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MENSENWERK
Bibliotheekwerk is mensenwerk, in alle
opzichten. Dat geldt ook voor het werk van
de Bibliotheek Maas en Peel. Onze betrokken
vrijwilligers en medewerkers zetten zich elke dag
in voor de mensen in de regio. Ze staan midden
in de maatschappij en zorgen ervoor dat onze
bezoekers dat ook kunnen.
Op dit moment zijn we in transitie naar een
brede maatschappelijke bibliotheek, met lezen
(nog steeds) als basis. Lezen is namelijk een
basisvoorwaarde om mee te kunnen doen aan
de samenleving. Want als je niet kunt lezen, ben
je buitengesloten van de digitale wereld en alle
andere aspecten van het dagelijks leven.
Om zo veel mogelijk inwoners verder te helpen,
ontwikkelen de medewerkers van de Bibliotheek
Maas en Peel zich steeds meer tot spinnen
in het web. Ze leggen verbindingen tussen
mensen, organisaties en informatie. Zo bereiken
we samen met partners in ons werkgebied de
mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is
om (digi)taalvaardig te zijn. Daarbij sluiten we
aan bij wat onze bezoekers nodig hebben.
Ook onze expertise op het gebied van leesbevordering groeit. Samen met kinderopvang,
consultatiebureau en basisonderwijs
stimuleren we ouders en kinderen tot voorlezen
en lezen. We maken (digi)taal en lezen leuker en
aantrekkelijker voor iedereen.

Daarnaast zijn we als bibliotheek een grote
‘kennishub’. Bij ons kunnen alle mensen uit de
regio kennis komen halen en brengen, en we zijn
blij dat ze ons daarvoor weten te vinden.
Dat de Bibliotheek mensenwerk is, blijkt
ook goed uit de kwetsbaarheid van onze
medewerkers. 2018 was op dat gebied een
enerverend jaar. Sommige collega’s maakten
grote persoonlijke veranderingen mee, waarop
andere insprongen om alle activiteiten in dit
jaarverslag te organiseren. De betrokkenheid bij
het mooie werk dat we doen is en blijft groot.
Tot slot een vooruitblik: we blijven volop in
beweging. Ook in 2019 stemmen we ons aanbod
af op de lokale vraag en actualiteit. Verder gaan
we nog meer focussen en keuzes maken.
En daarnaast is mensenwerk voor ons ook samen
leren met de inwoners, samenwerkingspartners
en de gemeenten Beesel en Peel en Maas.
Leren jullie met ons mee? We maken graag een
afspraak om elkaars expertise te bundelen en
samen nog meer te betekenen. We hebben er
zin in!
Inge van Dongen
Directeur de Bibliotheek Maas en Peel a.i.
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DE BIBLIOTHEEK
in een notendop

Wat waren
onze mooiste
momenten van 2018?
We vatten het samen
in dit jaarverslag.
Veel leesplezier!

De Bibliotheek Maas en Peel is jouw lokale
schakel tussen mensen, kennis en ideeën.
Een levendige ontmoetingsplek waar iedereen
welkom is en geen vraag te gek. Bij ons kun
je je persoonlijk ontwikkelen en je talenten
ontdekken. Zodat je als inwoner van Beesel of
Peel en Maas zelf aan het roer kan staan en
volop kan meedoen in de samenleving.

Wat betekent dat precies?
Wij beloven dat je niet alleen staat in je
ontwikkeling. Daarom wijzen we je de weg
naar de informatie of inspiratie die je daarbij
nodig hebt. Bijvoorbeeld naar een persoon die
je verder kan helpen, of een cursus die je iets
nieuws leert. Hierin focussen we op:

ONZE MISSIE:
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Wij vinden het belangrijk
dat iedereen zich zeker voelt
in de veranderende kennisen informatiesamenleving.
Daarom stimuleren,
faciliteren, ondersteunen en
inspireren we mensen om
zich te ontwikkelen en mee te
doen aan de maatschappij.

➜

leesplezier bevorderen

➜

(digitale) geletterdheid vergroten

➜

 ennis delen en talentontwikkeling
k
stimuleren

➜

 eedoen door maatschappelijke
m
betrokkenheid

Dit noemen we onze programmalijnen.
Binnen deze lijnen organiseren we allerlei
activiteiten en bieden we verschillende
diensten aan.

Waar vind je ons?
De Bibliotheek Maas en Peel is altijd in de
buurt. We hebben onder andere deze zes
vestigingen: Baarlo, Kessel, Maasbree, Meijel,
Panningen en Reuver. Hier kun je vragen
stellen, je ontwikkelen, ontspannen en anderen
ontmoeten. Onze betrokken medewerkers en
vrijwilligers staan voor iedereen klaar.
Ook zijn we actief op scholen in de regio.
Met de Bibliotheek op school stellen we voor
zestien scholen boekencollecties op maat
samen, en organiseren we activiteiten in het
kader van leesbevordering. Liever online?
Dan kun je terecht bij onze online bibliotheek
op www.bibliotheek.nl.

“We brengen de Bibliotheek
graag zo dicht mogelijk
bij kinderen en hun ouders.”
– Angelien Stolk,
medewerker jeugd en educatie
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DE BIBLIOTHEEK
maakt lezen leuk
➜

Programmalijn
Leesplezier bevorderen

Lezen is belangrijk. Het stimuleert je
verbeeldingskracht, creativiteit en ontwikkeling.
En je hebt het nodig om goed mee te kunnen
doen in de samenleving. Daarom zetten we ons
in om leesplezier te vergroten. Bijvoorbeeld
door de Boekenweek te organiseren, en door
laaggeletterdheid te voorkomen. Want wist je
dat er in onze regio zo’n 8.000 mensen moeite
hebben met lezen? Samen met onze partners
willen we het lezen leuk maken voor iedereen.

IN 2018 ORGANISEERDEN WE:

37	leesbevorderingsactiviteiten

		 voor kinderen
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279

	leesbevorderingsactiviteiten
		 voor volwassenen

Laaggeletterdheid voorkomen
We vinden het belangrijk om laaggeletterdheid
te voorkomen. Om die reden werkten we ook
in 2018 weer samen met kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen aan verbetering van
taal- en informatievaardigheden en een grotere
leesmotivatie van leerlingen. Want als je goed
kunt lezen en je hebt daar plezier in, dan heb je
daar heel je leven profijt van.
Lezen begint bij BoekStart
Kinderen die voor hun achtste maand al
voorgelezen worden, zijn later beter in taal.
Daarom is er BoekStart: een voorleesprogramma
voor kinderen van 0 – 4 jaar. Zij mogen gratis
lid worden van de Bibliotheek en krijgen
een BoekStartkoffertje met voorleestips en
babyboekjes. Ook geven we uitleg over hoe leuk
en belangrijk voorlezen is, en hoe je dat zelf kunt
aanpakken. Zo kunnen ouder en kind samen
van boeken genieten. Afgelopen jaar hebben
166 ouders een koffertje opgehaald.

“We lenen steeds meer
e-books uit. Maar toch merken
we dat de meeste mensen het
liefst fysieke boeken lezen.
Daarom blijven we zorgen voor
een aantrekkelijke collectie
papieren boeken.”
– Ellis van Megen, bibliotheekmedewerker

Voor peuters en kleuters
In 2018 leenden tien kinderopvanglocaties en
peuterspeelzalen themacollecties bij ons. Ook
lazen we vorig jaar weer voor aan de peuters en
kleuters. Bijvoorbeeld op de groep zelf, of tijdens
de Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek.
Voorleeswedstrijden
Het is een van onze favoriete activiteiten: de
Nationale Voorleeswedstrijd. Ook in 2018 waren
we weer nauw betrokken bij de verschillende
voorrondes. We jureerden bijvoorbeeld bij de
veertien schoolfinales in Beesel en Peel en Maas,
waar kinderen uit groep 7 en 8 hun favoriete
boekfragment voorlazen. Zij probeerden via
de kwartfinale (die we jaarlijks samen met
Cultuurpad organiseren) en de regioronde
(afgewisseld door de Bibliotheken Venlo,
Roermond en Maas en Peel georganiseerd)
de landelijke finale te bereiken.
Op 3 maart 2018 vond de regioronde plaats in het
Huis van de Gemeente. Ongeveer tachtig bezoekers
moedigden hier de voorlezers aan, terwijl die
streden om een plek in de volgende ronde.

Een zomer vol leesplezier
Aan het eind van het schooljaar hebben
we de VakantieBieb-app en Vakantielezen
(waarbij leerlingen in de Bibliotheek op school
boeken mogen lenen voor tijdens de vakantie)
gepromoot bij scholen. Zo bleven kinderen in de
vakantie lezen en konden ze terug op school weer
makkelijk verder met hun leesontwikkeling.
VakantieBieb en e-books
De VakantieBieb is een cadeautje van de
Bibliotheek. Via de VakantieBieb-app kunnen
leden en niet-leden in de zomer gratis populaire
e-books lezen. We zagen hierdoor een grote
stijging in het aantal e-bookuitleningen.
Aan het eind van 2018 hadden 976 mensen een
e-book-account en waren in totaal 9.400 e-books
uitgeleend. Inmiddels zijn er maar liefst 21.000
e-books te lenen met de bibliotheekpas.
Boekenweek
Van 10 tot en met 18 maart 2018 was het
Boekenweek, met als thema ‘Natuur’. We vierden
deze mooie week met een schrijversmarathon
in de Bibliotheek Panningen. Onder anderen
Ton van Reen – bekend van de jeugdboeken over
de Bokkenrijders – deed mee.
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DE BIBLIOTHEEK

maakt je digitaal wegwijs
➜

Programmalijn
Digitale geletterdheid vergroten

We leven steeds meer in een digitale
samenleving. Social media, DigiD, smartphones
– je kunt er haast niet omheen. Maar hoe ga je
hier op een goede manier mee om? Hoe voel
je je vertrouwd en zeker op internet? En hoe
vind je de juiste informatie en weet je hoe alles
werkt? In 2018 hebben we honderden mensen
– van alle leeftijden – wegwijs gemaakt op
digitale devices en internet. Met workshops,
trainingen, kennisbijeenkomsten en advies
maken we onze bezoekers digitaal vaardiger.

Iedereen digitaal vaardig
Om zo veel mogelijk mensen digitale
vaardigheden bij te brengen, hebben we
afgelopen jaar 126 activiteiten rondom digitale
geletterdheid georganiseerd. Een selectie:
	Workshop ‘Hoe gebruik ik mijn DigiD?’

Elke vestiging
	Deze workshop bestaat uit vier bijeenkomsten
waarin deelnemers kennismaken met de
digitale overheid. Zo leren ze zelfstandig
huurtoeslag aanvragen, belastingaangifte
doen of hun adres wijzigen.
	Cursus ‘Klik & Tik’

IN 2018 ORGANISEERDEN WE:

37

activiteiten rondom
		 digitale geletterdheid voor kinderen

89
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activiteiten rondom
		digitale geletterdheid voor
volwassenen

de Bibliotheek Panningen
	Dit is een wekelijkse internetcursus,
speciaal voor beginnende computer- en
internetgebruikers. Hierbij leren deelnemers
de basis van de computer en het internet.

“Ik vind het zo geweldig dat je
altijd terecht kunt met je vraag.
En dat er tijd voor je is.”
– deelnemer ‘Klik & Tik’

	Cursus ‘iPad voor beginners’

Elke vestiging
	Tijdens deze laagdrempelige cursus maken
deelnemers kennis met de mogelijkheden van
de iPad. Denk aan apps installeren, notities
maken en foto’s bewerken.
	Workshop ‘LinkedIn voor werkzoekenden’

de Bibliotheek Panningen
	Voor wie werk zoekt, is een goed profiel op
LinkedIn heel belangrijk. Het vergroot de kans
op een baan. Daarom organiseerden we na de
‘Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden’
(zie pagina 11) een LinkedIn-workshop. Het
resultaat: een aantrekkelijk LinkedIn-profiel
voor alle deelnemers.

Het mooiste moment van …
Maria Verhaegh,
bibliotheekmedewerker
en medewerker projecten

“Als mensen na een
DigiD-workshop zeggen
dat ze nu zelf meer uit durven
te zoeken, dat is zo mooi.
Daar doe ik het voor.”
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DE BIBLIOTHEEK

is een kennisknooppunt
➜

Programmalijn
Kennis delen en taalontwikkeling stimuleren

Kennis delen is van oudsher een van de
taken van de Bibliotheek. Vroeger deden we
dat vooral door boeken en naslagwerken
beschikbaar te stellen. Dat doen we nog steeds,
maar we geven kennisdeling ook een nieuwe
invulling. Namelijk het uitwisselen van kennis
tussen mensen. Onze partners en bezoekers
beschikken over een schat aan expertise en
ervaring, en we geven hen graag de ruimte om
die te delen. Hiervoor faciliteren en organiseren
we ontmoetingen, lezingen, workshops,
debatten, inloopspreekuren en presentaties.
Zo vormen we samen een grote ‘kennishub’.

IN 2018 ORGANISEERDEN WE:
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94 activiteiten rondom kennisdeling
14	activiteiten rondom

		 werk en sollicitatie

150 jaar de Bibliotheek Maas en Peel
In 2018 bestonden we 150 jaar – een hele
mijlpaal! Ter ere van ons jubileumfeest
in november hebben we al onze klanten
uitgenodigd om op de koffie te komen.
Samen gingen we in gesprek over onze
dienstverlening. Wat doen we goed, en wat
mag er anders? Een mooi moment om ons
feedback te geven, en een mooi leermoment
voor ons. Naar aanleiding van de koffieochtend
hebben we al veranderingen doorgevoerd,
zoals cursussen ook in het weekend
aanbieden in plaats van alleen doordeweeks.
In 2019 borduren we voort op deze vorm
van kennisdeling: we gaan maandelijks
koffiemomenten met gastsprekers organiseren.

“Door elkaar te helpen
en contacten te leggen
kunnen we heel veel bereiken.”
– Danielle Tillemans,

de Bibliotheek Panningen

Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden
Elke maand organiseren we in de Bibliotheek
Panningen de ‘Ontmoetingsochtend voor
werkzoekenden’. Het doel: deelnemers
vooruithelpen in hun zoektocht naar een
nieuwe baan. In 2018 was deze ochtend altijd
drukbezocht – met gemiddeld 27 deelnemers
per keer. Sinds 2017 stelt de gemeente Peel
en Maas extra subsidie beschikbaar voor
werkzoekenden, waardoor we de bijeenkomsten
een extra dimensie kunnen geven. Bijvoorbeeld
met inspirerende sprekers en workshops.

“Ons doel is om de gemeenschap
bij elkaar te brengen.
We werken met verschillende
organisaties samen om de weg
van vraag naar antwoord
korter te maken.”

– Mateusz Domagalski, bibliotheekmedewerker
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DE BIBLIOTHEEK

staat midden in de samenleving
Programmalijn
	Meedoen door maatschappelijke betrokkenheid
➜

De Bibliotheek is een waardevrije en veilige
plek. Bij ons is iedereen welkom, zonder
enige verplichting. We staan dicht bij onze
bezoekers en helpen hen om zich thuis te
voelen in de samenleving. Bijvoorbeeld met
stages en taallessen voor vluchtelingen, of
informatiepunten voor arbeidsmigranten.
Ook organiseren we activiteiten die uitnodigen
tot ontmoeting en debat, en zetten we ons in
voor duurzaamheid.

IN 2018 ORGANISEERDEN WE:

156 	Taalcafés
222	inloopspreekuren,
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		informatiepunten en andere
ontmoetingen

Taalcafés
Voor iedereen die graag beter Nederlands
wil leren spreken en lezen, is er het Taalcafé.
Onder begeleiding van een beroepskracht en
vrijwilligers oefenen deelnemers hier samen de
taal. In 2018 was er wekelijks een drukbezocht
Taalcafé in de Bibliotheken Baarlo, Kessel,
Maasbree en Panningen.
Vrijwilligersmarkt en Dementiemarkt
Afgelopen jaar deden we als standhouder mee
aan de Vrijwilligersmarkt en Dementiemarkt in
Reuver. Dit bracht ons veel positieve aandacht.
Met nieuwe klanten, nieuwe contacten met
instellingen, en nieuwe ideeën tot gevolg. Een
van de resultaten daarvan: een maandelijkse
bijeenkomst van De Gespreksgroep Dementie
voor Mantelzorgers in de Bibliotheek Reuver.
BeLeef Fair
Voor de derde keer deed de Bibliotheek Reuver mee
aan de jaarlijkse BeLeef Fair in de gemeente Beesel.
Het thema: duurzaamheid en recyclen. Hiervoor
stelden we een speciale collectie gedoneerde en
afgeschreven boeken ter beschikking. Menig
boek vond een nieuwe eigenaar, en tot twee
weken na de fair was het extra druk in de
Bibliotheek.

Geocaching
Geocaching: ’s werelds grootste schattenjacht.
Het is educatief, heeft een link met boeken én
is populair bij jongeren en jonge gezinnen. Een
goede reden voor een cache in de Bibliotheek!
Vorig jaar kon men voor de eerste keer geocachen
in de Bibliotheek Reuver. Vele bezoekers uit de
gemeente en gasten van de Lommerbergen
kwamen speuren, en de organisator van de
eerste ‘bieb-cache’ gaf een workshop. Verder
wordt onze collectie nu gebruikt ter inspiratie
voor nieuwe caches.

Het mooiste moment van …
Carin Schreurs,
bibliotheekmedewerker

“Dat een van de deelnemers van
het Taalcafé werk heeft gevonden.
We zijn zo blij voor haar!”
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Inloopspreekuren
Onze bezoekers zijn welkom bij verschillende
inloopspreekuren, zoals:
	Via Via

de Bibliotheek Maasbree
	‘Via Via’ koppelt mensen die hulp nodig
hebben aan mensen die een handje willen
helpen. Wekelijks staan vrijwilligers klaar om
oplossingen te zoeken voor diverse vragen en
problemen van inwoners.
	Pools informatiepunt

de Bibliotheek Maasbree
	Poolse arbeidsmigranten kunnen twee keer
per week bij ons terecht met vragen over
huisvesting, inburgering en inschrijving bij
de gemeente. Ook helpen we bij het invullen
van hun belastingaangifte, en hebben we een
verwijs- en adviesfunctie.
	De Wegwijzer
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Huis van de Gemeente in Panningen
	‘De Wegwijzer’ is het informatieloket
van Vorkmeer. Inwoners uit Peel en Maas
zijn hier welkom met vragen over allerlei
onderwerpen die ze bezighouden. Denk aan
financiën, werk, belastingen en toeslagen,
scholing, inburgering, eenzaamheid en
maaltijdvoorzieningen. Soms verwijst
Vorkmeer naar de Bibliotheek, en soms
andersom. Onze samenwerking blijft groeien.

Repair Cafés
In Nederland gooien we ontzettend veel weg.
Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na
een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet
(meer) in het systeem. Daarom is er het Repair
Café: een ‘café’ waarin bezoekers samen met
vrijwillige reparateurs hun spullen redden van
de prullenbak. Een nieuwe manier om met
elkaar in contact te komen én de afvalberg
te verkleinen. Maandelijks in de Bibliotheken
Baarlo, Maasbree en Reuver.

DE BIBLIOTHEEK
in cijfers

770
UITLENINGEN:

13.864

leden
(4.524 volwassenen
en 9.340 kinderen)

220,5

openingsuren

18 x
82

boekencollecties op maat
voor voorschoolse instellingen
en basisonderwijs

255.084
in de Bibliotheek

53.528

via de
Bibliotheek op school

11.484

via het
Bouwens van der Boijecollege

9.400
e-books

activiteiten

166

opgehaalde
BoekStartkoffertjes

89.993
websitebezoekers

23

medewerkers

163

vrijwilligers

(waarvan 66 de Bibliotheek
op school-vrijwilligers)
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de Bibliotheek Maas en Peel
Pastoor Vranckenlaan 18
5953 CP Reuver
077 - 474 10 00
info@debibliotheekmaasenpeel.nl
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

De Bibliotheek Maas en Peel heeft de inhoud van

dit jaarverslag met de grootste zorg samengesteld.
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