwilligster van het Taalcafé. Zij ontving op 27 november van Burgemeester Eric Geurts een

jongerenlintje. Ilse is 12 jaar, brugklasser op het Stella Maris in Meerssen èn een trouwe, crea-

tieve vrijwilliger bij het Taalcafé. Er vond verschillende keren overleg plaats tussen de kartrek-

kers van het Taalcafé en medewerkers van de bibliotheek. Zie voor alle activiteiten:

 www.facebook.com/Taalcafé-Nuth. 

 

Overige activiteiten 

Kunst en cultuur-lezing: Luc Laudy gaf, in het kader van internationale vrouwendag, een interes-

sante lezing over vrouwelijke kunstenaars in Italië en de Nederlanden.

 

Kunst en cultuur-voorstelling: Kirsten Benschop toonde haar nieuwste voorstelling DIE IK BEN,

een confrontatie met het ‘dikke ik tijdperk’ waarin we geneigd zijn steeds grotere burchten om

ons heen te bouwen en waarin ‘geluk’ een doel op zich lijkt te zijn geworden. Zij werd live

begeleid door Derk Groen op gitaar en darboeka.

 

Lezen en literatuur-leesclubs: beide leesclubs in Nuth en de leesclub in Hulsberg kwamen 8x bij

elkaar onder leiding van leesclubleidster Maria Kleijnen voor een gezamenlijke boekbespreking.

 

Kunst en Cultuur-lezing: Op 21 mei hield Arjen van Prooijen in onze uitverkochte bieb een lezing

over een boeiend onderwerp: De Secession – de afsplitsing van de Jugendstil.
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Gemeentelijk servicepunt Schimmert 

In onze bibliotheek op school in de brede school

Schimortera in Schimmert was, in samenwerking met

de gemeente Beekdaelen, in de 1e helft van 2019 een

gemeentelijk servicepunt ingericht. 

Het betrof een pilot van een half jaar ter ondersteuning

van de burgers van Beekdaelen. Bewoners konden hier

online gemeentelijke informatie verkrijgen en digitaal

zaken regelen. 



Bissie Beekdaelen: mooie nieuwe samenwerking met Charlotte Ligtenberg en Georgine Janssen,

oprichters van het mooie nieuwe gratis tijdschrift ‘Bissie Beekdaelen’. Vanaf oktober 2019

iedere maand een informatie column van de bibliotheek Nuth of Onderbanken. 

 

Ontmoeting en debat-lezing Multitasken: de Open Universiteit organiseerde samen met de Park-

stad Bibliotheken een reeks publiekscolleges. In Nuth werd deze uitverkochte lezing ‘Multi-

tasken verzorgd door Prof. Dr. Paul A. Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie. 
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Klik&Tik

 

Digisterker

 

Taalcafé

 

Filmcafé

 

Leesclubs

 

Belastingspreekuur 

 

Juridisch spreekuur

 

Echtscheidingscafé

 

Overige lezingen/workshops/theater
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BIJEENKOMSTEN

TOTAAL

CIJFERS PUBLIEKSACTIVITEITEN
VOLWASSENEN EN SENIOREN
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JAARVERSLAG 201920

BIJLAGE 1
LEESMENU BASISONDERWIJS
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OUR
PERFORMANCE
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BIJLAGE 2
LEDENAANTALLEN 2018 & 2019

Het totaal aantal leden van de vier vestigingen bedroeg:

op 31.12.2018: 1.980

op 31.12.2019: 1.899

 

 

in de leeftijd 0 t/m 3 zien we de keldering in ledenaantallen, vanwege de stagnatie in de toe-

zending van de gemeentelijke uitnodigingen het Boekstart-koffertje te komen ophalen 

het aantal jeugdleden 4 t/m 13 jaar daalt, maar het aantal jeugdleden 14 t/m 17 stijgt. 

 
Opvallend:

 

Bezoekersaantallen 2018 en 2019 

Onderstaande tabel toont het aantal bezoekers per maand per vestiging in 2018 en 2019. Het totaal

aantal bezoekers van de drie vestigingen en de kleine bibliotheek op de basisschool Stefanus in

Wijnandsrade bedroeg op jaarbasis:

In 2018: 48.572 (3.760 dBos Wijnandsrade)

In 2019: 48.031 (2.250 dBos Wijnandsrade) 

 



niet alle bezoekers zijn lid. Zij bezoeken de bibliotheek voor het leescafé (krant/tijdschrift),

kop koffie, werken op een pc of nemen deel aan een activiteit. Dit kan zonder het afsluiten

van een abonnement. 

het komt ook voor dat personen uit één gezin op één pas lenen.

Met betrekking tot bovenstaande cijfers twee opmerkingen :

 

Uitleencijfers 2018-2019
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In bovenstaande cijfers zijn geen uitleencijfers van e-books verwerkt, daarom vermelden  we

deze cijfers hier apart:

in 2018: 1.800 (45% literatuur, 35% spanning, 10% jeugd)

in 2019: 1.491 (3.831)
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Mediabezit 2018-2019

De totale collectie van alle vestigingen samen bedroeg:

in 2018: 25.437

in 2019: 25.482
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BIJLAGE 3
SFEERIMPRESSIES
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OUR
PERFORMANCE

Conform afspraak wordt het personeelsformatieplan jaarlijks door directie en bestuur tegen het

licht gehouden in relatie tot de gestelde doelen. 

 

Personele situatie in 2019

In oktober 2018 werd de sollicitatieprocedure voor de functie van een nieuwe directeur gestart

i.v.m. pensionering van directeur per 1 juni 2019. In december is de nieuwe directeur benoemd en

per 1 april 2019 gestart. Helaas kon de langdurige zieke vestigingsmanager Nuth niet terugkeren.

Omdat de stichting niet verzekerd is tegen verzuim, kon de volledige functie van vestigingsmanager

niet eerder worden opgevuld dan 1 augustus 2019. 

Dit had als consequentie dat er een extra druk bij het team kwam te liggen. Alle werkzaamheden van

de vestigingsmanager kwamen op het team neer, waarbij 16 uur uitleenwerkzaamheden en

collectievorming tijdelijk extra werden ingezet.

Het personeelsplan 2019 bedroeg per 1 januari 2019 4,2 FTE** en was als volgt verdeeld:
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BIJLAGE 4
PERSONEELSFORMATIEPLAN

2019
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* tijdelijke vervanging wegens ziekte.

** 4,2 FTE drukt op de balans. Op de werkvloer waren 8 uur van de 24 uur van de vestigingsmanager

tot 1 augustus 2019  niet ingevuld.

*** In de maanden april/mei zijn beide directeuren werkzaam.



D E  B I E B ,

J E  W O R D T  E R  B L I J  V A N !


