Tweets:
Bibliotheek Wijchen @BiebWijchen Oct 3
De eerste twee bezoeken zitten erop: Bolster en Antonius. Lekker enthousiaste kinderen
#KBW13
Aantal reserveringen
Retweeted by Bibliotheek Wijchen
14.000
Anja Kaashoek @anjakaashoek Feb 18
Vandaag vreugdekreet en “Hebbes!” van een kleuter op de jeugdafdeling @BiebWijchen.
Waarna ze een dvd aan haar moeder laat zien.
12.000
Ook te leen!

Wijchen

10.000

Bibliotheek Wijchen @BiebWijchen Feb 18
@Eugenievs: Wat handig die ruimere openingstijden @BiebWijchen. En vlgs 8.000
mij is het aanbod stiekem uitgebreid.” Dank voor het compliment!
Bibliotheek Wijchen @BiebWijchen Dec 9
6.000
Snel aanmelden voor lekker lang gratis #ebooks lezen! Zie: http://www.vakantiebieb.nl/ #vakantiebieb
4.000

Bibliotheek Wijchen @BiebWijchen Nov 28
Moeite met het lezen van de kleine letters? Nu gratis af te halen: Weekblad De2.000
Wegwijs op CD (DaisyRom). #lezenkanaltijd #aangepastlezen
0
Een #visuele beperking of #leeshandicap? U vindt bij meeste bibliotheken gesproken
boeken of grote letter boeken http://www.anderslezen.nl/
2011

2012

2013

Bibliotheek Wijchen @BiebWijchen Nov 22
Medewerker Dixons in de #BiebWijchen zojuist gestart met demonstratie van een aantal #tablets. Want het is de week vd #mediawijsheid!
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Bibliotheek in de Zandloper
De Weem 80, Bergharen
Kijk voor openingstijden en meer
informatie op:
www.bibliotheek-wijchen.nl.

Het jaar 2013
in woord
en beeld

Digitale dienstverlening

Terugblik op 2013
“2013 was een jaar waarin veel
van de bibliotheek werd gevraagd.
De gevolgen van de bezuinigingen
werden nog meer zichtbaar en voelbaar en het aantal volwassen leden
daalde. Toch leidde deze situatie tot
creativiteit en nieuwe initiatieven.
Met man en macht is er gewerkt om
het niveau en de kwaliteit van de
diensten op peil te houden.
En dat is gelukt. 2013 was een enerverend en spannend jaar, maar ook
in zulke tijden verliezen we ons doel
niet uit het oog. Mensen voorzien
van informatie, ontspanning en
contact: dat is waar we het voor
doen.”
Joost Schellekens, voorzitter bestuur

De bibliotheek was het afgelopen jaar ook actief op de digitale snelweg. Er kwamen twee apps en twee digitale
muziekprogramma’s beschikbaar.
•LuisterBieb: de eerste luisterboeken-app in Nederland: allerlei soorten luisterboeken zijn te downloaden via de 		
		 app, van voorgelezen romans tot hoorcolleges.
•VakantieBieb: een app met populaire vakantieboeken, waarmee men offline e-books kan lezen. Actief te gebruiken
		 tijdens vakantieperiodes.
• eMuziek: leden van de bibliotheek kunnen thuis luisteren naar muziek uit de Centrale Discotheek Rotterdam, de
		 grootste muziekcollectie in Nederland.
• Muziekwebluister: in de bibliotheek zelf kunnen leden luisteren naar 4,5 miljoen nummers.
• Hema academie: Sinds eind 2013 kunnen bibliotheekleden via de digitale bibliotheek deze cursussen volgen.

Plannen voor 2014

Digitaal leesplein

“Inspireren, creëren en participeren: dat zijn vanaf 2013 de sleutelwoorden voor onze dienstverlening. Er werden plannen gemaakt om
de nieuwe bibliotheek vorm te geven. Samen met de gemeente en ’t
Mozaïek hebben we nagedacht over het bouwplan en de verdere invulling van de nieuwe ‘Huiskamer van Wijchen’, zoals het project heet. Het
moet een plek worden waar je jezelf mag zijn, anderen ontmoet, nieuwe verhalen vindt en dingen leert door middel van de fysieke collectie,
de digitale bronnen en de kennis van de mensen zelf. Nu is het tijd voor
de volgende stap. In 2014 start de bouw van de nieuwe bibliotheek en
het voornemen is om begin 2015 te verhuizen naar het nieuwe pand.”
Anja Kaashoek, directeur

Bij basisschool De Boskriek heeft de bibliotheek samen
met Plan74 een digitaal leesplein ontwikkeld: een
aantrekkelijke collectie leesboeken en een groot digitaal
scherm voor informatievoorziening en apps. Paul Loermans, directeur van De Boskriek: “Dit plein is bedoeld
om lezen leuk(er) te maken. Het geeft kinderen de beschikking over boeken en de digitale wereld. De boeken
worden gelezen en de ruimte wordt gebruikt om voor te
lezen. We werken er hard aan om de digitale verbinding
nog meer te benutten.”

Boekstart in de Kinderopvang

Project Voorleesvisite

Om het voorleesklimaat in de kinderopvang te stimuleren, is Boekstart al
in 2012 ingevoerd op twee locaties van De Eerste Stap.
Het afgelopen jaar
volgden de pedagogisch medewerkers van beide
locaties een cursus Interactief
Voorlezen. Ook
werd er per locatie één medewerker
opgeleid tot Voorleescoördinator.
Het project werd afgesloten met een
BoekenVoorleesBal.

Het Groot Dictee Wijchen werd vorig jaar voor het eerst
georganiseerd op initiatief van de Lions
Club Wijchen, de heer Eis Bos, de
Bibliotheek Wijchen, het Maaswaal
College en Kans & Kleur. Het doel
was om geld in te zamelen voor
het project Voorleesvisite, waarbij
vrijwilligers een tijdje voorlezen in
gezinnen met een taalachterstand.
Dit gebeurde na de zomervakantie bij negen gezinnen. Het project
is verlengd, waardoor begin 2014
nog eens zestien gezinnen aan bod
komen.

Verhalencoach

Vliegensvlugge
verhalenvertellers

Het nieuwe initiatief ‘de Verhalencoach’ kreeg veel
aandacht in de lokale media. De Verhalencoach is
de bibliotheekmedewerker van nu, die zijn collectiekennis, leeservaring en netwerk inzet om mensen lees-,
kijk- en luistersuggesties te geven. Dat leverde leuke
reacties op: “Ik lees veel en vaak. Nu sprak ik onlangs
over mijn lees-, kijk-, en luistervoorkeur met de
Verhalencoach. Op basis van mijn ‘verhaal’ gaf hij me
leestips waarvan ik al een paar maanden heel erg aan
het genieten ben.”

Een koffer vol verhalen: daarmee bezochten drie bibliotheekmedewerkers verschillende basisscholen tijdens de
Kinderboekenweek. In de koffer zaten voorwerpen die te
maken hadden met de bekroonde boeken van 2013. Aan
de hand van deze voorwerpen vertelden de medewerkers vliegensvlug over deze boeken. De kinderen reageerden erg enthousiast en het aantal uitleningen van de
winnende boeken steeg aanzienlijk.

“Om
geld in te zamelen
voor het Hospice Wijchen
verkocht ik in de bibliotheek
mijn boek ‘Moe is Moe maar voldaan’,
waarvan 5 euro naar het goede doel
ging. Om aandacht te trekken van zowel
bezoekers als media werkte ik ondertussen
aan mijn nieuwe boek in de bibliotheek.
De sfeer, het vriendelijke personeel
en de leuke vragen en gesprekken
met bezoekers maakten het een
onvergetelijke ervaring.”
“ik kom hier
Irene Wing Easton,
sinds mijn pensioen, zo’n
schrijfster
negen jaar geleden, bijna elke

dag om de krant te lezen. We lezen
met een groepje mensen de kranten
en bespreken de opvallende artikelen
met elkaar. Vrijdags ga ik altijd naar het
internetcafé. Je ziet dan veel bekende
gezichten. De bibliotheek is een fijne
omgeving, ik vind er ook een stuk
gezelligheid.”
Hans Crouzen,
“Ik fiets elke dag
bezoeker
naar het dorp en bezoek
dan ook de bibliotheek, om de
Gelderlander te lezen en even een
praatje te maken met de andere
mensen aan de leestafel. Vaak lees
ik ook even mijn mail. Soms trek
ik me terug om rustig een
tijdschrift te lezen.”
Jeanne van de Ven,
bezoeker

Verder in 2013

• De openingstijden van de bibliotheek werden verruimd.
Voortaan kunt u terecht vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur
op maandag, woensdag en donderdag, tot 20.30 uur op
dinsdag en vrijdag en tot 13.00 uur op zaterdag.
• Het aantal bezoekers (leden én niet-leden) is met 3 pro
cent gestegen ten opzichte van 2012; naar ruim 10.200
per maand.
• Er werd een wifinetwerk geïnstalleerd. Eén van de
reacties: “Ik vind het fijn dat ik bij jullie zo’n goede
verbinding heb met de wifi.”
• Tijdens de landelijke Week van de Mediawijsheid
kwamen zo’n veertig mensen langs voor informatie, 		
demonstraties en om vragen over tablets te stellen.
• Er werd een filmpje gemaakt om het Anders Lezen Punt
in de bibliotheek te promoten. Mensen die minder goed
kunnen lezen, bijvoorbeeld door een beperking, kunnen
hier de Daisy Rom met luisterboeken lenen.
• Omdat 2013 het jaar van het voorlezen was, vond er 		
een voorleesmarathon plaats tijdens de Kinderboekenweek. Alle scholen van Wijchen en Beuningen, inclusief
een aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven,
deden mee en de kinderen en leerkrachten lazen
gezamenlijk 44.086 bladzijden.

