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BIEB ALS MAATSCHAPPELIJK HART
Bibliotheek Meerssen staat midden in de samenleving. Op een
laagdrempelige manier brengen we mensen, informatie, educatie en
cultuur samen. Natuurlijk door onze collectie, maar zeker ook door het
organiseren van de vele activiteiten, spreekuren en workshops.
De bibliotheek is dé openbare plek in de buurt waar iedereen welkom is.
Want een grote groep burgers, landelijk circa 4 miljoen, komt niet goed mee
in de digitale samenleving. Steeds meer loketten sluiten en de digitale
toegang is vaak lastig voor deze groep. Dit beïnvloedt het dagelijks
functioneren. De bibliotheek is een plek in de buurt waar mensen terecht
kunnen voor persoonlijke ondersteuning én om te leren mee te doen. Zodat
ook deze groep leert functioneren in de digitale samenleving.

LEZEN*LEREN*ONTMOETEN*INFORMEREN
Vanuit de kerntaken lezen, leren, ontmoeten en informeren werkt
Bibliotheek Meerssen, samen met haar partners, aan:
Jeugdeducatie van 0 tot 18 jaar
Laaggeletterdheid
Digitale en informatievaardigheden
Meedoen, zelfredzaamheid en participatie
Ontmoeten en het bestrijden van eenzaamheid
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JEUGDEDUCATIE 0-18JR
Meer lezen is beter in taal. Door een kwartier vrij lezen per dag, leert een
kind 1.000 nieuwe woorden per jaar én scoort het beter op school.
BoekStart
Het programma BoekStart moedigt ouders aan zo vroeg mogelijk boekjes én
de bibliotheek te ontdekken. BoekStart stimuleert lezen met baby's en
peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind én is goed voor de
taalontwikkeling. Ouders met baby's en peuters ontvangen in onze
bibliotheek een oranje BoekStartkoffertje met boekjes cadeau plus een
gratis lidmaatschap voor hun kleine tot de leeftijd van 18 jaar. In 2019
maakten 26 ouders gebruik van dit aanbod.
Bibliotheek op School
Aansluitend is er het programma de Bibliotheek op School dat leerlingen
stimuleert om te lezen. De basisscholen in Gemeente Meerssen worden door
Bibliotheek Meerssen periodiek voorzien van een wisselcollectie bestaande
uit lees- en/of themaboeken die aansluiten bij het onderwijs. Daarnaast
startten in 2019 de peuters, kleuters en leerlingen van groep 3 van
Kindcentrum De WereldSter met het wekelijks uitzoeken en lenen van een
boekje in onze bibliotheek. Ook werden peuters geregeld getrakteerd op
een verhaal in de bibliotheek door de Medewerker Educatie & Advies.
Buiten school
Buiten
schooltijd
waren
er
onder
andere
tijdens
landelijke
leesbevorderingscampagnes, zoals de Nationale Voorleesdagen en de
Kinderboekenweek, aantrekkelijke jeugdactiviteiten met veel bezoekers in
de bibliotheek. Zowel kinderen als ouders genoten in groten getale van
voorlezen, voorstellingen en creatieve workshops. Wekelijks was er voor de
jeugd voorlezen op woensdagmiddag en maandelijks een gezellige
knutselmiddag. De poppenkastvoorstelling in de kerstvakantie is voor
herhaling vatbaar met 100 bezoekers.
<<< NIEUW >>> Coderdojo in de bieb
Bij CoderDojo leren kinderen tussen 7 en 17 jaar alles over programmeren.
Denk hierbij aan websites, games, apps of zelfs robots. Coderdojo wordt
ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. Vanaf maart 2019 was er
maandelijks een gratis Coderdojo op zaterdagochtend in de bibliotheek. De
sfeer bij CoderDojo is heel open en iedereen is welkom!

DIGI-TAAL-HUIS
Taal-, informatie- en digivaardigheid zijn de basis om zelfstandig mee
kunnen doen in de samenleving. In samenwerking met de gemeente
lokale partners creëren we als Bibliotheek Meerssen producten
diensten om de taal-, informatie en digivaardigheid van mensen
vergroten. En dat gebeurt allemaal in het Digi-taal-huis.
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Het Digi-taal-huis in de bibliotheek is er voor iedereen die beter wil leren
lezen, schrijven of rekenen, of wil leren werken met de computer. Het is hét
startpunt in Meerssen op het gebied van taal-, informatie- en
digivaardigheid. Je kunt er informatie, advies en begeleiding krijgen.
Er is een speciale collectie met makkelijk leesbare boeken en er zijn
activiteiten zoals een taalcafé, basis computercursussen zoals ‘Ik log nu zelf
in met DigiD’, belastingspreekuren en inloopmomenten voor mensen met
vragen.
In 2019 hebben er 288 Digi-taal-huis activiteiten plaatsgevonden. Met
onder andere 140 oefenmomenten van de computercursus Klik & Tik met
wekelijks vier cursusmomenten, 70 taalcafés en taalspreekuren, 40
inloopspreekuren Digicafé en 43 belastingdienstconsulten. In 2019 waren
er naast het taalcafé ook 30 mensen die individuele taalbegeleiding
ontvingen via vrijwilligers, met een frequentie van gemiddeld één keer per
week. Nieuw in 2019 was het gratis maandelijks juridisch spreekuur vanaf
oktober.
Verder waren er activiteiten in het kader van de Week van de Alfabetisering
en de dag van de Armoede.

Mensen weten het Digi-taal-huis in Bibliotheek Meerssen te vinden. Dit
blijkt uit de bezoekersaantallen van het activiteitenaanbod. Reden te meer
om als Digi-taal-huis vooruit te kijken. Voor 2020 liggen er al nieuwe
plannen in de vorm van onder andere de Voorleesexpress en ook nieuwe
spreekuren.

BIEB POPULAIR
De
bezoekersaantallen
blijven
toenemen in de nieuwe bibliotheek
met een frisse uitstraling. Mensen
weten de nieuwe bibliotheek te
waarderen.
Een
huiskamer
en
ontmoetingsplek van deze tijd waar
jong en oud, lid of niet, welkom is!

ONTDEKKEN & ONTSPANNEN
Naast lezen en leren is de bibliotheek er ook voor ontspanning en inspiratie.
Met een breed activiteitenaanbod hopen we mensen te inspireren en te
verbinden. Samen met Stichting Vrienden van de Bibliotheek en Stella
Academia brachten we een reeks zeer goed bezochte activiteiten in 2019.
Namelijk een lezing over 'Blockchain en Bitcoins' (50), een schrijversbezoek
van Lieve Joris (100), zowel een smakelijke binnenfilm in het voorjaar (80) als
de welbekende 'zomerfilms in het park' in juli en augustus (450) en een
klassiek concert (175) in samenwerking met het Vrouwengilde Meerssen.

BIEB ON TOUR
Naast dat de 'Raad on Tour' onze bibliotheek bezocht, ging de bibliotheek
zelf ook naar buiten om het verhaal van de bibliotheek anno 2019 onder de
aandacht te brengen. We waren aanwezig op de Jaarmarkt Meerssen en de
Seniorenmarkt in De Stip.
Naast Facebook is Bibliotheek Meerssen sinds najaar 2019 ook actief op
Instagram. Neems eens een kijkje via #bibliotheekmeerssen.

ONTMOETING
Het leescafé in de nieuwe bibliotheek is erg in trek. Mensen hebben de
bibliotheek duidelijk gevonden voor ontspanning en ontmoeting. Dat geldt
ook voor de muzikale voorleeslunches voor senioren in de bibliotheek. Een
sociaal moment in een ontspannen sfeer speciaal voor ouderen. De
huiskamerfunctie vervult een duidelijke behoefte in het bijzonder voor
senioren maar ook voor ouders met kinderen, voor werkenden en
scholieren.

TEAM BIBLIOTHEEK

BESTUUR 2019
Ellen Schiffeleers | Voorzitter
Coen van Laer | Secretaris

Naast het team van 7 parttime
medewerkers, zijn er maar liefst 60
vrijwilligers actief bij Bibliotheek
Meerssen. Het bestuur versterkt zich
met twee nieuwe gezichten, te weten
Jean Clerx en Jo Michielsen. We nemen
afscheid van Peter Michalides.

Peter Michalides (deels) | Penningmeester
Jo Michielsen (deels) | Penningmeester
José Gommers | Vice-voorzitter
Jean Clerx (deels) | Bestuurslid
Henk Hausoul | Bestuurslid
Henny van Hoorn | Bestuurslid
Marc Schats | Bestuurslid

OVERLAST
Het nieuwe speelveld naast de bibliotheek, zorgde bijna direct voor
overlast in en om de bibliotheek. De gevolgen waren groot want de
bibliotheek moest besluiten tot beperktere openingstijden van mei tot en
met september. Na het nemen van diverse maatregelen en veelvuldig
overleg met gemeente, handhaving en politie kon de bibliotheek in oktober
weer haar volle 35 openingsuren aanbieden.

