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VOORWOORD
TAAL, TAAL EN NOG EENS TAAL.
DIGITAAL, DIGITAAL EN NOG EENS DIGITAAL.
books te downloaden, maar ook om
kennis te vergaren met een van de
talloze online trainingen en cursussen.

Wist u dat 1 op de 6 mensen in
Nederland, en dus ook in ZeeuwsVlaanderen, grote problemen hebben
met lezen en nauwelijks digitale
vaardigheden bezitten? Naast het
ontbreken van deze vaardigheden leidt
dit ook tot sociale problemen.

Zo geven we een nuttige en waardevolle
invulling aan de maatschappelijke
opgaven zoals die in de bibliotheekwet
zijn verwoord: bevorderen van
geletterdheid en leesplezier; bevorderen
van de participatie in de
informatiesamenleving en inwoners een
leven lang laten ontwikkelen.

Maar voor alle mensen die hier iets aan
willen veranderen is er volop
gelegenheid. Er is namelijk de
bibliotheek. Met de opening van de
nieuwe bibliotheek in Hulst zijn er nu in
alle gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen
veel mogelijkheden om iets aan taal of
juist digitaal te doen. Met speciale
cursussen; trainingen en bijeenkomsten
hebben we intussen veel mensen
geholpen. En blijven we mensen helpen
en ondersteunen.

Mooie opgaven voor de nieuwe
maatschappelijke bibliotheek; met onze
prachtige vestigingen in Oostburg, de
nieuwe bibliotheek in Hulst en straks de
verhuizing van bibliotheek Terneuzen
kunnen we er weer jarenlang tegenaan.
Iedereen is dus van harte welkom bij
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Ik hoop
u snel een keer ontmoeten in een van
onze 14 vestigingen of bij een van onze
25 Bibliotheken op School.

Dat doen we niet alleen: samen met een
netwerk van vele organisaties en veel
vrijwilligers staan we iedere week weer
paraat en gaan niet alleen de deuren
open, maar met name ook de wereld. En
dat is nu precies de basis van de nieuwe
maatschappelijke bibliotheek: mensen
helpen die naar de buitenkant van de
maatschappij gedrukt dreigen te
worden.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Met vriendelijke groet,

Rudi Crombeen
directeur/bestuurder
Stichting Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen

Er is meer nieuws: we hebben heel veel
inwoners bij het IDO-loket geholpen bij
de installatie van de noodzakelijke
corona QR-code. Of ondersteunt bij het
maken van een afspraak voor een
boosterprik. Voor veel mensen een
eenvoudige opgave; voor heel veel
mensen helemaal niet.
Tijdens de verplichte dagen thuis
wegens de coronamaatregelen hebben
veel mensen gebruik gemaakt van de
online-bibliotheek. Niet alleen om e-
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de Bibliotheek
VOOR
VOLWASSENEN

Ooit leende je er alleen boeken, later ook dvd's en platen. Tegenwoordig
is de bibliotheek een sociaal-maatschappelijk centrum voor iedereen. Zo
ook bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Je ontmoet er elkaar, drinkt samen
een kop ko e, doet een cursus, leest de krant, of doet je huiswerk.
2021 is weer een lastig jaar in verband met corona. Het digitale aanbod
en de digitale dienstverlening komt in de loop van het jaar, gedwongen
door de omstandigheden, centraal te staan. Zodra het mocht en veilig
kon, hebben we zoveel mogelijk activiteiten door laten gaan fysiek en
soms ook online. Verder wordt er dit jaar uiteraard weer de nodige
aandacht besteed aan laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.

alleen zijn in het leren spreken van het Nederlands.
Een aantal vrijwilligers van het taalcafé zijn tijdens de
lockdown online doorgegaan met het helpen van
NT2-ers.

Er zijn taalcafés in bibliotheek Hulst en Terneuzen.
Ook in de gemeente Sluis is er een taalcafé, in de
Samenkamer in Aardenburg. In 2021 is er ook een
taalcafé in Vogelwaarde van start gegaan. Tijdens het
taalcafé wordt er in kleine groepjes samen met een
vrijwilliger gepraat over allerlei onderwerpen. Er
wordt geen lesprogramma gevolgd, het spreken van
de Nederlandse taal staat centraal. Ook is de
ontmoeting en het onderling contacten leggen heel
belangrijk. De deelnemers ontmoeten doorgaans
weinig Nederlanders waarmee ze de Nederlandse taal
kunnen oefenen. Daarnaast ervaren ze dat ze niet

Mede omdat lange tijd de taalcafés fysiek niet door
konden gaan, zijn er taalwandelingen uitgezet. In
bibliotheek Hulst, Terneuzen en Oostburg staan tasjes
met de route om deze taalwandeling te maken. De
wandelingen zijn zonder kosten of andere
verplichtingen.
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Taalcafé

De taalwandeling is bedoeld voor taalmaatjes of
mensen die iemand kennen die nog niet goed de
Nederlandse taal spreekt. Het is een leuke manier
om met elkaar kennis te maken en gelijk iemand
te helpen. Piblw en Scalda hebben met een
aantal klassen deelgenomen, in alle 3 de
gemeentes met zo'n 15 a 20 deelnemers.
Deelnemers krijgen een route mee met een tas
van de bieb met daarin water, koek en bibliotheek
gadgets.
Taalwandeling
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Machteld Siegman

Voor de taalcafés wordt er gewerkt met
taalvrijwilligers. Daarnaast hebben de
welzijnsorganisaties, Scalda, Piblw etc.
taalvrijwilligers nodig om in te zetten als
taalmaatje. De training die deze vrijwilligers
volgen is een samenwerkingsverband
tussen Stichting Lezen & Schrijven, Scalda en
de bibliotheek. Voor deze cursus wordt het
lesmateriaal gebruikt van Stichting Lezen &
Schrijven. Een docent van Scalda verzorgt de
trainingen. De bibliotheek organiseert en
faciliteert. Dit jaar vinden de trainingen online
plaats. In Hulst zijn er 9 deelnemers, in Oostburg 2
deelnemers en in Terneuzen 12 deelnemers. In totaal
hebben 23 nieuwe taalvrijwilligers de training
gevolgd.
Tijdens de week van de alfabetisering, van 6 tot en
met 12 september, wordt er een spreekuur gehouden
voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven en vrijwilligers die hier graag bij willen
helpen. Het spreekuur vindt plaats in drie vestigingen.

het
maatschappelijk middenveld of naar de
juiste overheidsinstantie als vragen heel
speci ek zijn. Afgelopen jaar zijn er
veel mensen naar de bibliotheek gekomen met vragen
over de donor registratie, het installeren van de
corona check app en het maken van een afspraak voor
de boosterprik. Met name met de laatste twee heeft
de publieke dienstverlening in de bibliotheken het de
afgelopen tijd druk gehad. In heel Zeeuws-Vlaanderen
zijn er veel mensen geholpen. De hulp is gratis en voor
iedereen beschikbaar. Er is een IDO in bibliotheek
Terneuzen, Hulst, Axel en Oostburg.

Er zijn een aantal koppelingen voor Taalmaatjes
gemaakt en in het begin begeleid. Verder zijn er
diverse taalvragen Zeeuws-Vlaams breed binnen
gekomen. Deze mensen zijn doorverwezen naar het
formele en/of informele aanbod.
De cursus Klik&Tik helpt beter gebruik te maken van
de mogelijkheden van de computer en de tablet.
Deelnemers leren bijvoorbeeld websites te bekijken, emails te schrijven en hoe je bestanden kunt
downloaden. De cursus vindt elke week plaats en de
cursisten kunnen op eigen tempo de cursus
doorlopen. In 2021 wordt een begin gemaakt met een
cursus Klik en Tik in Hulst. Voor deze cursus is veel
animo, er is zelfs een wachtlijst. IDit jaar is er een start
gemaakt met het aanbieden van de Klik&Tik cursus
voor medewerkers van Dethon in bibliotheek Hulst en
Oostburg. Elke week komen zij naar de bibliotheek om
deze cursus te doorlopen in hun eigen tempo.

De digitale spreekuren worden één keer per maand in
de bibliotheek in Hulst, Terneuzen, Oostburg en Axel
gehouden. Men kan zonder afspraak binnen lopen
met vragen over de iPad, Android tablet, smartphone,
e-reader of computer. Ook kan men terecht met
vragen over de digitale overheid. Ook voor dit
spreekuur hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek.

Het Informatiepunt Digitale
Overheid is dit jaar gestart.
Tegenwoordig kun je van
alles regelen via internet
zoals het installeren van de
Coronacheckapp of het
aanvragen van een papieren
Coronabewijs, DigiD,
inburgering, belastingen, toeslagen en nog veel meer.
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker
digitaal. Veel mensen hebben moeite met deze
digitale dienstverlening en hebben vragen over het
zaken doen met de overheid. Het IDO is er voor deze
groep. Mensen kunnen doorverwezen worden naar

Samen Recht Vinden helpt Zeeuwen die juridische
problemen hebben met Zeeuwse instanties. Met álle
betrokken partijen gaan ze op zoek naar een
oplossing. De spreekuren vinden regelmatig plaats in
de bibliotheek of voor de bibliotheek, in de bus van
Samen Recht Vinden. In oktober is minister van
rechtsbescherming Sander Dekker op werkbezoek
geweest.
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met
vragen, twijfels en angsten rondom het

Samen Recht Vinden
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Gedwongen door enkele voedselintoleranties begon
Sabrina te experimenteren met ingrediënten die ze
wel mag eten. Zo ontstonden een boel recepten.
Samen met haar man Mario, die de fotogra e
verzorgde, werkte ze vier jaar aan het kookboek
Ontbijt en gebak met een gezonde twist, met haar
favoriete recepten zonder melk, gera neerde suiker
of tarwe. Deze lezing vond plaats in de bibliotheken
Hulst en Terneuzen, 41 belangstellenden.

levenseinde. Tijdens de spreekuren van het NNVE
in bibliotheek Terneuzen wordt voorlichting
gegeven aan de leden over het zelfgekozen
levenseinde.
Senia is dé landelijke organisatie van leesclubs en
muziekluisterclubs. Senia helpt bij het vinden of
oprichten van deze clubs. Bovendien biedt Senia
handige keuzelijsten en inspirerende leeswijzers.
Dit jaar is er weer een leesclub literatuur van start
gegaan met 6 deelnemers in Terneuzen

De organisatie Erfrechtplan geeft jaarlijks een aantal
lezingen over testamenten en levenstestamenten in
bibliotheek Terneuzen. Vanwege corona waren er
twee sessies, in totaal waren er 70 belangstellenden.

Donderdag 11 november vindt de 17de editie van het
Zeeuws-Vlaams dictee der Nederlandse taal plaats.
Het dictee wordt zoals altijd geschreven door Marc
de Smit, tweevoudig winnaar van het Groot Dictee
op tv. De presentatie is in handen van Netty de Jonge.
Er is ook een jury aanwezig. De
titel van het dictee luidt Een
nieuwe lente en een nieuw
gebouw, in de hoop dat het
dictee al in het nieuwe
gebouw zou plaats
vinden… Dit jaar zijn er
35 deelnemers. Beide
wissel trofeeën gaan
met de winnaars mee
naar huis, omdat zij 3
keer winnaar zijn in hun
categorie, lie ebbers of
specialisten.

In samenwerking met het Autisme Informatie
Centrum Terneuzen vindt een lezing plaats over
relaties en autisme. Deze lezing gaat over de
problemen die mensen met autisme ervaren bij het
leggen van relaties. Gastspreker op deze avond is
Jacqueline Visser. Er zijn 15 belangstellenden,
waaronder ook mensen die zelf autisme hebben,
waardoor er mooie gesprekken ontstaan tussen de
deelnemers.

Elk jaar bieden de
bibliotheken Hulst, Terneuzen
en Oostburg de mogelijkheid om
op 10 december te komen schrijven
voor mensen die onterecht van hun vrijheid zijn
ontnomen. Dit tijdens de landelijke
Het Zeeuws-Vlaams Dictee
actie van Amnesty International,
Write for Rights. In totaal zijn er 139
brieven en 52 kaarten geschreven.

Sabrina Baert-Cools uit Sluiskil is ter gelegenheid van
de Kookboekenweek te gast in twee bibliotheken.

Schrijfster, kunstenares en
illustrator Pen Stewart
geeft twee online
workshops. Een met de
nadruk op schrijftechniek
en een om de bijbehorende
fantasywezens te ontwerpen. Beide avonden zijn
met 12 deelnemers volgeboekt.

De Bronzen Uil is een Belgische literatuurprijs voor
het beste Nederlandstalige debuut van het afgelopen
schooljaar. Het liberaal-vrijzinnige Willemsfonds reikt
de prijs uit tijdens het Gentse literair festival Het
Betere Boek in oktober. In 2021 heeft Machteld
Siegmann deze prijs gewonnen met haar boek De
kaalvreter. Donderdag 30 september is zij, op
uitnodiging van het Algemeen Nederlands Verbond,
te gast in bibliotheek Terneuzen waar ze in gesprek
gaat met jurylid Marnix Verplancke. Het is een
inspirerende avond in een mooi gevulde zaal van
belangstellenden (ongeveer 20 personen).

Pen Stewart

Uitgeverij Harper Collins organiseert ter gelegenheid
van het verschijnen van een nieuwe thriller, Valse
getuige, een uniek online interview met Karin
Slaughter. Wij zijn trots dat we daar bij aan mogen
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online Bibliotheek. Ook is er ruimte voor andere
vragen over het digitale aanbod van de Bibliotheek,
zoals de TijdschriftenBieb en de online cursussen.

sluiten, in juni de maand van het spannende boek.
Dit is een samenwerking tussen de Zeeuwse
bibliotheken en boekhandel De Koperen Tuin.

Keti Koti Tafel is een nieuwe traditie waarbij middels
het uitwisselen van persoonlijke ervaringen
stilgestaan wordt bij de hedendaagse gevolgen van
het Nederlandse slavernijverleden. De Keti Koti
Tafel Tas kost €5,00 p.p. en is na aanmelding en
betaling op 30 juni af te halen in bibliotheek
Terneuzen. Keti Koti Tafel Community Zeeland
biedt deze tas aan met ingrediënten voor een
Antilliaanse/Surinaamse maaltijd en een goed
gesprek in de vorm van prikkelende
dialoogvragen.

Karin Slaughter

Op 29 juni wordt bibliotheek Hulst o cieel geopend
door wethouder cultuur van de gemeente Hulst,
mevr. Diana van Damme. Zij onthult vervolgens de
Pagadder die voor de bibliotheek staat. Stadsdichter
van Hulst Willem de Geus is aanwezig en presenteert
een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt gedicht.
Heel de maand is er voor nieuwe leden een
kortingsactie en voor bestaande leden een presentje.

In bibliotheek Hulst, Terneuzen en Oostburg
worden de bestsellers niet meer apart en
tegen betaling aangeboden. Ook de
nieuwste boeken zijn daarmee vanaf januari
2021 direct binnen ieder abonnement voor
drie weken te leen.
Mevr. Liesbeth Haitsma van de Orde van
den Prince overhandigt in bibliotheek
Terneuzen een exemplaar van Overhaald
aan programmamaker mevr. Anne-Marie
de Blok. Overhaald is een speciaal boek
bestemd voor laaggeletterden, met
verhalen in een klare taal, vergezeld van
o.a. woordenschatlijsten. De verhalen zijn
o.a. van Lize Spit en Herman Brusselmans.
De taalmaatjes kunnen dit boek goed
gebruiken. Het boek is een initiatief van
Hogeschool Odisee, Arteveldehogeschool,
en de Orde van den Prince (Gewest Oosten Zeeuws-Vlaanderen).

Stoere mannen - Sterke verhalen

In september gaat, in samenwerking met de
Zeeuwse bibliotheek, weer een editie van Stoere
mannen – Sterke verhalen door, in Ka ee 't Hof in
Middelburg. Muziekjournalist Floor Boogaart
interviewt Bertus en Leen van de Rotterdamse
barbiershop Schorem!. Deze twee stoere mannen
reizen de wereld rond als ware rocksterren en zijn
bovendien enorme muzieklie ebbers.
Dit programma brengt mannen op rock-'n-roll wijze
in aanraking met literatuur. We doen dit door het
uitnodigen van een hoofdgast zoals een muzikant die
ook boeken schrijft, of een auteur die sterk om
muziek geeft.

8 oktober wordt er een vrijwilligersmarkt
gehouden in Den Dullaert in Hulst.
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is
aanwezig.
Ter voorbereiding op de verhuizing van
bibliotheek Terneuzen naar de Kampanje,
wordt kantoorruimte gehuurd. Op 1 november
verhuizen de medewerkers
naar de Meester F.J.
Haarmanweg.

Op zaterdag 16
oktober is de lees- en
luisterspot van de
online Bibliotheek in
Bibliotheek Hulst. De
bedoeling is om nog
meer mensen te
laten kennismaken
met de e-books en
luisterboeken van de
App tour Hulst

Vrijwilligersmarkt Hulst
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Opening Bibliotheek Hulst

de Bibliotheek
VOOR JEUGD
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Kinderen die graag lezen, lezen meer
en leren beter! Dat is bewezen.
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen helpt
graag om kinderen te laten (leren)
lezen. Als schakel tussen boek en kind
willen we voor iedereen een aangename
leeservaring verzorgen.
Bezoek Keepvogel
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De Voorleestas

De Boek ets is
regelmatig te vinden
in natuurspeeltuin
De Boomhut in
Terneuzen. Eind juli
is leesconsulent
Jessica met de
Boek ets aanwezig
bij de Marijkeschool
in Axel ter
gelegenheid van de
afsluiting van het schooljaar.

Het voorleesfeest kan helaas niet gehouden worden,
maar digitaal gaan de Nationale Voorleesdagen door.
Maandelijks is er een voorleessessie, live vanuit bieb
Terneuzen. Telkens wordt er een ander prentenboek
voorgelezen, met behulp van het vertelkastje. De
kleuters krijgen een Voorleestas. Deze wordt ze
aangeboden door Stichting Lezen met steun van
Stichting De Versterking. Een tasje met een boekje,
een vingerpoppetje, een kleurplaat en een kaart.
In maart is Anouschka
Harms in de bieb. Ze is
prachtig aangekleed en
ook het decor is
helemaal afgestemd op
het sprookjesachtige
verhaal. Ze leest haar
eigen boek
Fantasiewolkjes voor,
met gedichten en
verhalen over natuur, dieren en el es.

Boek ets

Wetenschapsdag 2021 wordt samen met de andere
Zeeuwse bibliotheken gevierd. Kinderen uit groep 5
t/m 8 doen online vanuit huis of in de bieb, mee aan
diverse workshops. Sommige van de online
workshops kun je ook in de bieb volgen. Gezellig
samen met andere kinderen lekker knutselen bij het
grote scherm met daarop de professor die je alles
uitlegt.

Anouschka Harms

In oktober geeft lmwetenschapper Jeanine
Naerebout een kidscollege over vampier lms en series. Een twintigtal kinderen zijn aanwezig en
zitten vol vragen over dit boeiende onderwerp.
Tijdens Kinderboekenweek 2021 kunnen kinderen
alles worden wat ze willen en alvast dromen over
later. Het openingsfeest, Later als ik groot ben, wordt
gehouden op 6 oktober in bibliotheek Terneuzen,
Hulst en Oostburg. Het boek met de gelijknamige
titel van Bette Westera en Mattias de Leeuw is het
uitgangspunt. Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 doen
mee aan een beroepenspeurtocht.

Wetenschapsdag

De Zeeuws-Vlaamse nale van de Nationale
Voorleeswedstrijd vindt 25 maart coronaproof plaats
in bibliotheek Terneuzen. De negen deelnemers
werden om de beurt door presentator Anneriek van
Heugten naar voren gehaald en door middel van een
gedicht aan de kijkers voorgesteld. Familie, ju en en
meesters en andere geïnteresseerden volgen thuis de
verrichtingen van de kandidaten via een live stream.
De drie winnaars vertegenwoordigen ZeeuwsVlaanderen in de Zeeuwse nale. Daarmee wonnen
een tegelijkertijd een bezoek van schrijfster Marlies
Slegers in de klas.

Zaterdag 19 juni is het BoekStartdag in de
bibliotheek en worden de allerjongste bezoekers, van
2-6 jaar, en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom
geheten. In bieb Terneuzen worden twee speciale
voorleessessies gehouden, met behulp van de
Boek ets en het vertelkastje.
Kinderboekenweek

Tijdens de Media Ukkie Dagen neemt Denise Bontje
van Mediasmarties ouders in een webinar mee in het
media aanbod voor jonge kinderen. Tijdens deze
week wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid
in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.
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Hartjes in coronatijd

van spannende
en uitdagende
opdrachten de
bibliotheek.

Van 1 juli tot en met 31
augustus 2021 kunnen
jeugd & jongeren
zonder bibliotheeklidmaatschap ook snel en
makkelijk gebruik maken van
de zomeractie in de online
Bibliotheek. Met de Zomeractie Boek
'n Trip enthousiasmeren we jeugd &
jongeren om deze zomer op reis te gaan met een
mooi verhaal in de online Bibliotheek.

Tijdens de Week van de
Mediawijsheid wordt een
webinar met praktische tips over
het mediagebruik van kinderen op de
basisschool gehouden. Dat betrokken zijn belangrijk
is, is duidelijk. Daarnaast
zijn kinderen steeds meer
alleen online bezig. Hoe
weet je dat ze zich online
net zo sociaal gedragen als
o ine? Denise Bontje van
Mediasmarties.nl neemt
ouders mee in het
mediagebruik van kinderen
Week van de mediawijsheid
tot 12 jaar.

De Zomerschool gaat 26 juli van start in basisschool
de Twijn. Wethouder Sonja Suij (Onderwijs) verzorgt
daar de o ciële opening. Ruim 100 kinderen,
a omstig van 15 scholen in de gemeente, nemen
deel aan de zomerschool. Op een leuke en leerzame
manier krijgen de kinderen vanaf groep 2 tot en met
groep 7 extra les in taal, (begrijpend) lezen en
rekenen. Groepen kinderen bezoeken 4 augustus de
bibliotheek. Ook voor de peuters en jongste kleuters
in de regio is er een aanbod. De gemeenten Hulst,
Sluis en Terneuzen slaan hiervoor de handen ineen
met de Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocaties en
schoolbesturen. Medewerkers van de bibliotheek
bezoeken met de boek ets de zomerschool om voor
te lezen aan de peuters en kleuters.

Regelmatig wordt er voorgelezen in bibliotheek
Terneuzen. Het voorleeshalfuurtje voor peuters
wordt iedere maand gehouden. Telkens staat een
ander prentenboek centraal. Het voorlezen wordt
gecombineerd met zingen, dansen en een simpele
activiteit of een spelletje. Ook wordt er maandelijks
een voorlees- en knutseluur georganiseerd voor
kleuters.
In de herfstvakantie kunnen kinderen kapitein
Willem van der Decken helpen met zijn zoektocht
naar de verloren parel. Alleen deze speciale parel kan
de vloek die op zijn schip de Vliegende Hollander
rust, verbreken. Met een schatkaart die ze ophalen in
de bibliotheek in Terneuzen, lossen ze tijdens hun
zoektocht raadsels op. De verzamelde letters vormen
de locatie van de verloren parel. Deze speurtocht is
een samenwerking met Stad Terneuzen, Intertoys
Terneuzen, bibliotheek Terneuzen, Natuurspeeltuin
de Boomhut en Natuur&Zo.

Zomerschool

Mensen die in maart een boek lenen via de
a aalbieb in Kloosterzande vinden een hartje van
groep 1-2c van Basisschool 't Getij tussen de
bladzijden. "We willen mensen blij maken in deze
Coronatijd". Wat een leuk en lief initiatief!

Alle groep 4 leerlingen krijgen
een boek cadeau.
Het boek Is dit mijn thuis?,
wat gaat over
klimaatverandering en
duurzaamheid, is een uitgave
van een groene
energieleverancier en de
Zeeuwse Bibliotheek. Bij het
boek hebben de kinderen een
Is dit mijn thuis?
zakje bloemzaadjes, een boekenlegger met
boekentips over duurzaamheid
en een kaart met duurzaamheidstips gekregen.

Het boekje De verdwijning van Biblio is speciaal voor
bieb Hulst geschreven,
door lees- en
mediaconsulent Marleen
van Kouteren. Hierbij
hoort een heuse
speurtocht, waarbij
kinderen alleen of samen
op zoek gaan naar Biblio.
Kinderen die de
speurtocht doen,
Speurtocht Hulst
verkennen met behulp
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Marlies Slegers in Hoek

Basisscholen kunnen via de onderwijsproductencatalogus bezoeken en projecten aanvragen. De
groepsbezoeken Mo el en Piertje in de bibliotheek,
Mannetje Jas in de klas, Keepvogel, De
ongeloo ijk bijzondere Boekeneter, Warboel
in de bieb, Speurneuzen, Bibliomemo en Op
Biebexpeditie vinden plaats in de
bibliotheken. Een aantal van de
projecten die de lees- en
mediaconsulenten op de scholen
verzorgen zijn Botje Bij, De kleine
walvis, We hebben er een geitje bij,
Het Letterwinkeltje, Studio Poëzie,
De schatkamer van Roald Dahl,
Europese Verhalenko er en
Tijdjagers. Op het gebied van
mediawijsheid wordt vooral
gekozen voor de programma's
Diploma veilig internet en
Digiwijs met Donald Duck.

De nieuwe wandtekening in Philippine

Bibliotheek Philippine is
heringedeeld en opgefrist. De
jeugdhoek krijgt een mooie
wandtekening van een octopus,
uitgevoerd door Tal's Art.

Onze leesmediaconsulenten
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Uitgelicht
BIEBEXPEDITIE DE VLASWIEK

Een van de programma's van de
bibliotheek die door het onderwijs
wordt gebruikt is Biebexpeditie.
Leesconsulent Jessica heeft dit in
bibliotheek Koewacht uitgevoerd
met leerlingen van de Vlaswiek.

Na het voltooien van elke opdracht mag een teamlid
zich losmaken van het touw. Bij het basiskamp wordt
gecontroleerd of de opdracht juist is uitgevoerd. Als
beloning krijgen ze een kaart met daarop een hint.
Na het uitvoeren van alle opdrachten hebben ze in
totaal 10 kaarten met daarop een hint verzameld.
Gewapend met een Bosatlas en de stapel hints
trekken de teams zich terug om uiteindelijk het
onbewoonde eiland Tikopia te vinden.

“Dinsdag 9 november 2021, de dag dat groep 7 en 8
van de Vlaswiek een avontuur aangaan in de
bibliotheek in Koewacht. Er staat een heuse
biebexpeditie op de planning voor deze groep.
Bij binnenkomst stuitten ze meteen op een
basiskamp. Een slaapzak ligt op de grond, een kist
met ketel staat klaar. Wat zit daarin? Met enige
spanning en nieuwsgierigheid openen we de kist en
vinden 6 rugzakjes met daarin een lang touw ( met 6
gekleurde bankjes eraan?), een klein touwtje, een
stappenteller, een pen, een opdrachtenkaart en een
antwoordenkaart. De expeditieleider, lees en
mediaconsulent Jessica, vertelt wat de bedoeling is.

Hebben jullie daar wel al eens van gehoord? De
leerlingen van de Vlaswiek in Koewacht weten
inmiddels waar dit eiland ligt, hoe ze een plastic zak
op vele manieren kunnen gebruiken, welke spullen
handig zijn om mee te nemen op expeditie en met
welke ingrediënten uit de natuur ze kunnen
overleven.

We gaan op expeditie door de bibliotheek! Er worden
6 teams gemaakt en ieder team krijgt een rugzak. Elk
teamlid maakt zich vast aan het lange touw, door
middel van het bandje om zijn of haar pols te doen.
Alle groepjes gaan via opdrachten, zoals het seinen
met morse, het leggen van een zeemansknoop en
opzoeken van ingrediënten uit de natuur, met zo min
mogelijk stappen op avontuur door de bibliotheek.

Wie heeft uiteindelijk met de minste stappen alle
opdrachten gemaakt en wist de naam van het eiland
als eerste te vertellen?!?”
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de Bibliotheek
IN CORONATIJD

Begin van het jaar werken de bibliotheken met
a aalmomenten. Via de A aalBieb worden de
boeken online besteld bij de bibliotheek. Op het
formulier op de website geven klanten aan welke
boeken uit welke bibliotheek ze willen lezen. Via de
mail ontvangen ze bericht wanneer ze hun tas met
boeken kunnen komen a alen. De boeken die terug
gebracht zijn, worden gepoetst en een paar dagen
met rust gelaten voordat ze de kast ingaan.

Op 20 mei 2021 mogen de bibliotheken weer open.
De Bibliotheek ondersteunt bij vragen over de
CoronaCheck. Een coronabewijs wordt gemaakt met
de CoronaCheck-app of via de website
coronacheck.nl. Iedereen die vragen heeft over de
CoronaCheck kan terecht in de bibliotheek.
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de Bibliotheek
ONLINE AANBOD

In de maanden juli en augustus 2021 kunnen jeugd
& jongeren tot 18 jaar op digitale boekentrip met de
campagne Boek 'n Trip. In de online Bibliotheek-app
kunnen zij gemakkelijk een account aanmaken en
staan er speciale zomerse boekenselecties klaar wat
het vinden van een (volgend) boek heel makkelijker
te maakt. In totaal worden er landelijk 15.674 Boek 'n
Trip accounts aangemaakt, 9.800 reguliere
jeugdaccounts geactiveerd in de online Bibliotheek
en 56.000 uitleningen gedaan in de actieperiode
door jeugd met een Boek 'n Trip account. De meeste
uitleningen zijn luisterboeken. De meest uitgeleende
boeken zijn boeken voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
De zomerperiode lijkt een goede periode voor een
campagne onder deze leeftijdsgroep, ook omdat
ouders hun kind graag laten lezen in de zomer.

De TijdschriftenBieb is een gratis app voor leden van
de bibliotheek. Met deze app kunnen
bibliotheekleden tijdschriften online lezen. In de
TijdschriftenBieb zit voor elk wat wils en bevat de
volgende tijdschriften: A World of Culture, Ariadne
at Home, AutoWeek, De Wereld van Wandelen, Eigen
Huis & Interieur, Flair, Happinez, Happi.kidz,
Margriet, Nouveau, Psychologie Magazine, Steden!,
Story, Viva, Vrij Nederland en Yoga Magazine. Er
worden circa 60.000 tijdschriften in 1 maand
uitgeleend.
In het kader van 'Leven Lang Ontwikkelen', één van
de maatschappelijke opgaves uit het
Bibliotheekconvenant, wordt er medio januari een
nieuw aanbod van online cursussen gelanceerd.
Daarmee kunnen alle bibliotheekleden die zich
persoonlijk willen ontwikkelen aan de slag met zo'n
160 online cursussen op het gebied van bijvoorbeeld
communicatie, persoonlijke kracht, taal en
commerciële vaardigheden. De online cursussen
worden aangeboden door de aanbieders Soofos en
GoodHabitz.

Het aanbod van SkillsTown bevat zo'n 60 online
trainingen die bibliotheken gratis aanbieden aan
leden en niet-leden. Daarbij ligt de focus op
duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Hiermee kunnen mensen hun vaardigheden
vergroten - en daarmee hun kans op werk.
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de Bibliotheek
ORGANISATIE

Ellen de Neef. Lid sinds 30/09/2019.
Bestuurder bij Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad heeft 7x overleg gehad met
de directeur/bestuurder. Samen overlegden ze 8x.
Ook is er een dag training gevolgd.
De Ondernemingsraad heeft een vertegenwoordiger
in de Raad van Toezicht: Theo Reijns.

Theo Reijns. Lid sinds 30/09/2019.
Gepensioneerd.
De Raad van Toezicht vergaderde vier keer in 2020.
Conform de statuten geeft de Raad goedkeuring aan
de jaarrekening, accountantsverklaring en de
begroting.

Samenstelling
Marijke Henzen ( Voorzitter)
Ellen van Eenennaam (secretaris)
Heleen de Buck (Lid)

Governance Code Cultuur
De Raad van Toezicht werkt volgens de Code
Governance Cultuur. Die biedt een normatief kader
voor goed bestuur en toezicht in culturele
organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke
bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld
zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed
bestuur in de cultuursector.

Raad van Toezicht
Samenstelling
Leen Wille - voorzitter. Lid sinds 01\01\2017
Gepensioneerd, penningmeester Stichting
Oorlogsmonument Zuidzande, secretaris Koperen
Passer afdeling N5 Penta, directeur/eigenaar
WIGA BV (stamrecht BV).

Personeel
Er zijn in 2021 21,93 fte en 35 medewerkers in
dienst.

Rudy van Haperen - penningmeester. Lid sinds
01/07/2016. Ondernemer

Deze volgende opleidingen worden gevolgd: De
Startende Manager”, “Leergang Leesconsulent dBoS”,
“Trainer Vakmanschap, trainen met ziel en
zakelijkheid” en “Strategisch Personeelsbeleid”.
Nieuwe medewerkers krijgen de elearning “Branche
in beeld” en “Bibliotheek in beweging” van
Bibliotheek Campus aangeboden

Nathalie de Visser. Lid sinds 01/07/2018.
Senior KNA Archeoloog en Adviseur Aardkundige
waarden bij de Provincie Zeeland, Directeur bij
Edufact Advies in Erfgoed, Bestuurslid Stichting
Reygersberch en Voorzitter VvE Aparthotel
Zoutelande.
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boekuitleningen
265.629

Uitleningen in
gemeente Sluis
per vestiging

Breskens: 7.826
Oostburg: 31.144

ZEEUWSVLAANDEREN:
146.049

dBoS
uitleningen
16.727

Uitleningen in
gemeente Terneuzen
per vestiging

Axel: 25.425
Biervliet: 7.060
Hoek: 4.797
Koewacht: 4.701
Philippine: 3.874

Uitleningen in
gemeente Hulst
per vestiging

Sluiskil: 3.991
Sas van Gent: 11.976
Terneuzen: 85.591
Zaamslag: 6.846

Hulst: 55.619
Kloosterzande: 9.490
Vogelwaarde: 7.289

BoekStartkoffertjes
werden i.v.m. covid-19
uitgedeeld op de
consultatiebureaus
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aantal
in 2021:
21.449
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