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In deze handzame uitgave kunt u lezen over onze 

belangrijkste activiteiten, ontwikkelingen en resultaten 

van 2008. Drie citaten van minister Ronald Plasterk 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijzen de weg. 

Naast het vertrouwde uitlenen van boeken en andere 

media en het verstrekken van informatie leveren wij 

producten op maat en organiseren wij evenementen 

in het kader van leesbevordering. Het aantal leden 

groeide in 2008 weliswaar niet, maar gemeenten, 

scholen en andere instellingen wisten ons vaker te 

vinden. Onze medewerkers werkten in 2008 onder 

meer samen met Cultuurpact Rivierenland, ROC Rivor, 

theaters, musea en erfgoedinstellingen. Bibliotheek 

Rivierenland zet zich ook in 2009 vol vertrouwen 

in voor vernieuwing en wil nog beter aansluiten 

bij de beleidsvoornemens van de gemeenten en 

de behoeften van de inwoners van Rivierenland, 

waardoor steeds meer mensen met ons kunnen ‘lezen 

en schrijven’. Kijk voor een uitgebreid jaarverslag 2008 

met alle activiteiten op www.bibliotheekrivierenland.nl.
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“Bibliotheek leesbevorderaar par excellence”  
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Op Sterk Water en Write up! Rivierenland
Bibliotheek Rivierenland kan terugkijken op een geslaagd eerste literatuurfestival Op 

Sterk Water tijdens de Boekenweek. De succesvolle combinatie van professionele 

auteurs en lokale vertellers en musici op tien unieke locaties in Rivierenland trok 

enthousiaste bezoekers en kreeg veel persaandacht. Bibliotheek Rivierenland 

organiseerde in 2008 ook de schrijfwedstrijd Write up! Rivierenland, bedoeld 

voor amateurschrijvers uit de regio. Tussentijds konden de deelnemers meedoen 

aan schrijfworkshops in Beneden-Leeuwen, Zaltbommel, Geldermalsen, Tiel, en 

Culemborg. Uiteindelijk stuurden 60 deelnemers tussen de 9 en 84 jaar naar keuze 

een verhaal of drie gedichten op. Tijdens een afsluitende literaire avond in Tiel 

maakte de jury de winnaar bekend, koos het publiek haar eigen winnaar en waren er 

optredens van Gelderse auteurs als Thomas Verbogt. 

Nederland Leest ook in Rivierenland
De leesbevorderingscampagne Nederland Leest in november 2008 was een succes. 

In onze vestigingen werden 7.950 exemplaren van de roman Twee vrouwen van 

Harry Mulisch aan volwassen leden gratis uitgedeeld. Het voorgezet onderwijs 

in Rivierenland ontving 1.400 boeken. De campagne wil dat zoveel mogelijk 

Nederlanders tegelijkertijd het boek lezen, om er vervolgens met elkaar over 

in gesprek te gaan. De slotavonden van Bibliotheek Rivierenland met lezingen, 

discussies en optredens in Druten, Geldermalsen, Culemborg, Tiel, Kerkdriel en 

Zaltbommel boden daarvoor alle gelegenheid en werden goed bezocht.

Nationale Voorleesdagen en Voorleeswedstrijd
Natuurlijk wordt ook de jeugd met lezen en literatuur vertrouwd gemaakt. Tijdens de 

Nationale Voorleesdagen bracht Bibliotheek Rivierenland op 49 locaties ruim 1.500 

peuters in aanraking met boeken. Schoolkinderen van groep 7 en 8 lazen in wed-

strijdverband hun zelfgekozen verhaal voor tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Dit evenement wil kinderen via voorlezen uit hun favoriete boek enthousiast maken 

voor lezen. Voorleeskampioenen van 56 scholen in Rivierenland streden tijdens 

kwartfi nales in Druten, Culemborg, Beneden-Leeuwen, Geldermalsen, Tiel en Kerk-

driel voor een plek in de halve fi nale in de Tielse Bibliotheek. Bibliotheek Rivierenland 

organiseerde zowel de kwartfi nales als de halve fi nale.
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eEducatief aanbod
Bibliotheek Rivierenland geeft vorm en inhoud aan een doorgaande leeslijn met 

bijvoorbeeld het Educatief aanbod basisonderwijs. Dit aanbod vol leuke en leerzame 

producten helpt scholen om bij kinderen van groep 1 t/m 8 het lezen te bevorderen, de 

leesvaardigheid te verbeteren en plezier in lezen te stimuleren. In 2008 lichtten onze 

medewerkers alle producten toe op de scholen, waarvan er 30 gebruik maakten van ons 

Educatief aanbod. Ook zijn speciale kalenders ontwikkeld voor de basisscholen om alle 

producten en activiteiten een jaar lang onder de aandacht te brengen. 

Kinderboekenweek vol poëzie 
De Kinderboekenweek 2008 met als thema Poëzie was bij Bibliotheek Rivierenland een 

nog groter succes dan het jaar ervoor. Maar liefst 11.172 kinderen en 70 basisscholen uit 

Rivierenland deden mee. Voor elke leeftijd organiseerden wij een programma en hielden 

rekening met de wensen van scholen en instellingen. Naast voorstellingen op school en 

in theaters waren er inspirerende ontmoetingen met schrijvers als Stefan Boonen, Anna 

Woltz en Bibi Dumon Tak. De kunstenaars van Poem Express leerden kinderen gedichten 

te schrijven en dit om te zetten in een beeld voor een poëzieposter. Theatermaker Rik 

Rikken bewerkte speciaal voor Bibliotheek Rivierenland en kleuters het prentenboek 

Omdat ik je zo lief vind. Kinderen konden ook meedoen aan de gedichtenwedstrijd van 

Stichting Kinderen en Poëzie, met als hoofdprijs Edward van de Vendel in de klas. 

Feest met Dikkie Dik 
Onze medewerkers kregen veel positieve reacties van speelzalen, peuters en pers 

over het organiseren van het 30-jarig Dikkie Dik verjaardagsfeest. Jet Boeke, geestelijk 

moeder van Dikkie Dik, toerde door Rivierenland. Ze las voor en maakte tekeningen voor 

honderden peuters uit Varik, Zoelen, Beusichem, Buren, Asperen, Heukelum, Ochten 

en Ingen. Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Rivierenland kregen van 

Bibliotheek Rivierenland een cd van Dikkie Dik, om zo ook het feest mee te vieren.

Boekenpret
Deze methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je samen veel 

plezier kunt beleven aan voorlezen, is met succes toegepast in Druten, Culemborg en 

Maasdriel. Bibliotheek Rivierenland past Boekenpret toe in het kader van het gemeentelijk 

onderwijsachterstandsbeleid.

“Gids in het  uitdijende informatie-
oerwoud, met als belangrijkste 
doelgroepen de jeugd, scholen en 
mensen die op achterstand staan”
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Personeel 
Ons team van 99 personeelsleden en 66 vrijwilligers speelt voortdurend in op 

ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij. Medewerkers namen deel 

aan uiteenlopende cursussen en aan bijeenkomsten van De Werkplaats, een lerend 

netwerk voor en door de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken. 13 medewerkers 

zijn bovendien gestart met de 2-jarige MBO-opleiding voor medewerker informatie-

dienstverlening. 

Ontwikkelingen in de bibliotheken
Bibliotheek Rivierenland heeft met gemeenten en instellingen gesproken over 

huisvesting van de bibliotheken in Kulturhusen, multifunctionele centra, woon-

zorgcombinaties en Brede Scholen. In de gemeente Zaltbommel is in de 

Raadsvergadering van december 2008 een positief besluit genomen over de 

realisatie van het Kulturhus Bossche Poort waarin ook de plaatselijke bibliotheek een 

plek krijgt. Ook in Beesd is door alle partners gekozen voor een Kulturhus-concept. 

Het uitleencentrum in de bibliotheek van Tiel is in 2008 opnieuw ingericht. Er is 

nu ook een volledige zelfbedieningsuitleen. In het gemeentehuis in Maurik is een 

jeugdleeshoek van Bibliotheek Rivierenland geopend. De bibliotheek in Dodewaard 

vierde haar 60-jarig jubileum.

Cultural Governance
In 2008 is een reglement vastgesteld voor de directeur-bestuurder en Raad van 

Toezicht van Bibliotheek Rivierenland. De directeur-bestuurder legt verantwoording 

af aan de Raad van Toezicht. Een klachtenregeling is vastgesteld en is toegankelijk via 

onze website.

Gemeente als opdrachtgever
De 11 gemeenten in Rivierenland subsidiëren Bibliotheek Rivierenland conform een 

Samenwerkingsovereenkomst en Subsidieverordening uit 2006. Een in 2008 gehou-

den onderzoek geeft aan dat hun rol als opdrachtgever en penvoerderschap richting 

de bibliotheek een betere invulling verdient. Andere aanbevelingen zijn een conve-

nant tussen bibliotheek en gemeenten en het maken van prestatieafspraken. 

Bibliotheekrivierenland.nl
Onze website is in 2008 met 152.663 nieuwe bezoekers goed bezocht. De 

afgelopen maanden is www.bibliotheekrivierenland.nl toegankelijker en informatiever 

gemaakt met meer aandacht voor bijvoorbeeld literatuur, evenementen, lezingen 

en exposities in alle vestigingen. Bezoekers kunnen rechtstreeks vanaf de homepage 

naar de catalogus èn andere handige digitale diensten surfen als Al@din.nl, 

Schoolbieb.nl, Muziekweb.nl en Leesplein.nl. 

Jongin
Bibliotheek Rivierenland verzorgde in 2008 de sociale kaart voor de jongerensites 

van de gemeenten Druten, Tiel en West Maas en Waal. De sociale kaart van deze 

jongin-sites wordt gevoed met de gegevens van G!DS, een database van de 

Nederlandse openbare bibliotheken. Voor www.jongin.westmaasenwaal.nl en 

www.jongin.tiel.nl verzorgt Bibliotheek Rivierenland samen met een jongere ook het 

contentbeheer. 

Eén pas voor alle vestigingen
Bibliotheek Rivierenland heeft in 2008 de bestaande bibliotheekpassen omgewisseld 

naar de Nationale Bibliotheekkaart en tegelijkertijd alle tarieven geüniformeerd. Met 

de nieuwe pas kunnen leden voortaan lenen in alle vestigingen en bibliobussen 

èn uit de gehele collectie van 350.000 titels. Dankzij een ingebouwde chip is het 

mogelijk om in de toekomst ook andere functies aan de pas toe te kennen.

De digitale bibliotheek
Bij Al@din, de online vragendienst van de Nederlandse openbare bibliotheken, 

kwamen in 2008 647 vragen van bewoners uit Rivierenland binnen. In onze vestiging 

in Culemborg werden computercursussen georganiseerd speciaal voor 50-plussers. 

Deze cursussen van stichting SeniorWeb West-Betuwe laten senioren (nader) ken-

nismaken met computers, e-mail, internet, downloaden en digitale fotobewerking. 

Kinderen in Rivierenland konden ook in 2008 weer meedoen aan het – alweer voor 

het tiende jaar – succesvolle internetspel van Bibliotheek Rivierenland. In elke biblio-

theek en vanuit huis kon ‘Kevin en het dichtende gedicht’ worden gespeeld.

“De bibliotheek is de Tom Tom van 
de kennissamenleving”  
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enkele jaarcijfers 2008

Totaal aantal uitleningen  1.805.184
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Uitleningen en leden per gemeente

Totaal aantal leden  55.801

Onze lenersgroepen 

Jeugd tot 18 jaar     

Volwassenen     

Senioren     

Scholen en andere instellingen  468 

32.770

18.641

3.922

Uitleningen boeken volwassenen
  

Romans       

Informatieve boeken 

Uitleningen boeken kinderen

Leesboeken  688.377

Informatieve boeken 152.959

Uitleningen audiovisuele media 
en tijdschriften

Tijdschriften

Cd’s, dvd’s, cd-roms 

en luisterboeken  

Voorbeelden dienstverlening 0-12 jaar

Nationale Voorleesdagen op 49 locaties met 1.514 peuters 

Nationale Voorleeswedstrijd met regionale kwartfi nales en halve fi nale voor voorleeskampioenen 

uit groep 7 en 8 van 56 scholen 

Dikkie Dik 30 jaar feest langs 8 locaties met Jet Boeke voor peuters

Klassikaal Ruilen met 1.063 schoolkinderen van 6-12 jaar die klassikaal boeken lenen

AVI-voorlichting over vernieuwde AVI-indeling jeugdboeken voor 60 leerkrachten in Rivierenland

Educatief aanbod voor groep 1 t/m 8 afgenomen door 30 scholen

Boekenpret is een VVE-programma voor jonge kinderen en ouders in de gemeenten Druten, 

Culemborg en Maasdriel

Kinderboekenweek vol activiteiten voor 11.172 kinderen uit groep 1 t/m 8 van 70 basisscholen

Onze website
 
Bezoekers eigen website  152.663 

Vragen bibliotheekbezoekers

Wegwijsvragen 

Speurwerkvragen

23.898

9.631

666.397

188.167

69.931

38.238


