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In 2018 hebben we 
verschillende nieuwe 
initiatieven ontwikkeld 
om nóg meer mensen te 
bereiken en daarmee het 
lezen te bevorderen: we 
zijn gestart met het project 
BoekStartcoach en we 
hebben een bibliotheek op 
Niekée geopend.

Nadruk op lezen en leesbevordering 
Onze moderne, sterk gedigitaliseerde 
maatschappij gaat ervan uit dat iedereen 
taalvaardig is en over digitale vaardigheden 
beschikt. Maar de praktijk is anders: bijna 
12% van de Nederlanders is laaggeletterd, 
is dus niet in staat gedrukte of geschreven 
informatie te gebruiken. In Roermond is dit 
percentage zelfs ruim 16%. De bibliotheek zet 
zich in om laaggeletterdheid te bestrijden: 
via het digiTaalhuis waarin we volwassenen 
helpen met taal, lezen, schrijven en digitale 
vaardigheden. Maar ook via het onderwijs 
om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk 
kinderen met een taal- en leesachterstand 
de school verlaten. 

LAAGGELETTERDHEID

NEDERLAND 12 %
16 %ROERMOND

Schoolbibliotheek Niekée

BoekStartcoach op het consultatiebureau
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Doorgaande leeslijn 
We werken aan een doorgaande leeslijn, 
waarin we iets te bieden hebben voor 
alle leeftijden. Met het ondertekenen van 
een samenwerkingsovereenkomst met 
de Montessorischool en bs. De Stapsteen 
in 2018 werken we nu samen met bijna 
alle reguliere scholen voor het PO in de 
gemeentes Roermond en Roerdalen.

Sommige kinderen komen al met een 
taalachterstand op school, daarom zijn 
we in de zomer van 2018 het project 
BoekStartcoach gestart. We hebben twee 
BoekStartcoaches aangesteld die op het 
consultatiebureau ouders voorlichten over 
het belang van voorlezen. In samenwerking 
met andere maatschappelijke organisaties 
worden er activiteiten georganiseerd en 
wordt er voorgelezen om zoveel mogelijk 
ouders te bereiken. Bij de bibliotheken 
op verschillende scholen in Roermond 
en Roerdalen zijn speciale collecties voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar toegevoegd, zodat 
ouders eenvoudig toegang hebben tot 
(voorlees)boeken voor hun jonge kind. 
Om te stimuleren dat jongeren ook in het 
voortgezet onderwijs blijven lezen, zijn 
we als proef gestart met De bibliotheek 
op school VO. Dankzij een subsidie van de 
Stichting Stem en de provincie Limburg 
hebben we een bibliotheek opgezet op 
Niekée en hebben we een leesconsulent voor 
het VO kunnen aanstellen die docenten en 
leerlingen ondersteunt.

Samenwerkingspartners
Omdat we dit alles niet alleen kunnen, 
zoeken we samenwerking met 
maatschappelijke partners. We werken 
samen in diverse netwerken in de regio op 
het gebied van educatie, laaggeletterdheid 
en maatschappelijk werk. 
De bibliotheek is de spil van het digiTaalhuis, 
een samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties en taalaanbieders. Het doel 
van het digiTaalhuis is het bevorderen van 
zelfredzaamheid door taalvaardigheid 
en digitale vaardigheden van mensen te 
vergroten. Vanuit het digiTaalhuis worden 
cursussen Digisterker en de wekelijkse 
Taalcafés georganiseerd en mensen kunnen 
er terecht voor alle vragen over taal en 
digitale vaardigheden. Het digiTaalhuis 
verwijst ze dan door naar een passende 
aanbieder. 

MISSIE
Wij zijn hét centrum voor 

leesbevordering in de regio en 
we blijven ons met vereende 

krachten inzetten om 
laaggeletterdheid te voorkomen 

en te bestrijden en ervoor te 
zorgen dat de inwoners van 
Roermond en Roerdalen zich 

zo breed mogelijk kunnen 
ontwikkelen.

Voorstelling Bang Mannetje 
tijdens de Kinderboekenweek
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ACTIVITEITEN
Om een idee te geven 
van wat de bibliotheek 
het afgelopen jaar zoal 
heeft georganiseerd, volgt 
hier een overzicht van 
een aantal activiteiten 
die het afgelopen jaar 
plaatsgevonden hebben, 
aan de hand van de vijf 
wettelijke kerntaken voor 
openbare bibliotheken. 

Toegang bieden tot kennis en informatie

Workshop babygebaren
Babycoach Esther Sluijsmans leerde ouders 
meer over het gebruik van babygebaren. 
In de bibliotheek en bij kindcentrum 
’t Knienke in Melick konden ouders 
ontdekken hoe ze voorlezen en liedjes 
zingen met hun kind door het gebruiken 
van gebaren nog leuker kunnen maken.

Behalve deze workshop organiseerden we 
ook lezingen zoals ‘Zorgen voor iemand 
met dementie’ en ‘To app or not to app’ 
over cybersecurity en organiseerden we 
Robotworkshops waar kinderen zelf 
robots konden programmeren.

Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling 
en educatie

Schrijfworkshop Joyce Spijker
In het kader van de Spannende Boeken 
Weken heeft thrillerschrijfster en 
schrijfcoach Joyce Spijker twee schrijf-
workshops gegeven voor iedereen uit 
Roermond en Roerdalen die spannende 
verhalen wilde leren schrijven.

Cursus Digisterker
We hebben 10 cursussen Digisterker 
georganiseerd, zowel in Roermond als in 
Roerdalen. In deze cursus, die bestaat uit 
4 lessen, leren mensen hoe ze een DigiD 
moeten gebruiken en leren ze omgaan 
met de digitale overheid. 

Cursus
Digisterker

Workshop babygebaren
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Wij gaan uit van een doorgaande 
leeslijn voor kinderen en jongeren. 
Plezier in lezen is nodig om veel 
te lezen en veel lezen is belangrijk 
omdat je ervaring nodig hebt 
om goed te kunnen lezen. Goed 
kunnen lezen is een voorwaarde 
om volwaardig mee te kunnen 
doen in het onderwijs en in de 
samenleving. Daarom is er niet 
alleen aandacht voor lezen in het 
onderwijs maar organiseren we 
ook activiteiten in de bibliotheek. Bevorderen van lezen en het laten 

kennismaken met literatuur 

Voorlezen
Een keer per maand wordt er in de bibliotheek 
op zaterdag voorgelezen door Lila Violet, een 
professionele voorlezer/actrice. Samen met 
Jaap Aap leest ze voor aan jonge kinderen en 
organiseert ze na afloop een activiteit die bij 
de voorgelezen boeken past.  

Schrijversbezoeken
Tijdens de Boekenweek organiseerden 
we de uitreiking van de Halewijnprijs en 
de Reinaerttrofee in het Royal Theater. De 
Halewijnprijs ging dit jaar naar schrijfster 
en essayist Eva Meijer en de Reinaerttrofee 
werd door de jongerenjury uitgereikt aan 
Christine Otten voor haar boek ‘We hadden 
liefde, we hadden wapens’. 

Na het uitreiken van de literaire prijzen 
maakte schrijver Tom Lanoye van zijn 
interview door publicist Peter Winkels een 
inspirerende show.
Daarnaast organiseerden we in samen-
werking met de vrijwilligersbibliotheken 
in Roerdalen een optreden van schrijver 
Frits Criens in de Berger Bieb en werd 
schrijfster Marcia Luyten in kasteel 
Daelenbroeck in Herkenbosch geïnterviewd 
over haar boeken.

Leesclubs
Naast de reeds lang bestaande ‘Cursus 
Letterkunde’ zijn we het afgelopen jaar 
gestart met een nieuwe leesclub. Dit is 
een laagdrempeligere leesclub waarbij de 
aandacht minder ligt op de literaire analyse 
zoals bij de ‘Cursus Letterkunde’ en meer op 
de leeservaring. Voorlezen met Lila Violet en Jaap Aap

Uitreiking Halewijnprijs 
en Reinaerttrofee, 
Tom Lanoye in de Boekenweek 
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Organiseren van ontmoeting en debat

ECI Live
In samenwerking met de ECI Cultuurfabriek 
organiseerden we vier edities van ECI Live, 
een live talkshow rondom actuele thema’s. 
De avonden zijn een combinatie van cultuur 
en maatschappelijke onderwerpen waarbij 
er gepraat wordt over filosofische vragen als 
‘Heb je werk nodig om gelukkig te zijn?’ 
 
Geluksdag Roerdalen
Tijdens de Geluksdag in Roerdalen hebben 
onze leesconsulenten voorgelezen in 
Sint Odiliënberg en Montfort, gecombineerd 
met een workshop Muziek op Schoot 
door Nicole Wilms. Op Kasteel Aerwinkel 
in Posterholt zorgde PuurMuur voor 
voorleesgeluk.

Laten kennismaken met kunst en cultuur

Theatervoorstellingen voor de jeugd
We organiseerden twee op prentenboeken 
gebaseerde theatervoorstellingen voor 
peuters en kleuters in de bibliotheek. 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen speelde 
‘Muziektheater De Toren van Geluid’ de 
voorstelling ‘Ssst! De tijger slaapt!’ en tijdens 
de Kinderboekenweek speelde theatermaker 
Joes Boonen ‘Bang Mannetje’. 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseerden 
we ook nog een voorstelling voor oudere 
kinderen in het Royal Theater. Daar traden 
kinderboekenschrijver Gerard van Gemert en 
illustrator Mark Janssen op. 

Tentoonstellingen
Er zijn twee tentoonstellingen van 
plaatselijke kunstenaars in de bibliotheek 
geweest. In maart en april was de 
tentoonstelling ‘Oude meesters, maar dan 
even anders’ van fotograaf Theo Peeters te 
zien. In december exposeerde Ilona de Graaf 
haar schilderijen onder de titel ‘Mythos’.

Voorlezen op kasteel Aerwinkel tijdens Geluksdag Roerdalen

Rechts:
Voorstelling Ssst! de tijger slaapt! tijdens de 
Nationale Voorleesdagen

Gerard van Gemert en Mark Janssen in het Royal Theater 
tijdens de Kinderboekenweek
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FEITEN EN
CIJFERS

189.002
bezoekers
algemeen

9.064
uitgeleende

E-books

233.530
uitleningen
bibliotheek

16.453
bezoekers 

leeszaal

469
opgehaalde 

BoekStartkoffertjes

180.586
uitleningen 

scholen

79.372
boeken, dvd’s, luisterboeken

in de collectie

12.270
leden

3.076
uren 

internetgebruik
door bezoekers

98
Taalcafé’s

(in de bibliotheek en
wijkcentrum de Terp)

10
(x 4 lessen)
cursussen

Digisterker

40
activiteiten 

in de
kinderopvang

2.212
bezoekers
culturele

activiteiten en 
workshops
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Colofon

Redactie: Bibliorura

Foto’s: Bibliorura en John Peters 

Contact: info@bibliorura.nl

Vormgeving: Studio Done, Swalmen

Uitgave van Bibliorura, juni 2019

Neerstraat 11-13
6041 KA Roermond
T +31 (0)475 519 000
info@bibliorura.nl
www.bibliorura.nl

De bibliotheek Roermond is geopend op:
maandag van 13.00 tot 18.00  uur 
dinsdag van 11.00 tot 20.00 uur
woensdag van 11.00 tot 18.00 uur
donderdag van 11.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 13.00 tot 17.00 uur

mailto:info%40bibliorura.nl?subject=
http://www.bibliorura.nl
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