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Leesbevordering

“Het project De Bibliotheek Op School vergroot het 
leesplezier van kinderen”, zegt directeur Eric Lahaye van 
de St. Martinusschool in Vlodrop. Het programma voor 
leesbevordering, waarbij leesconsulenten van de 
Bibliotheek Bibliorura basisscholen begeleiden, is in 
januari 2013 op zijn school ingevoerd. Door goede 
monitoring, gerichte interventies, het betrekken van de 
ouders en aanpassing van het aanbod (‘Er waren te 
weinig ontdek-boeken voor jongens.’) zijn nu al 
spectaculaire resultaten bereikt. “Mede door het 
verbindende werk naar leerkrachten en ouders van onze 
leescoördinator Renée Tielemans is het leesplezier in 
drie jaar gigantisch toegenomen. In 2015 vond 68% van 
de kinderen van onze school het ‘erg leuk’ om een boek 
te lezen. Bij aanvang van het project, in 2013, was dit 
gemiddeld nog 52%, wat overeenkomt met het landelijk 
gemiddelde.” De uitdaging voor de toekomst is volgens 
Lahaye om de basiscollectie te versterken met 
themacollecties voor de inzet bij vakoverschrijdende 
lesprojecten. “Ook denken we na hoe we beelddenken, 
het online vinden (informatievaardigheden) en 
beoordelen van informatie (mediawijsheid) in het 
programma kunnen integreren. Binnen de gemeente 
wordt verder nu uitbreiding tot en met de voorscholen 
overwogen. Een goede zaak, want hoe jonger je begint, 
hoe beter.”

Zanger en schrijver Gé Reinders was 24 
januari te gast vanwege de Nationale 
Voorleesdagen. Hij droeg voor uit ‘Boer 
Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout 
en Philip Hopman, het Prentenboek van 
het Jaar. Ook zong hij een speciaal voor 
deze gelegenheid geschreven lied. De 
voorleesdagen stimuleren sinds 2003 
(groot)ouders om vaker voor te lezen.

Petra Stienen publiceerde in 2015 ‘Terug 
naar de Donderberg: portret van een 
wereldwijk’. De politicus, arabist en 
voormalig diplomaat beschrijft daarin 
haar jeugd en de ontwikkelingen 
sindsdien in de Roermondse wijk de 
Donderberg. 14 maart gaf ze hierover een 
lezing in de bibliotheek.

Leescoördinator Renée Tielemans en directeur 
Eric Lahaye van de St. Martinusschool.

Hafida Aghmiri, vrijwilliger in de schoolbibliotheek van basisschool ’t Mozaïek, 
kent alle kinderen bij naam. Ze ontvangt ze altijd met een persoonlijk woord:   
“Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Vooral de kleintjes zijn schattig. 

Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling, net als voorgelezen worden. Ik vind 
het prachtig om voorleesverhalen mee te maken. Als leesconsulent Sarah 

Smeijsters voorleest, luister ik vaak mee; dat is fantastisch.”



351 jaar geleden verwoestte een 
stadsbrand bijna negentig procent van 
Roermond. De inwoners werden verzorgd 
bij de Kapel in ’t Zand. De vlucht naar 
deze kapel is het begin van de 
Roermondse stadsprocessie. Over de 
stadsbrand van 1665 verscheen vorig jaar 
‘Vuur over Roermond 1665-2015’. Dat 
boek werd 31 mei, de dag van de brand, 
in de bibliotheek ten doop gehouden 
door het Comité Stadsprocessie.

In de Vredesweek heeft Toonkunstkoor 
Roermond twee keer ‘The Peacemakers’ 
van Karl Jenkins uitgevoerd in de ECI 
Cultuurfabriek. Het affiche voor deze 
concerten is gekozen uit zestig 
werkstukken van BC Broekhin-leerlingen. 
De winnaar werd bekendgemaakt door 
Edwin Becker, conservator van het Van 
Gogh Museum. Alle ingezonden affiches 
waren in september en oktober bij ons in 
de bibliotheek te bewonderen.

De Kinderboekenweek stond dit jaar in 
het teken van natuur, wetenschap en 
techniek. Bij de opening op 7 oktober 
deden bij ons in de bibliotheek 250 
kinderen mee aan uitdagende 
activiteiten. Zo gaf Mad Science een 
demonstratie van elektriciteit waarvan je 
haren overeind gingen staan en konden 
de kinderen suikerspinnen laten maken. 
Na afloop kregen ze allemaal een 
goodybag.

Leden naar leeftijd
De Bibliotheek Bibliorura werkt vooral voor jonge mensen; 68,5% 
van de leden is jonger dan 18 jaar. De oorzaak hiervan is ons 
succesvolle programma De Bibliotheek Op School. In totaal telde 
onze organisatie in 2015 11.962 leden, iets meer dan in 2014 
(11.830 leden). Daarnaast waren 75 ledenpassen in gebruik bij 
organisaties als scholen en kinderdagverblijven. 

Uitleningen per categorie
Vorig jaar verzorgden we bijna 268.000 uitleningen in onze locaties 
in Roermond en St. Odiliënberg. De leden konden daarbij kiezen 
uit 82.601 boeken, 3.775 tijdschrift-exemplaren en 2.997 overige 
materialen. De schoolbibliotheken leenden in die periode 
ongeveer 150.000 materialen uit. Het gebruik van e-books via 
bibliotheek.nl nam vorig jaar met 154 procent toe tot 5.162 
uitleningen.

Uitleningen 0 t/m 12 jaar
De basis van onze collectie is een doorgaande leeslijn, waarbij 
kinderen vanaf jonge leeftijd ervaren dat lezen plezierig en zinvol 
is. Hiervoor gebruiken we de programma’s Boekstart (0-2 jaar), 
Bibliotheek in de Peuterspeelzaal (2 en 3 jaar) en De Bibliotheek 
op School (voor basisschoolleerlingen). Kinderen krijgen zo, in 
samenwerking met onderwijs en ouders, een goede start voor de 
rest van hun leven.

Bezoekersaantallen
In 2015 zijn onze locaties in Roermond en St. Odiliënberg 198.113 
keer bezocht door leners, gebruikers van onze studiefaciliteiten en 
bezoekers van lezingen, exposities en andere activiteiten. In 2014 
stond de teller op 200.612. De afname van het aantal bezoekers is  
het grootst in Roerdalen, waar de gemeente de bibliotheek heeft 
omgebouwd tot een servicepunt voor volwassenen en peuters.
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Ontmoetingsplaats

Ans Geelen uit Haelen leest zo’n vier uur per dag. Het liefst verslindt ze 
kranten als de Telegraaf, NRC (next) en het FD, maar ook in bladen als 
Elsevier, de Groene Amsterdammer en Chapeau zet ze graag haar 
tanden. “Heerlijk!” Ze doet alles per fiets en de Roermondse 
bibliotheek is al 45 jaar een vaste pleisterplaats, vanaf de tijd dat de 
bieb nog aan het Stationsplein zat en zij als ongetrouwd meisje in 
Roggel woonde. Vier keer per week is ze tegenwoordig een paar uur op 
de tweede verdieping te vinden. Voor verhalen en af en toe een 
praatje – als de drukte het toelaat. Bijvoorbeeld over haar helden 
Rutte en Obama. Van de andere lezers krijgt ze de nodige aandacht,   
de studerende scholieren houden haar jong. De pensionada mist soms 
haar werk aan de receptie bij Interpolis, ‘de mooiste tijd van mijn 
leven’, maar heeft nu ook een goedgevuld bestaan met fietsen, 
vrijwilligerswerk bij de ECI, golf, tennis, tv-kijken en internetten. En de 
bezoeken aan de bibliotheek niet te vergeten. Ze zegt: “Het leven is 
een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.”

“Lezen is de basis van alles, dat hebben kinderen nodig 
voor de rest van hun leven. Als ze goed leren lezen en 
ook graag lezen, dan gaat het ook steeds makkelijker. 

Op school en later in hun werkzame leven.” 

Leesconsulent Cindy Tholen

De opname van Oostelijk Limburg in 
Nederland zorgde in Roermond tussen 
1830 en 1849 voor felle maatschappe-
lijke protesten. Er werd gestreefd naar 
hereniging met België, een status aparte 
onder Willem II en/of aansluiting bij het 
nieuwe Duitsland. Van 16 oktober 2015 
t/m 28 februari 2016 was over deze 
roerige periode in het inpandige 
Historiehuis de tentoonstelling te zien: 
‘Hollanders, die hóóren hier ook niet - 
Roermond 200 jaar bij Nederland’.

Amnesty International strijdt met zeven 
miljoen mensen in meer dan 150 landen 
voor mensenrechten. 10 december werd 
bij ons voor de tweede keer de jaarlijkse 
schrijfmarathon gehouden. De 
deelnemers schreven brieven aan 
mensen die worden gediscrimineerd, 
gevangen gehouden en/of gemarteld om 
wie ze zijn en/of wat ze vinden. In 
Nederland zijn die dag 100.000 brieven 
geschreven op ruim 350 locaties.

 



Studieruimte

De Bibliotheek Bibliorura bevordert lezen en literaire ontwikkeling, ondersteunt 
onderwijsinstellingen en is een onafhankelijk informatiepunt. 

De locatie in Roermond vormt verder in toenemende mate een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor de inwoners van de stad. Zo zijn er veel studenten die hier 
regelmatig via onze hoogwaardige en veilige wifi werken op meegebrachte laptops en 
tablets. Ook onze kant-en-klare werkplekken, compleet met Office, worden voor studie 
en verdieping gebruikt. 

De aangeboden voorzieningen, inclusief printmogelijkheden, maken de Roermondse 
locatie voor hen aantrekkelijk en onderscheidend. Behalve studenten, zijn er ook steeds 
meer ouderen en zzp’ers die onze studieruimtes benutten. Ze maken onder meer gebruik 
van de Gabriël Gorriszaal, die hiermee haar oude functie van lees- en studiezaal heeft 
teruggekregen.

Sahin Yilmazturk (links, hbo bedrijfskunde in Eindhoven), Mohamed El Mouhammadi (midden, 5 havo, BC Broekhin) en 

Metin Kucuk (rechts, 5 havo, BC Broekhin) studeren regelmatig in de Roermondse bibliotheek.

Een boek en een babbeltje
De gemeente Roermond vindt het werk van de Bibliotheek Bibliorura belangrijk. Daarom steunt ze de 
Boekendienst aan Huis, die ervoor zorgt dat boeken binnen de gemeente worden thuisbezorgd als 

mensen niet in staat zijn naar de bibliotheek te komen. Vorig jaar telde deze bijzondere dienst, die draait 
om boeken, maar waarbij het sociale contact ook belangrijk is, zeventwintig gebruikers. Zestien vrijwilligers 

bezorgden hen in totaal 2.194 boeken (in 2014 werden 2.318 boeken afgeleverd). 



Aandachtsgebieden

De Bibliotheek Bibliorura is al jaren stevig geworteld in Midden-Limburg. 
Als dienstverlenende organisatie hebben we onze traditionele functie, 
het delen van informatie, intussen gestaag uitgebreid.

Jaarlijks faciliteren wij tienduizenden ouderen en jongeren binnen de 
aandachtsgebieden lezen, leren, informeren, ontmoeten & debat.

In samenwerking met scholen en andere partners bieden we educatieve 
programma’s gericht op leesbevordering, taalontwikkeling en 
mediawijsheid. Zo werken we eraan mee dat iedereen kan blijven 
meedoen in onze informatiemaatschappij.

Heel belangrijk in ons aanbod is het activiteitenprogramma gericht op 
literatuur, kunst en cultuur. We organiseren jaarlijks bijvoorbeeld met 
succes diverse debatten, lezingen, exposities en optredens voor 
uiteenlopende doelgroepen.

De bibliotheek is dus veel meer dan een gebouw met boeken.
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Locatie Roermond
Neerstraat 11-13
6041 KA Roermond

Openingstijden
maandag 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag 11.00 tot 20.00 uur
woensdag 11.00 tot 18.00 uur
donderdag 11.00 tot 20.00 uur
vrijdag 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
zondag 13.00 tot 17.00 uur

Servicepunt Roerdalen
Schaapsweg 22
6077 CG Sint Odiliënberg

Openingstijden
dinsdag 14.00 tot 17.30 uur
donderdag 14.00 tot 17.30 uur

Kijk op onze website voor 
openingstijden op feestdagen.

Contact 
Internet: www.bibliorura.nl
E-mail: info@bibliorura.nl
Telefoon: 0475 519000
Twitter: @bibliorura
Volg ons ook op Facebook

De bibliotheek is veel meer
dan een gebouw met boeken


