Jaarverslag 2015
Venray | Horst a/d Maas

BiblioNu

Missie
BiblioNu wil voor alle inwoners van
Horst aan de Maas en Venray het centrum
zijn voor de vijf aandachtsgebieden uit
de bibliotheekwet anno 2015
1. kennis en informatie
2. ontwikkeling en educatie
3. bevorderen van lezen en literatuur
4. ontmoeting en debat
5. kennismaken met kunst en cultuur.
De bibliotheek is een onafhankelijke,
laagdrempelige voorziening die

betrouwbare informatie voor alle burgers
ter beschikking stelt.

Visie
BiblioNu zoekt naar een goed evenwicht
tussen de verschillende taken van de
bibliotheek. Mede door de digitalisering
zijn deze taken aan het veranderen.
BiblioNu bereidt zich voor op deze
verschuivingen.
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Algemeen
Bibliotheek op School
Per 1 januari 2016 gaat BiblioNu ook het
schoolbibliotheekwerk in de basisscholen Onder
de Linde in Hegelsom, De Brink in Melderslo en
Onder de Wieken in Meterik verzorgen. Deze
scholen zullen als eerste gebruik gaan maken van
selfservice.
De eerste convenantperiode is geëvalueerd met als
resultaat dat er een nieuw convenant voor 3 jaar
(2016-2018) is afgesloten.
Traject Gasthoês
Rond het Gasthoês in Horst hebben een aantal
bijeenkomsten plaatsgevonden. Het plan om te
komen tot een multifunctioneel gebouw waarin
ook de bibliotheek gehuisvest wordt, zal in 2016
verder worden uitgewerkt.
Aanzet nieuw beleidsplan
In overleg met de ambtenaren van Venray en
Horst aan de Maas is een nieuw beleidsplan voor
de periode 2016-2018 opgesteld. Het beleidsplan is
door de gemeenteraad vastgesteld.
Opstellen cultuurnota Venray
BiblioNu heeft deelgenomen aan het overleg over
de nieuw op te stellen cultuurnota in Venray. Deze
zal in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld
worden.

Voorbereidingen cursus voor laaggeletterden
In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven
is een plan van aanpak opgesteld voor een
taalcursus voor autochtone burgers NT1 in Venray
en Horst aan de Maas. In 2016 zal de eerste cursus
in Venray plaatsvinden.
Bijscholing
De medewerkers zijn voortdurend bijgeschoold.
O.a. op het gebied van didactiek, digitale
vaardigheden, social media, begeleiding
Walk&Talk, communicatie, taalcursussen, PR, ken
uw doelgroep (laaggeletterden) en opleiding tot
leesconsulent.
www.voordeelmetjebiebpas.nl
Leden krijgen diverse kortingen met hun biebpas
op het gebied van kunst&cultuur, educatie en
natuur, met in 2015 twee extra winacties met als
prijzen diverse vrijkaarten en een mooi gevulde
BiebBox.
Apps van de Bibliotheek
Leden en niet-leden van de Bibliotheek hebben
in 2015 gratis gebruik kunnen maken van de
VerhalenBieb, de VakantieBieb, de LuisterBieb en
de PoëzieBieb.
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Januari

Maart

Nationale Voorleesdagen
Luisteren naar voorlezen, zingen en knutselen
vinden peuters en kleuters heerlijk. Bij de
bibliotheek hebben kinderen zich uit kunnen leven
met het Prentenboek van het Jaar ‘Boer Boris gaat
naar zee’.

Boekenweek: Waanzin, te gek voor woorden
Waanzin kan eng,
verdrietig, maar ook
vrolijk, creatief en
leerzaam zijn. In Horst
was de expositie
“Waanzin in de
wereldliteratuur” te
zien. Een expositie
ontwikkeld in
samenwerking met Het
Dolhuys in Haarlem. In
Venray stemden citaten
tot nadenken.

Expositie van o.a. schilderijen
Schilderijen, linosneden, fotobewerkingen en
(computer) tekeningen van Marga Bakker waren
te zien bij BiblioNu.

Februari

Kinderjury
Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar hebben hun
stem uit kunnen brengen voor de Nederlandse
Kinderjury. Het doel is om zo veel mogelijk
kinderen aan te zetten tot meer én kritisch lezen.

Expositie Kunstencentrum Jerusalem
Cursisten van het Kunstencentrum Jerusalem
Venray exposeerden gebruikskeramiek en
sculpturale keramiek.
Schrijfwedstrijd
Lezers konden meedoen aan een schrijfwedstrijd
over waanzin, het thema van de Boekenweek.

Expositie Kinderen die de wereld hebben
veranderd
Een expositie samengesteld naar aanleiding
van het gelijknamige boek met 22 verhalen over
kinderen die zijn opgestaan tegen onrecht of die
symbool zijn geworden van onrecht dat hun is
aangedaan.

Start Nationale Voorleeswedstrijd
Basisschoolleerlingen uit de gemeente Horst
aan de Maas en Venray hebben meegedaan
aan de lokale en regionale rondes. De winnaars
zijn doorgegaan naar de provinciale ronde in
Roermond.
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Presentatie Wereldwinkel
In Horst waren originele cadeaus en (h)eerlijke
levensmiddelen uit andere culturen te zien.
Producten gemaakt met respect voor mens en
milieu.

Expositie sieraden
Marga Bakker presenteerde haar creaties gemaakt
van oude lapjes en kraaltjes.

Expositie mozaïek
Nellie Peeters toonde haar kleurrijke mozaïeken,
gemaakt van stukjes porselein en tegeltjes in
vrolijke kleuren.
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Bijententoonstelling
De imkervereniging Horst presenteerde ter
gelegenheid van haar 100-jarig jubileum een
tentoonstelling inclusief bijenobservatiekast en
bijenquiz bij BiblioNu. Kinderen konden meedoen
met een gedichtenwedstrijd. Winnares Nele van
den Homberg van basisschool de Kroevert mocht
haar gedicht voordragen in het provinciehuis
van Limburg, waar ze gefeliciteerd werd door
gedeputeerde Patrick van der Broeck.
Project Polen
De bibliotheek Horst haalde het NOS journaal en
Brandpunt, die een item hebben gewijd aan de
Koempelmaatjes en de collectie Poolse boeken.
Gouden Strop
Voor het tweede jaar op rij heeft Marian van Leth,
directeur BiblioNu, zitting gehad in de landelijke
jury van De Gouden Strop, de prijs voor het beste
Nederlandstalige spannende boek. De Mythe van
Methusalem van Jo Claes is als winnaar gekozen.
Walk &Talk
In Horst is een Walk &Talk, dé koffiepauze voor
werkzoekenden georganiseerd in samenwerking
met de Levende Sollicitatiegids. In Venray zal
vanaf oktober 2015 maandelijks een Walk &Talk
plaatsvinden.
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Juni
Leesclub TBS kliniek Rooyse Wissel
Auteur Ronald Giphart heeft een bezoek
gebracht aan de kliniek voor een lezing en een
workshop creatief schrijven voor de leden van de
leesclub voor laaggeletterden. Deze leesclub is in
samenwerking met BiblioNu opgezet.
Opening voorleesbibliotheek
In samenwerking met de basisscholen de Keg en
Coninxhof en peuterspeelzaal de Mierenhoop,
heeft BiblioNu de pilot Voorleespret opgezet
in Venray. Bedoeld om het leesplezier en de
taalontwikkeling van peuters en kleuters
met een taalachterstand te stimuleren. Er
is een gezamenlijke ruimte ingericht als
voorleesbibliotheek waar een voorleesconsulente,
aangesteld door de bibliotheek, leesbevorderingsactiviteiten coördineert. De feestelijke opening
werd verzorgd door wethouder Lucien Peeters.
Maand van het Spannende Boek
Dit jaar met een ode aan de politie. Met het
thema: ‘Spannende zaken’ stonden politieverhalen
centraal. Nieuwe leden ontvingen een gratis
woonscan.
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Juli
Zomerlezen
Basisschoolleerlingen hebben ook dit jaar
meegedaan met het zomerlezenproject. Bedoeld
om kinderen te stimuleren te blijven lezen. Dit om
te voorkomen dat ze in een leesdip komen tijdens
de vakantie.

Augustus
Expositie ‘Talentvol Blik’
Studenten van de School voor Jong Talent hebben
in Horst in beeld gebracht hoe je een blikje
oneindig kunt recyclen.
Expositie Raadselige Roos
Presentatie van de jaarlijkse schrijfwedstrijd
georganiseerd door het Literair Café Venray.
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Fototentoonstelling stichting
Best Bijzondere Kinderen
Best Bijzondere Kinderen zijn kinderen die wat
extra begeleiding nodig hebben. De fotoclub 2B
in the Picture is opgericht door de stichting Best
Bijzonder. De expositie in Horst toonde hoe deze
kinderen met hun bijzondere kijk op de wereld
vaak net even andere foto’s maken dan je zou
verwachten.
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Oktober

Expositie foto’s
In Venray heeft amateurfotograaf Mark Müller,
naar aanleiding van de week van de fotografie,
foto’s getoond van zijn favoriete onderwerpen:
landschappen en oude gebouwen.

Tabletcafé
De bibliotheek Venray heeft in samenwerking
met het Raayland-college en Stichting
computercursussen van Seniorweb een tabletcafé
opgezet. Leerlingen beantwoorden vragen over
het gebruik van tablet, smartphone, e-readers en
de apps van de bibliotheek. Het tabletcafé vindt
maandelijks plaats.

Schrijven voor je (klein)kind
Jetty Alards heeft in Horst een cursus schrijven
voor je (klein)kind verzorgd.
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Expositie Jessica Mansveld
Kleurrijke kunstwerken van afval, steen, hout, verf,
draad, takken en papier waren te zien in Horst.

Week van de alfabetisering in Horst en Venray
Bezoekers van Vrouwencentrum EVA (Venray) en
SIHAM (Stimulering Integratie Horst aan de Maas)
hebben het spel Lingo gespeeld om zo te werken
aan de Nederlandse taal. Met als hoofdprijs een
jaarabonnement van BiblioNu. Het spel bracht
verrassende dingen naar boven: de deelnemers
konden de woorden wel lezen, maar niet altijd
begrijpen. Wat is nou snert? Of een wafel? Wat
is een lintje? De enthousiaste groepen gingen de
deur uit met een boel nieuwe kennis.

Tabletcafé

Workshop mode maken
Amalia van Lisdonk, verbonden aan het
streekmuseum De Locht in Melderslo, heeft
kinderen in Horst laten zien hoe kleding wordt
gemaakt.
Voorleeslunch voor ouderen
In het kader van de Internationale Ouderendag
heeft BiblioNu voorleeslunches voor ouderen
georganiseerd. In Venray lazen leerlingen van
basisschool de Krokodaris voor aan ouderen in
dagbesteding Aan de Singel.
Voorleeslunch ouderen

Expositie Vorstelijk Limburg
In de periode 1813 - 2015 hebben tal van vorstelijke
personen Limburg bezocht, van koning Willem I
tot de dochters van koning Willem Alexander. Van
veel bezoeken zijn foto’s bewaard gebleven. De
expositie, een initiatief van de Provincie Limburg
in het kader van 200 jaar Koninkrijk, reisde door
Limburg en was ook te zien bij BiblioNu.
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Voorleeslunch ouderen

In Horst werd in de ontvangstruimte van
Berkele Heem voorgelezen door leerlingen
van de Weisterbeek. Medewerkers van leer- en
zorgbakkerij Ard & May Steeghs hebben speciaal
voor deze gelegenheid broodjes gebakken en
de lunch samen met de kinderen verzorgd.
Een honderdjarige mevrouw verzorgde de
afsluiting door een gedicht van Piggelmee
voor te dragen, waarnaar de kinderen geboeid
hebben geluisterd. De ouderen op hun beurt
genoten met zichtbaar plezier van de favoriete
verhalen van de leerlingen.
Kinderboekenweek ‘Raar, maar waar’
Een week vol natuur, wetenschap en techniek.
In samenwerking met Hanke Brouwer van Kies
Techniek hebben kinderen bij BiblioNu kunnen
genieten van workshops, thematafels, ‘voel’kisten
en een quiz.
Venray dementievriendelijk
BiblioNu is een van de ambassadeurs van Venray
dementievriendelijk geworden. Het streven is
om in 2016 een ‘dementheek’ te realiseren en een
EHBD-koffer (Eerste Hulp Bij Dementie) uit te
gaan lenen.
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100-jarige mevrouw draagt een gedicht van Piggelmee voor

Kookboekenweek
Koken is helemaal hot en ook de populariteit van
kookboeken heeft de laatste jaren een grote vlucht
genomen. BiblioNu heeft daarom extra aandacht
aan het kookboek besteed.
Expositie Deel vrede met elkaar
Jaarlijkse expositie van de vredesposterwedstrijd
georganiseerd door de Lions Club. De getoonde
tekeningen zijn gemaakt door Venrayse
basisschoolleerlingen.
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10e editie Nederland Leest
Het zeer korte verhaal (zkv) stond centraal in een
bundel, samengesteld door auteur A.L. Snijders.
Bezitters van de voorgaande edities konden
een boekenbon ter waarde van € 100,- winnen.
Schrijver Ton van Reen heeft de prijsuitreikingen
verzorgd.

Open borduurtechniek hardanger, quilts en
modelbouw
Een expositie en demonstraties van Seniorservice
Venray.

Informatieavond over chronische pijn
Praktijk Cesar Horst en Praktijk voor oefentherapie
Mensendieck hebben in Horst een informatieavond verzorgd.
Vaderweek
BiblioNu organiseerde een Heerlijk Voorleesavondje tijdens de Vaderweek met als doel (groot)
vaders op het belang van voorlezen te wijzen.
Bekende Horstenaren hebben voorgelezen aan een
grote groep kinderen.
Zelfredzaamheid in Nederland Formulierenland
De Volksuniversiteit heeft in opdracht van
de gemeente Horst aan de Maas een cursus
van 10 lessen verzorgd voor nieuwkomers in
Nederland. Met als onderwerpen o.a. bankzaken,
verzekeringen en kinderen. De combinatieles
boodschappen / bibliotheek heeft plaatsgevonden
in de bibliotheek. Daarin is duidelijk geworden
wat BiblioNu voor nieuwkomers kan betekenen.

Lezing zelfrealisatie
Psycholoog André Roozendaal heeft een lezing
gegeven in Horst over het realiseren van je ware
natuur als bewustzijn. Door je bewust te zijn van
wie je bent, wat je doet, wat je kan en waar je
naartoe wilt, kun je meer uit je leven halen.
Expositie over Japan
Hamid Husseini heeft zijn passie en kennis over
Japan gedeeld in Horst. Elk getoond stuk liet iets
over de Japanse levenswijze en gewoonten zien.
Workshop boek schrijven in 1 dag
Jetty Alards, docent creatief schrijven en beeldend
kunstenaar Roel Sanders zijn in Venray met
kinderen tussen de 8 en 12 jaar aan de slag gegaan
met het maken van een boek.
Workshops techniek
Hanke Brouwer heeft tijdens de kerstvakantie
workshops techniek verzorgd voor kinderen van
9 tot 12 jaar.
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Leden Bibliotheek Venray

Leden Venray
incl incl
Leden Venray
Inclusief Bibliotheek op School
Leden
Venray
incl incl
2014 = 8.051 Leden
| 2015Venray
= 8.205

0

Bezoekers
De bezoekersteller van de Bibliotheek Horst is
in 2014 lange tijd defect geweest, daarom zijn er
geen gegevens van 2014 beschikbaar.
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Cijfers

Leden
Het ledenaantal van BiblioNu is in 2015 ten opzichte van 2014 nagenoeg hetzelfde gebleven.
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Bezoekers bibliotheken

Bezoekers website
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Uitleningen
Het aantal uitleningen van de papieren collectie is licht gedaald. Het aantal uitleningen van e-books laat
een stijging zien. Een speerpunt van BiblioNu is de leesbevordering voor kinderen en Bibliotheek op School.
Het aantal uitleningen in de schoolbibliotheken is met 11.481 naar 73.405 uitleningen gestegen.
Uitleningen e-books

Uitleningen fysieke materialen
2014 = 578.036 | 2015 = 565.799

Uitleningen BibloNu

2014 = 2.601 | 2015 = 5.412
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Accounts BibloNu

Landelijk aantal accounts
2014 = 11.830

| 2015 = 234.489

Landelijk aantal uitleningen
2014 = 809.851 | 2015 = 1.584.551

jaarverslag 2015 | 11

Over BiblioNu
De stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk
in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
Vestigingen van de Stichting BiblioNu
Servicebibliotheek Horst:
Librije 60 | 5961 VG Horst
Telefoon: 077-3982339
Servicebibliotheek Venray:
Merseloseweg 59 | 5801 CC Venray
Telefoon: 0478-581970

De Bibliotheek is er
voor iedereen…

BiblioNu
1

www.biblionu.nl

