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Verspreid door dit jaarverslag vind je foto’s
en quotes uit de campagne ‘Ik lees…’
Dit was een samenwerking tussen de
Bibliotheek Bibliorura en We Are Roermond
met als doel mensen te inspireren om meer
te lezen en de bibliotheek als clubhuis voor
het lezen in de schijnwerpers te zetten.

De tekst van dit jaarverslag is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten
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Foto cover:
Adriaan van Dis in gesprek met Leon Verdonschot
(Foto: John Peters)

worden ontleend.
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VOORWOORD
Net zoals in 2020 stond 2021 in het teken van corona.
We begonnen het nieuwe jaar in een bibliotheek die
gesloten was en pas na bijna vijf maanden weer open
mocht om in aangepaste omstandigheden publiek
te ontvangen. Maar 2021 was ook het jaar waarin
we leerden omgaan met onzekerheid en steeds
wisselende maatregelen. Het jaar waarin we steeds
flexibeler werden en steeds makkelijker konden
schakelen.
Na die eerste vijf maanden hoefden we gelukkig
onze deuren niet meer te sluiten, ook niet tijdens
de nieuwe lockdown die in november werd
aangekondigd. De daling van het aantal bezoekers en
het aantal uitleningen die we in die eerste maanden
hebben opgelopen is in de rest van het jaar helaas
nauwelijks meer ingehaald.
We bleven wel zichtbaar in de stad, ook toen we
gesloten waren, want van februari tot en met juni
hingen er op het Munsterplein grote banieren met
daarop portretten van acht bekende Roermondenaren
die vertellen over de rol van lezen in hun leven.
Met deze campagne “Ik Lees” wilden we het lezen
bevorderen en laten zien hoe divers dat kan zijn.

. . . vooral wat ik spontaan tegenkom
Ik kan echt geraakt worden door een heel tof bijschrift bij een
foto op Instagram bijvoorbeeld. Slogans vind ik ook supercool en
inspirerend. Soms kan ik opeens bij de supermarkt een woord of
zin zien en denken: ik wil nu naar huis en zelf gaan schrijven.

Dankzij corona raakte de doorontwikkeling van de
functie van leesconsulent in een versnelling. Omdat
ze een groot deel van het jaar niet fysiek de klas in
konden, verschoof het zwaartepunt binnen hun
functie bijna vanzelf naar een meer adviserende en
ondersteunende rol zoals de bedoeling is.
Een belangrijke mijlpaal in het afgelopen jaar was de
opening van ons Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) waar iedereen terecht kan met vragen over de
digitale diensten van de overheid. De medewerkers
van het informatiepunt helpen zoeken naar de juiste
informatie of verwijzen door naar lokale partners.
Met het IDO kunnen we nog beter invulling geven aan
onze maatschappelijke rol.
Onze dienstverlening kan alleen maar bestaan dankzij
het enthousiasme en het harde werken van onze
medewerkers. Voor hun inzet en flexibiliteit wil ik hen
hierbij dan ook graag bedanken.
Jeanine Deckers
Directeur-bestuurder

Verspreid door dit jaarverslag vind je de foto’s
en quotes uit de leesportretten van de bekende
Roermondenaren.

Brohlin Coumans
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(Foto: Kim Roufs)
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CERTIFICERING
Openbare bibliotheken worden elke vier jaar
gecertificeerd. In mei is de bibliotheek bezocht door
auditoren van de CBCT (Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Na het bestuderen
van de nodige stukken en het voeren van gesprekken
met directie, medewerkers en verschillende
stakeholders van de bibliotheek oordeelde de
auditcommissie positief en is de bibliotheek weer
voor 4 jaar gecertificeerd.
De auditoren stelden vast dat onze medewerkers
bevlogen en enthousiast zijn. De conclusie van het
auditrapport is helder: “Bibliorura werkt vanuit een
duidelijke en consistente visie op educatie en heeft de
educatieve functie, inclusief de focus op de collectie,
in de praktijk stevig uitgewerkt”.

BEWEGWIJZERING
De oplettende bezoeker is het vast opgevallen:
er is nieuwe bewegwijzering aangebracht in de
bibliotheek. Architect Maurice Mentjens heeft
een systeem van gekleurde stroken bedacht die
corresponderen met de kleuren van de verschillende
afdelingen in de bibliotheek.
Als je nu vanuit de hal de bibliotheek in loopt, zie je
meteen op welke verdieping en kleur afdeling je moet
zijn voor bijvoorbeeld kookboeken of reisgidsen.
Op de afdelingen zijn de verschillende collectieonderdelen aangegeven met bordjes die tussen
de boeken uit steken. Ook hebben de toiletten en
vergaderruimtes duidelijkere aanduiding gekregen.
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. . . om me in te leven in andere
dingen dan mijn eigen wereld
Ik houd het meest van
waargebeurde verhalen over zaken
als misbruik, ontvoering en oorlog.
Het zijn meestal boeken waar iets
psychologisch achter zit. Zo kan
ik me ook beter inleven in mijn
leerlingen, want sommigen daarvan
maken ook heel veel mee.
Judith Frunt
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Ik lees... banners in de stad
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De verhalen van de bekende Roermondenaren lieten
zien hoe divers ‘lezen’ kan zijn. En hoe verschillend
het is wat lezen voor mensen betekent: voor de
een biedt lezen vooral plezier en ontspanning, voor
de ander inspiratie en kennis. Zo vertelt zanger
Big Benny hoeveel plezier hij en zijn kleinzoon hebben
bij het voorlezen en blijkt burgemeester Rianne
Donders een echte boekenwurm te zijn. Bisschop
Harrie Smeets voedt vooral zijn geest door te

lezen, horecaondernemer Wim Cox leest het liefst
op een strandbed in de zon, zangeres en actrice
Suzan Seegers leest om haar hoofd leeg te maken voor
het slapengaan. Ook schrijver en beeldend kunstenaar
Octavie Wolters, (voormalig) ECI-directeur Joery
Wilbers en hiphopartiest en dichter Brohlin Coumans
kwamen aan het woord.
Alle portretten werden ook gedeeld op de social
media en er werden posters en boekenleggers van
de campagne verspreid. Tevens was een leegstaande
etalage aan de Graaf Gerardstraat ingericht in
‘Ik lees…’-stijl met onder andere stapels boeken.
Sinds juli 2021 geeft de bibliotheek op een
andere manier vervolg aan het leesoffensief ‘Ik
lees…’, namelijk door iedere maand een ‘gewoon’
bibliotheeklid - van jong tot oud - centraal te stellen.
Ook wordt hierbij telkens in de bibliotheek een
presentatietafel ingericht met favoriete boeken van
de geïnterviewde. Zo worden mensen via inspirerende
verhalen én leestips uitgenodigd wat vaker een boek
te pakken. De hele verzameling portretten staat op
www.bibliorura.nl/iklees.

... h
 et liefst op een
strandbed in de zon
Op vakantie heb ik eindelijk
tijd om ergens wat dieper
in te duiken. Meestal gaan
dan ook een stapel Runner’s
World en Quote, een
managementboek en nog
wat oorlogsboeken mee in
mijn koffer.
(Foto: Kim Roufs)

Van eind februari tot en met juni 2021 waren aan
het Munsterplein in Roermond (bij het oude V&Dpand) banners te zien met daarop acht bekende
Roermondenaren die vertellen over de rol van
lezen in hun leven. De campagne ‘Ik lees…’ was een
samenwerking tussen de Bibliotheek Bibliorura en
We Are Roermond met als doel mensen te inspireren
om meer te lezen en de bibliotheek als clubhuis
voor het lezen in de schijnwerpers te zetten.
Voorbijgangers werden met kleurrijke portretfoto’s
(van fotografe Kim Roufs) en quotes uitgenodigd om
op www.bibliorura.nl/iklees het volledige ‘leesportret’
van de geportretteerde te lezen.

Wim Cox

9

(Foto: Leon van Lier)

... o
 mdat ik nieuwsgierig ben én
omdat het erg ontspannend is

Schrijfster Manon Sikkel te gast
in de Bibliotheek Bibliorura
in Roermond waar ze ook
een interview heeft met de
boekenbaas van Bibliorura

Om iets te doen voor anderen die ook
graag lezen, ben ik al bijna twintig jaar
vrijwilliger bij de Boekendienst aan
Huis. Eens in de drie weken bezoek ik
een mevrouw die niet meer zelfstandig
naar de bibliotheek kan komen. Het is
vrijwilligerswerk waarbij je echt iets
kunt betekenen voor mensen.

Dieuwertje Cox

Itie Luinge

BOEKENBAAS

. . . om mezelf te ontwikkelen
Om het Nederlands te leren,
begon ik met het lezen van
kinderboeken. Toen ik kinderen
kreeg wilde ik hen kunnen
steunen. Ik dacht altijd: ik rem
ze niet! Waar ik kón helpen met
huiswerk deed ik dat. Ik las ze
vroeger vaak voor en later las ik
mee in hun studieboeken.
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Hafida Habsaoui

In 2021 zijn we gestart met het project ‘Boekenbaas’.
We wilden graag iemand die de kinderen van
Roermond en Roerdalen representeert op het
gebied van leesbevordering. Als voorbeeld hebben
we gekeken naar Manon Sikkel. Zij is de huidige
Kinderboekenambassadeur. Na een brainstormsessie
kwamen we op het idee van Boekenbaas, een jongen
of meisje die ons bij allerlei activiteiten ondersteunt
en zich inzet voor het plezier van lezen.
Met behulp van een promotiefilmpje en flyers zijn
de basisscholen en brugklassen van Roermond en
Roerdalen van onze zoektocht op de hoogte gebracht.
Kinderen moesten een filmpje toesturen waarin ze
lieten zien waarom zij onze Boekenbaas moesten
worden. Er werd volop gereageerd en de keuze viel
uiteindelijk op Dieuwertje Cox uit Melick. Zij werd
thuis verrast door de burgemeester van Roerdalen en
de wethouder van Roermond en gehuldigd met een
medaille en sjerp.

Dieuwertje nam de taak van Boekenbaas
heel serieus. Ze heeft volop vlogjes gemaakt,
schrijvers geïnterviewd en zelfs gejureerd
voor de Voorleeswedstrijd. Tijdens de
Nationale Voorleesdagen heeft ze aan
kleuters voorgelezen. Het
project is een groot
succes en in 2022
gaan we, met hulp
van Dieuwertje,
op zoek naar
een waardig
opvolger.

Boekenbaas
Dieuwertje Cox
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. . . als ultieme ontspanning
Ik kan me echt in een boek
verliezen, vooral als ik
vakantie heb. Als het heel
druk is, begin ik al te bouwen
aan een stapeltje boeken voor
de vakantie. Dat is dan mijn
stipje op de horizon waar ik
me enorm op kan verheugen.
Rianne Donders
(Foto: Kim Roufs)

IDO

CORONA

In december hebben we het Informatiepunt Digitale
Overheid, kortweg IDO, geopend. In het IDO kunnen
mensen terecht met vragen over de digitale overheid,
bijvoorbeeld over het aanvragen van een DigiD,
huur- en zorgtoeslagen of rijexamens. Speciaal
opgeleide bibliotheekmedewerkers helpen tijdens
het IDO-spreekuur met het vinden van informatie
op internet of verwijzen door naar lokale partners
als het nodig is om in te loggen op een website van
de overheid. Meteen vanaf de opening werd het IDO
druk gebruikt, in het begin voornamelijk voor hulp
bij het downloaden of krijgen van de QR-code van
de Corona check-app. In de vier weken dat het IDO
open was in 2021 hebben er 50 mensen gebruik van
gemaakt.

De eerste vierenhalve maand van 2021 was de
bibliotheek gesloten. Op 15 december 2020 moest de
bibliotheek vanwege de nieuwe coronamaatregelen
sluiten en pas op 20 mei 2021 mochten we onze
deuren weer openen. Gelukkig hoefden we de rest van
het jaar niet meer dicht. Toen aan het einde van 2021
een nieuwe lockdown werd afgekondigd, werd daarin
een uitzondering gemaakt voor de bibliotheken.
Al met al is de bibliotheek in 2021 in totaal 20 weken
gesloten geweest.

Om een plek te creëren voor het IDO waar bezoekers
in alle rust en privacy geholpen kunnen worden, is
in samenwerking met de gemeente een klein hoekje
van het Historiehuis verbouwd tot spreekkamer.
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In de vijf maanden dat we dicht waren, hebben
we materialen kunnen uitlenen via de afhaalbieb:
mensen konden boeken reserveren (via internet of
telefonisch) en konden die dan later afhalen in de hal
van de bibliotheek.
Activiteiten die gepland waren werden afgezegd of
omgevormd tot een digitale activiteit. Ook tijdens
de rest van het jaar werd er in de programmering
rekening gehouden met de mogelijkheid dat we niet
fysiek bij elkaar konden komen, dus er werd meestal
ook een alternatief bedacht.
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. . . boeken meestal best snel uit
Ik kan best snel lezen. Op school
heb ik boeken soms binnen twee
keer uit. Ik kies vaak iets over
dieren of voetballen. Als papa of
mama de lamp komt uitdoen voor
het slapen, ga ik meestal eerst
nepslapen en daarna weer stiekem
verder lezen.
Lucas Keser

... v
 ooral spannende
Young Adult boeken
Ondanks dat ik dyslectisch ben,
houd ik heel erg van lezen.
Van jongs af aan houd ik van
spannende boeken. Vroeger las
ik bijvoorbeeld alles van Dolfje
Weerwolfje van Paul van Loon.
Nu vind ik vooral Young Adult
boeken heel leuk om te lezen.
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Demi Braam

ROERDALEN

MOBIELE ONTMOETINGSPLEK

Wij ondersteunen de vrijwilligersbibliotheken in
Roerdalen met praktische hulp en we verzorgen een
ophaal- en besteldienst voor de leden in Roerdalen
die gebruik maken van een serviceabonnement. In
2021 waren er 29 leden met een serviceabonnement
en hebben we 247 boeken gebracht en opgehaald in
Roerdalen. Dat zijn er meer dan in 2020. Toen heeft
deze dienstverlening een hele periode stil gelegen
omdat vanwege corona de vrijwilligersbibliotheken
gesloten waren en de mensen daar dus geen
boeken konden ophalen. In 2021 hebben we de
boeken bij de mensen thuis bezorgd zolang de
vrijwilligersbibliotheken gesloten waren.

In juli hebben we drie keer met een Mobiele
Ontmoetingsplek (MOP) op verschillende plaatsen
in de gemeente gestaan om in gesprek te gaan met
voorbijgangers over taal en basisvaardigheden.
De bedoeling van deze gesprekken was tweeledig:
aan de ene kant wilden we meer informatie
over waar behoefte aan was op het gebied van
basisvaardigheden, aan de andere kant wilden we de
dienstverlening van de bibliotheek onder de aandacht
brengen van een breed publiek. De MOP stond op
8 juli bij het Winkelcentrum Donderberg, op 16 juli
op de weekmarkt in Swalmen en op 21 juli op de
weekmarkt op het Munsterplein.

BOEKENDIENST AAN HUIS
De dienstverlening van de Boekendienst aan Huis
is een initiatief van de gemeente Roermond en richt
zich op lezers die niet naar de bibliotheek kunnen
komen vanwege ouderdom, ziekte of een handicap.
In 2021 maakten 18 inwoners gebruik van deze
dienstverlening. Zij leenden in totaal 1.821 boeken,
die aan huis bezorgd werden door 14 vrijwilligers.
In 2020 waren dat 17 leden die samen 1.415 boeken
leenden. Een toename dus van zowel het aantal
uitleningen als het aantal mensen die gebruik
maken van deze dienstverlening.
In 2020 daalde zowel het aantal leden als het
aantal uitleningen omdat de vrijwilligers vanwege
de coronamaatregelen lange tijd niet welkom
waren in zorgcentra. Die maatregelen zijn weer
opgeheven en we hebben actief reclame gemaakt
voor deze dienstverlening.
De MOP in Swalmen
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BASISVAARDIGHEDEN
. . . om op een andere manier te kijken
“Lezen betekent alles voor mij. Ik wil dat
een boek mij op een andere manier laat
kijken. Volgens mij is het de belangrijkste
taak van de schrijver om iets toe te voegen
aan de wereld en vooral schoonheid te
brengen. ”
Octavie Wolters

Bij het organiseren van activiteiten in het kader
van basisvaardigheden hadden we last van de
beperkingen van de coronamaatregelen. De
cursussen Digisterker die we gepland hadden
moesten worden afgezegd. Ook de cursussen
Klik & Tik konden een groot deel van het jaar
niet worden georganiseerd. Het Taalcafé dat we
wekelijks op dinsdagavond organiseren, moest
lange tijd worden geannuleerd vanwege corona
maar heeft uiteindelijk toch nog 24 maal kunnen
plaatsvinden, met in totaal 360 bezoekers.

. . . om nog beter te leren lezen

(Foto: Kim Roufs)

Alle taalaanbieders in Roermond worden
jaarlijks uitgenodigd om met hun groepen naar
de bibliotheek te komen voor een rondleiding.
In 2020 hebben deze rondleidingen nauwelijks
plaatsgevonden, in 2021 zijn er in totaal
3 rondleidingen geweest.
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Leerlingen die van een rondleiding gebruik
maken, of mensen die anderszins kunnen
aantonen dat ze de Nederlandse taal aan het
leren zijn, kunnen tegen een gereduceerd tarief
van € 5 een speciaal taalabonnement afsluiten.
Dit abonnement is geldig voor een jaar en kan
daarna voor een jaar worden verlengd als het
lid nog steeds taalles volgt. In het digiTaalhuis
hebben we een speciale collectie voor mensen
die lezen lastig vinden of die de Nederlandse
taal aan het leren zijn: boeken en kranten in
eenvoudig Nederlands, met korte zinnen en
makkelijke woorden. Ook zijn er lesmaterialen
om beter Nederlands te leren en materialen
voor taalvrijwilligers. Met het taalabonnement
stimuleren we mensen gebruik te maken van
deze speciale collectie. Dit jaar waren er
34 mensen met een taalabonnement.

Sommigen zeggen: ‘Je bent op zo’n
leeftijd dat het toch niet meer nodig
is om te leren lezen?!’ Ze vergeten
dan dat het niet alleen makkelijk
is, maar ook heel ontspannend en
fijn. Als ik aan het lezen ben, is het
dagelijks leven ver weg en vliegt de
tijd.
Jan van der Wal

Onderdeel van het digiTaalhuis is een spreekuur,
waar mensen op afspraak terecht kunnen met
vragen over scholing op het gebied van taal en
digitale vaardigheden. In 2021 zijn er ondanks alle
beperkingen toch nog 23 mensen op het spreekuur
geweest.
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Opening van de
schoolbieb op
Alhambraa
Verassingstasjes van
de leesconsulenten

PRIMAIR EN VOORTGEZET
ONDERWIJS
We werken samen met alle reguliere scholen
voor primair onderwijs in ons werkgebied via de
principes van De Bibliotheek op School (dBoS), een
educatieve aanpak die zich richt op leesbevordering
en taalontwikkeling. De Bibliotheek Bibliorura
zorgt ervoor dat er een aantrekkelijke fysieke
collectie materialen op school aanwezig is en onze
leesconsulenten ondersteunen leerkrachten en voeren
leesbevorderende activiteiten uit op school.

. . . om andere werelden te verkennen
“Lezen gaat voor mij vooral over andere werelden leren
kennen. Letterlijk door romans die zich afspelen in een
ander land of andere tijd, maar ook figuurlijk door in
iemands belevingswereld te kruipen. Ieder mens heeft
meerdere kanten en ik vind het mooi om die in boeken te
exploreren.”
Joery Wilbers
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(Foto: Kim Roufs)

In september 2021 is de nieuwste Bibliotheek op
School geopend, op de Alhambraa school. Daarmee
is het aantal scholen voor primair onderwijs waar
we mee samenwerken opgelopen tot 23.
Net zoals in 2020 mochten de leesconsulenten een
groot deel van het jaar niet naar de scholen toe
maar moesten ze hun werk op afstand doen. In de
maanden dat de bibliotheek gesloten was, hebben de
leesconsulenten op verzoek tasjes gemaakt voor de
leerlingen van hun eigen scholen, met in elk tasje
5 boeken die aansloten bij de leeftijd en interesses
van de kinderen.

Daarnaast stelden de leesconsulenten lespakketten
samen en deelden ze voorleestips- en trucs via ISY,
het digitale platform dat de scholen gebruiken om
te communiceren met de ouders.
In juni 2021 is een samenwerkingsovereenkomst
getekend met BC Broekhin. Daarmee breiden
we onze samenwerking met het Voortgezet
Onderwijs uit. In het nieuwe schooljaar is onze
leesconsulent VO op Broekhin aan de slag gegaan
om leerkrachten te enthousiasmeren en het lezen
te stimuleren. In overleg met onze collectioneurs
en de schoolbibliothecaris van Broekhin is een start
gemaakt met het uitbreiden van de collectie van de
schoolbibliotheek.
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Eerste landelijke BoekStartdag
Op de eerste landelijke
BoekStartdag op 19 juni
werd er tijdens een heuse
voorleesmarathon in de
bibliotheek voorgelezen aan
baby’s en peuters. In de ochtend
las zanger Big Benny voor en in
de middag was het de beurt aan
bakker en leraar Cas Wolters.
Gedurende de hele dag was ook
Rupsje Nooitgenoeg aanwezig, met
wie veel kinderen op de foto wilden
gaan. Ook werd een voorleesselfieactie gehouden. De winnaar ontving
een boekenpakket van Boekhuis de
Kleine Tovenaar.

BoekStartdag
met Big Benny

BoekStart
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De BoekStartcoaches konden een groot deel
van jaar niet terecht op de consultatiebureaus
en de kinderopvanglocaties. Ouders konden
wel terecht op het BoekStartspreekuur in
de bibliotheek. De meeste ouders werden
doorverwezen vanuit het consultatiebureau.
In totaal hebben de BoekStartcoaches
50 gezinnen op het spreekuur gehad.

. . . mijn kleinzoon voor
Vooral als ik hem laat schrikken
met mijn gegrom of hem fop
door bijvoorbeeld het geluid
van een olifant in plaats van
een leeuw na te doen, liggen
we allebei dubbel van het
lachen. Die interactie is
geweldig en geeft veel
voldoening.
Big Benny

Overige BoekStartactiviteiten
Naast de spreekuren in de
bieb en de BoekStartdag zijn
de BoekStartcoaches twee keer
aangesloten bij een bijeenkomst
van Moeders informeren Moeders
van Wel.Kom, hebben ze vijftien
keer voorgelezen op verschillende
kinderopvanglocaties en hebben
ze voorgelezen bij het Mamacafé
Roermond in speeltuin Kitskensberg.
Om meer bekendheid voor BoekStart te
genereren hebben de BoekStartcoaches
een promotiefilmpje opgenomen, met
Gwen (2 jaar) en Charlie (0 jaar) in de
hoofdrol.

BoekStartdag
met Cas Wolters

(Foto: Kim Roufs)
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DE BIBLIOTHEEK &
HOVO LIMBURG
Vijf Limburgse bibliotheken en onderwijsinstelling
HOVO Limburg bundelden in 2021 hun krachten
en presenteerden een educatief programma in de
bibliotheek met verschillende cursussen, lezingen en
colleges. Bij Bibliorura gaf ingenieur Klaas Damhof
op 27 oktober een kort college over het raadselachtige
land Noord-Korea en op 12 en 19 november was
literatuurwetenschapper Liesbeth Vonhögen
te gast voor een cursus over romans die voor
maatschappelijke ophef hebben gezorgd.
Het college over privacy moest helaas geannuleerd
worden.

. . . om rustig te worden
“Ik lees vooral voordat ik ga slapen,
om rustig te worden en mijn
gedachten te vertragen. Op mijn
e-reader kun je het licht zo zacht
zetten dat het ook heel rustig is voor
de ogen. Soms lees ik maar twee
bladzijden, maar soms kan ik niet
stoppen en ben ik zo een aantal
hoofdstukken verder.”
Suzan Seegers
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(Foto: Kim Roufs)
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geBOEKt door de BIEB
Ondanks de coronamaatregelen hebben we in 2021
toch nog vijf schrijversbezoeken kunnen organiseren.
Vier daarvan waren digitaal, maar Adriaan van Dis
konden we in november gelukkig live bewonderen
in het Royal Theater.
Susan Smit en
Petra Stienen

Susan Smit in gesprek met Petra Stienen
In het kader van ‘Het voorwoord van de Boekenweek’
(de echte Boekenweek werd vanwege corona
verplaatst naar de zomer) werd schrijfster Susan
Smit op zondag 7 maart in onze bibliotheek
geïnterviewd door Petra Stienen over onder andere
haar nieuwe roman De heks van Limbricht. Vanwege
de coronamaatregelen was er geen live publiek
toegestaan, maar kon iedereen het interview volgen
via een gratis livestream en vragen stellen via een
live-chat.
Online schrijversbezoek Josephine Rombouts
Op 3 juni namen we onze bezoekers virtueel mee op
reis naar de Schotse Hooglanden. Schrijver Josephine
Rombouts vertelde via Zoom over de avonturen van
haar en haar gezin gedurende de vijf jaar dat ze in
Schotland woonden en werkten, een periode waarover
ze de bestsellers Cliffrock Castle (2018), Terug naar
Cliffrock Castle (2019) en De weg naar Cliffrock Castle
(2020) schreef. Tijdens de Zoom-sessie passeerden veel
bijzondere verhalen en prachtige foto’s de revue.
Online schrijversbezoek Manon Sikkel
Op 9 juni konden leerlingen uit de groepen
3, 4 en 5 van de basisscholen in Roermond en
Roerdalen genieten van een online presentatie door
kinderboekenschrijver en -ambassadeur Manon
Sikkel. Via een livestream vanuit de bibliotheek keken
de kinderen in de klas naar Manon Sikkel, die vertelde
over haar leven als schrijver.
Veel kinderen hadden vooraf al vragen ingestuurd,
zodat Manon Sikkel ze live kon lezen en beantwoorden.
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Spannende Boeken Weken met Michael Berg
In het kader van de Spannende Boeken Weken kwam
thrillerschrijver Michael Berg op vrijdagavond 11 juni
naar onze bibliotheek voor een interview over zijn

Adriaan van Dis
en Leon Verdonschot
(Foto John Peters)

werk en zijn nieuwste boek De vermissing. Het
interview was te volgen via een livestream en
kijkers konden vragen stellen via een live-chat.
Nederland Leest met Adriaan van Dis en
Leon Verdonschot
November is de maand van Nederland Leest,
een campagne met als motto ‘Eén boek, duizend
gesprekken’. In 2021 stond het veelgeprezen boek
De wandelaar van Adriaan van Dis centraal. Lezers
kregen een unieke uitgave hiervan cadeau van
de bibliotheek. Wij organiseerden ook diverse
activiteiten, zoals een bespreking van de Makkelijk
Lezen-editie van het boek in het Taalcafé en - als

klap op de vuurpijl - een live interview met schrijver
Adriaan van Dis op zondagmiddag 21 november.
In het Royal Theater in Roermond werd Adriaan van
Dis geïnterviewd door Leon Verdonschot. Na afloop
verkocht Boekhuis De kleine Tovenaar boeken die
door Van Dis werden gesigneerd en voorzien van een
speciale stempel. Leon Verdonschot schreef daarover
in zijn column voor De Limburger: “K-tsj, K-tsj, klonk
het door de foyer, en daar zat een man van 74 in een
groen jasje met een zeldzaam enthousiasme boek na
boek te stempelen. Als we dan toch weer een lockdown
inglijden, dan graag met dit vrolijke beeld in mijn
hoofd.”
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OVERIGE ACTIVITEITEN
Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen stonden dit jaar in
het teken van het prentenboek Coco kan het! van
Loes Riphagen. Vanwege corona kon het traditionele
Voorleesontbijt niet doorgaan, maar gelukkig
waren er wel twee jeugdvoorstellingen via een
livestream te bekijken. Op 23 januari trad Ton Meijer
met de voorstelling Coco kan het! op in de kas van
Plantage Blankwater in Swalmen. En op 30 januari
gaf Jogchem Jalink een voorstelling over het vogeltje
Coco in de bibliotheek van Roermond.

Kinderboekenweek
Onder het motto ‘Worden wat je wil’ vierden we van
6 t/m 17 oktober de jaarlijkse Kinderboekenweek, die
dit jaar in het teken stond van beroepen.

Dungeons & Dragons spelmiddag
Samen met Vechel Fantasy organiseerden we op
17 februari een online Dungeons & Dragonsspelmiddag. De verhaallijnen in dit bordspel zijn
gebaseerd op fantasyboeken voor kinderen.
Tijdens het spel leerden de kinderen samen te
werken, oplossingen te bedenken en hun fantasie
te gebruiken. De deelnemende avonturiers maakten
al spelend op een interactieve manier kennis met
de wereld van fantasyverhalen en -boeken.

Op 9 oktober organiseerden we een Beroepenspeurtocht langs verschillende beroepen en winkels
in het centrum van Roermond. Bij sommige locaties
kregen de kinderen binnen uitleg over het beroep dat
er uitgeoefend wordt. Op andere plekken konden zij
in de etalage meer lezen over het beroep.

VVV Balkonconcerten
Op 3 oktober werden voor de 9e keer de VVVBalkonconcerten gehouden in de binnenstad
van Roermond. Het thema van deze editie was:
‘Veer zeen der veur uch’. Onder leiding van
VVV-gidsen wandelden deelnemers langs de vele
balkons waar solisten en ensembles uit Roermond
e.o. muzikale optredens verzorgden. Bij Bibliorura
was er een optreden van Nienke Soul Sound te zien.
Zij zong de bezoekers toe vanaf het balkon van het
monumentale pand Bell.

Op 6 oktober trapten we af met een muzikale
voorstelling van Ziza wil geen ninja zijn, naar het
gelijknamige boek van Marjet Huibers. De voorstelling
was live te bezoeken op Kasteel Daelenbroeck in
Herkenbosch, maar kon ook vanuit thuis gevolgd
worden via een livestream.

Op 13 oktober gaven we een kijkje achter de
schermen bij de bibliotheek, zodat kinderen konden
ontdekken hoe het beroep van bibliothecaris eruitziet.
Verschillende medewerkers vertelden over hun werk
en de kinderen mochten meehelpen en vragen stellen
aan de directeur.
In de Kinderboekenweek was er ook een Mysteriespel
op de jeugdafdeling te vinden. Door met de telefoon
QR-codes op posters te scannen konden kinderen het
spel spelen en het mysterie oplossen.

Coco kan het! tijdens de Nationale Voorleesdagen
Een kijkje achter de schermen van de bibliotheek
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Op bezoek bij de brandweer
Ziza wil geen ninja zijn
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CIJFERS

Per 31 december 2021

Leden:

10.269
leden

126.359
uitleningen

l 67% afkomstig uit Roermond
l 18% uit Roerdalen
l 15% uit andere gemeentes

122.540
bezoekers

5.376

bezoekers leeszaal
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Primair Onderwijs

23
2

Voortgezet Onderwijs

30

activiteiten
voor de jeugd

31

activiteiten
voor volwassenen
NB minder activiteiten dan voorheen
vanwege de coronamaatregelen

uitgeleende
e-books

materialen
in de collectie

(gemaakt tijdens de lockdown)

verrassingstasje
voor kinderen

Bezorgde boeken:

14.100

79.105

900

Structurele
samenwerking scholen:

1.821

uitleningen
Boekendienst aan Huis
l 60% jonger dan 18 jaar
l 40% is 18 jaar of ouder

(Roermond)

Medewerkers
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bijeenkomsten Taalcafé

247

uitleningen
Serviceabonnement
(Roerdalen)

l In dienst:			27
l Gedetacheerd via Westrom: 2
l Vrijwilligers:			17

29

MISSIE
De bibliotheek is een plek in de gemeente waar
iedereen welkom is met een collectie waar iedereen
(zowel leden als niet-leden) gebruik van kan maken
om zichzelf te ontwikkelen of om te ontspannen. De
bibliotheek bevordert het lezen om laaggeletterdheid
te voorkomen en bij te dragen aan de ontwikkeling
van alle inwoners van het werkgebied zodat ze
volwaardig deel kunnen nemen aan de huidige, snel
veranderende maatschappij.
De bibliotheek heeft de volgende missie
geformuleerd:
Bij Bibliorura kun je je in vrijheid ontwikkelen door
te lezen, te leren en te dromen. Hiermee bieden wij
iedereen de mogelijkheid om volwaardig deel te
kunnen nemen aan de maatschappij.

. . . om mijn geest te voeden
Ik vind het belangrijk om
mijn geest te voeden.
Zo doe ik ook nieuwe
inspiratie op voor mijn
preken. Ik lees graag
boeken die vanuit het nu
een licht werpen op ons
eeuwenoude geloof.
Harrie Smeets
(Foto: Kim Roufs)

We hanteren daarbij als motto:

‘Wij geloven
in gelijke kansen.
Goed kunnen lezen
draagt hieraan bij.’
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Neerstraat 11-13
6041 KA Roermond
T +31 (0)475 519 000
info@bibliorura.nl
www.bibliorura.nl

De bibliotheek in 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 18.00 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
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