ZomerLeesBingo
Deze vakantie organiseerde Bibliotheek Voorschoten weer
een ZomerLeesBingo. Kinderen konden een bingokaart vol
leesopdrachten ophalen bij de bibliotheek: voor elke uitgevoerde
opdracht een stempel op de bingokaart. Met een volle kaart mocht
er gegrabbeld worden in de grabbelton. En van de opdrachten
was het maken van een leesfoto. Prachtige inzendingen kwamen
binnen. Er deden 32 kinderen mee.
Family Open Air – 8 juli
Op de eerste dag van de zomervakantie organiseerde Bibliotheek
Voorschoten voor gezinnen met kinderen het festival Family Open
Air in het Berkhoutpark, samen met Voorschoten Voor Elkaar,
Jongerenwerk Voorschoten en Norlandia kinderopvang.
Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober – Gruwelijk eng!
Gedurende de Kinderboekenweek
bezochten zeven groepen 4
Bibliotheek Voorschoten en acht
groepen 4 Bibliotheek Wassenaar.
Zij deden een programma om hun
griezelsmaak te ontdekken. Ook
konden kinderen een Gruwelijk enge
speurtocht doen door de bibliotheek.

Aanbod onderwijs
Basisscholen
Negen Voorschotense en acht Wassenaarse scholen doen mee aan
het bibliotheekaanbod.
Voorschoten

Wassenaar

Groepsbezoeken
basisscholen

60 groepen
(ca. 1.860 leerlingen)

48 groepen
(ca. 1.107 leerlingen)

Klassikaal ruilen
basisscholen

30 groepen
6 maal per jaar

21 groepen
6 maal per jaar

Klassikaal ruilen
kleutergroepen

21 groepen

12 groepen

Klassikaal ruilen
peutergroepen

10 groepen

4 groepen

Leskisten basisscholen thema of
(prenten)boek

59

33

Leskisten peuterspeelzalen/kinderdagverblijven thema
of (prenten)boek

8

1

Schrijver op bezoek
In maart en april bezochten de schrijvers Vivian den Hollander en
Tosca Menten Bibliotheek Wassenaar voor een schrijversbezoek.
Zeven groepen 5 (totaal 185 leerlingen) deden mee. Zij maakten
gebruik van de door de bibliotheek geleverde collectie boeken van
‘hun’ schrijver en ontmoetten hem of haar in de bibliotheek.
In het kader van hetzelfde project bezochten de schrijvers Gerard
van Gemert, Monique van der Zanden en Julitte de Wit in juni
Bibliotheek Voorschoten. 12 groepen 5 (totaal 396 leerlingen) deden
mee.

BiebToppers
In schooljaar 2017-2018
is gestart met het
project BiebToppers.
Leerlingen van groep 8
van de Fortgensschool in
Voorschoten leren gedurende
het jaar van alles over boeken en
de bibliotheek. De groep heeft een
speciale bibliotheekles gehad op school.
Ook hebben ze een uitgebreide rondleiding
gehad door de bibliotheek. De kinderen helpen de bibliotheek
bij activiteiten met klaarzetten, opruimen en het uitdelen van
limonade. Ook geven ze geregeld leestips door aan de bibliotheek.
Digitale jeugd
In 2017 werd de trend voortgezet om de jeugd mee te nemen in 21e
eeuwse vaardigheden.
De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken over hoe ze
fatsoenlijk met elkaar omgaan. De afspraken zetten de leerlingen
op een poster. Deze les werd in 2017 in 12 groepen gegeven.
Met de leskist ‘Makey Makey’ werd op de scholen gewerkt aan
uitvindingen gerelateerd aan de computer, met allerhande
computer gestuurde attributen. ‘Makey Makey’ draagt bij aan
vaardigheden als taal en rekenen, problemen oplossen, creativiteit
en samenwerken. Met de leskist ‘Bee-Bot’ werden de groepen 1 t/m
8 met een programmeerbare robot gestimuleerd te programmeren.

Onmisbare vrijwilligers
Bij al het bibliotheekwerk ondersteunen vrijwilligers ons: voor
Boek-aan-Huis, het inwerken van nieuwe boeken, boeken plakken,
het digitaal spreekuur, voorlezen, het Taalhuis, het Filmhuis,
exposities n de uitleen.
In de uitleen werken vrijwilligers als gastvrouw. Zij houden zich
op de vloer actief bezig met de klant. Dit kan variren in het
wegwijs maken van de klant, het zoeken naar dat specifieke
boek, het assisteren bij de zelfservice of bij het uitlenen en
innemen van boeken. Ook ruimen zij teruggebrachte boeken op.
Deze vrijwilligers werken samen met een medewerker van de
bibliotheek, zodat er altijd kan worden doorverwezen.
De vrijwilligers zijn voor de bibliotheek onmisbaar!
2016

2017

Vrijwilligers in de uitlening

16

20

Filmhuisvrijwilligers

42

45

Taalhuis

60*

90

Overig

35

39

Totaal

153

194

Een aantal vrijwilligers heeft een dubbele vrijwilligersrol bij de
bibliotheek.

*) foutief getal in vorig jaarverslag gecorrigeerd.

De bibliotheek in cijfers
Leden
Leeftijd

Voorschoten 2016

Wassenaar 2016

Totaal 2016

Voorschoten 2017

Wassenaar 2017

Totaal 2017

0-12

2.067

1.559

3.626

2.087

1.568

3.655

13-17

781

815

1.596

769

805

1.574

18-64

1.600

1.718

3.318

1.504

1.591

3.095

65+

1.176

1.638

2.814

1.181

1.639

2.820

Scholen

147

97

244

145

99

244

Totaal

5.771

5.827

11.598

5.686

5.702

11.388

Voorschoten 2016

Wassenaar 2016

Totaal 2016

Voorschoten 2017

Wassenaar 2017

Totaal 2017

Uitleningen
Uitleningen

130.181

108.680

238.861

128.566

102.832

231.398

Verlengingen

55.800

46.736

102.536

62.513

44.878

107.391

Totaal

185.981

155.416

341.397

191.079

147.710

338.789

Voorschoten

Wassenaar

Totaal

Bezoekers
2016

102.969

148.677

2017

108.000

150.587*

251.646
259.148

*) van half oktober tot en met november hebben de bezoekerspoortjes niet gewerkt in Wassenaar. Het vermelde aantal van 150.587 is
verkregen door extrapolatie van de bezoekersaantallen in de rest van het jaar. Waarschijnlijk is dit aantal nu aan de lage kant, omdat
oktober en november altijd tot de drukst bezochte maanden behoren.
Collectie
Voorschoten 2016

Wassenaar 2016

Totaal 2016

Voorschoten 2017

Wassenaar 2017

Totaal 2017

Jeugd fictie

13.683

11.785

25.468

13.803

11.584

25.387

Jeugd info

4.591

4.186

8.777

4.685

4.452

9.137

Volw. fictie

11.798

11.573

23.371

12.150

11.640

23.790

Volw. info

7.104

7.754

14.858

6.759

7.027

13.786

AVM

1.041

1.712

2.753

1.066

1.506

2.572

Anders

640

350

990

591

361

952

Totaal

38.857

37.360

76.217

Gebruik e-books
Aantal webaccounts
2016

1.433

2017

1.716

Vestiging Voorschoten
Wijngaardenlaan 4
2252 XN Voorschoten
T. 071 5615678
E. voorschoten@obvw.nl

Aantalgeleende e-books
11.570
12.635

Vestiging Wassenaar
Langstraat 40
2242 KM Wassenaar
T. 070 5113397
E. wassenaar@obvw.nl
www.obvw.nl

39.054

36.570

75.624

Jaarverslag
2017
Onze bibliotheek staat voor Ontmoeting & Inspiratie. De
bibliotheek als huiskamer van het dorp waar mensen
genspireerd worden door onze collectie, ons activiteitenaanbod
en waar ze elkaar ontmoeten. Onze bibliotheek die mensen
met elkaar verbindt, een podium voor derden, een centrum
van cultuur. Daarbij pakken wij onze rol op als vangnet voor
mensen die een taal- en/of digitale achterstand hebben en zijn
wij gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de
inwoners van Voorschoten en Wassenaar.
Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat
betekent het bijvoorbeeld voor de manier waarop we onze
bezoekers ontvangen, de dienstverlening die we aanbieden en
de activiteiten die we organiseren? Afgelopen jaar zijn wij met
onze medewerkers en vrijwilligers aan de slag gegaan om onze
waarden concreet te maken. Openbare Bibliotheek Voorschoten
Wassenaar staat voor betrokken, betrouwbaar, hulpvaardig,
verrassend en gastvrij. Maar wanneer is het te veel, en wanneer
te weinig? En welke activiteiten horen daarbij? We leren van
elkaar en weten steeds beter wat ons te doen staat.
De veranderde rol van de bibliotheek blijkt ook uit de cijfers
die u in dit jaarverslag gepresenteerd krijgt. Het aantal leden
is de afgelopen jaren licht gedaald, en lijkt nu te stabiliseren.
Daarentegen stijgen onze bezoekersaantallen. Steeds meer
mensen bezoeken de bibliotheek om andere redenen dan het
lenen van boeken. Jongeren studeren graag bij ons. Er komen
gasten om een krant of een tijdschrift bij ons te lezen, steeds
meer inwoners weten onze spreekuren te vinden en ons grote
activiteiten- en cursusaanbod is bijzonder in trek. In lijn met
de ledenaantallen daalt het aantal uitleningen van boeken en
films licht. Tegelijkertijd stijgt het aantal geleende e-books en
het aantal leden dat daarvan gebruik maakt.
In 2017 hebben we onze samenwerking met andere organisaties
uitgebreid. Zo hebben we met de Vrijwilligerscentrale het
Wassenaarse evenement WassHappening georganiseerd:
een vrijwilligersmarkt en een cultureel festival
in één. Achterliggende gedachte was dat
we grotendeels dezelfde doelgroep
aanspreken, en dat we samen een
groter bereik hebben.
Ook in het sociaal domein
werken wij samen en
denken wij actief mee
in de werkgroepen die
de uitvoeringsplannen
maken bij het beleidsplan
Sociaal domein 2018-2019.
Ons Taalhuis blijft groeien
en we moeten ons beraden
op welke manier wij dat verder
vorm gaan geven.

Onze kleine organisatie met 20 medewerkers (ruim 10 fte)
heeft 194 vrijwilligers in dienst. Wij zijn heel erg blij met onze
vrijwilligers, want zonder hen zouden wij veel van wat wij nu
doen, niet kunnen aanbieden. Onze vrijwilligers helpen ons op
vele manieren. We hebben gastvrouwen, vrijwilligers die het
Filmhuis draaien, klusmannen, vrijwilligers die boeken thuis
bezorgen, taalmaatjes, en ga zo maar door. Vrijwilligers zijn
daarbij ook zo waardevol omdat ze onze ambassadeurs zijn: ze
hebben ieder hun lokale netwerk en brengen dat ook weer bij
ons binnen. Het aantal vrijwilligers is in vergelijking met 2016
flink gestegen, met name door het grotere aantal taalmaatjes
in het Taalhuis.
Met onze beperkte middelen willen wij zoveel mogelijk open
zijn, op die momenten in de week die het meest in trek zijn. Op
basis van bezoekersaantallen per uur zijn wij op zoek naar de
optimale openingstijden en passen wij die waar nodig aan.
Ook proberen wij onze eigen inkomsten (33%) op peil te houden.
Deze liggen al ver boven het landelijk gemiddelde (20%). Dit
doen wij onder andere en steeds meer door verhuur van onze
zalen op momenten waarop wij die zelf niet nodig hebben. Deze
inkomsten zijn in 2017 gestegen.
Tot slot een paar nieuwe en opvallende zaken. Het aanbod
van ons Filmhuis vernieuwt doordat wij nu ook Exhibitions
on Screen en operas vertonen. Er is veel vraag naar
onze leskisten voor scholen gericht op 21e -eeuwse
vaardigheden zoals programmeren, en naar onze
gastlessen op scholen over omgaan met social
media. De lessen van de Ontdektuin in de tuin
van onze bibliotheek in Voorschoten blijken
populair. Last but not least hebben wij hele
enthousiaste BiebToppers rondlopen: groep 8
van de Fortgensschool in Voorschoten werkt en
denkt dit jaar intensief met ons mee. U leest er
verder over in dit jaarverslag. Veel leesplezier!
Mariska Koning  Roozendaal
directeur

Culturele Activiteiten

In 2017 heeft de bibliotheek ng meer ingezet op ontmoeting en
debat, met als doel mensen samen te brengen en te inspireren. Ons
programma bevatte veel mooie activiteiten en workshops:
De Hoed en de Rand - een programma t.g.v. de Gedichtendag, Bart
Chabot - lezing over zijn werk, Jochem le Cointre en Simon Mastri
verzorgden een klassiek muzikaal optreden, Willy Atema - Lezing
Surrealisme, Alexander Heydendael - Lezing over Santiago de
Compostela, Paul Glaser - Lezing over Tante Roosje, Heleen van
Royen - Lezing en documentaire over haar dementerende moeder,
Wim van den Eijkel - Lezing over Kasteel Duivenvoorde, Frank
Vermeulen - Lezing over de Duitse verkiezingen, Ren Moorman Lezing over de moord op de laatste Romanovs, Wim Algera - Lezing
over de schoonheid van Spanje, Wim Algera - Kennismaken met de
moderne architecten, Theatergroep Vrij speelde twee eenakters,
workshops op het gebied van cyrillisch schrift, opruimen/
timemanagement en handlettering.
De bibliotheek zoekt steeds meer naar
samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn
Heel Holland Bakt met de Fair Trade Groep
Wassenaar, de Verhalenwedstrijd met Stichting
Noenkie, Week van de Kunst Voorschoten met
Filmtheater Voorschoten, Museum Voorschoten,
Oud Woelwijck, Kunstgenootschap Vlietstreek, Lions
Voorschoten, Muziektheatergroep Make It Your Own,
MusiCultura, Podium Jong Professionals Jazz, Vox Clara en
de Voorschotense Kunstkring en WassHappening 2017 met de
Vrijwilligerscentrale Wassenaar.
Een aantal activiteiten uitgelicht:
Doc soire Plus
Tijdens onze Doc soire Plus werd in de filmzaal de film Tony, van
chocoladecrimineel tot wereldverbeteraar, gedraaid. Na de film
heeft Pascal van Ham een lezing verzorgd en ontstond er een
levendig debat.
WassHappening
Op zondag 21 mei organiseerden de Vrijwilligerscentrale
Wassenaar en de Bibliotheek een gecombineerd Wassenaars
evenement van een vrijwilligersmarkt en een cultureel festival.
Vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen vanuit sport,
spel, muziek, zorg, cultuur, natuur en kunstenaars presenteren zich
aan een groot publiek.
Een kramenlint in de Langstraat en Van Hogendorpstraat zorgde
voor het accent op het werven van nieuwe vrijwilligers. Op het Plein
en in de bibliotheek presenteerden culturele organisaties zich door
diverse optredens en activiteiten.

De Week van de Kunst in Voorschoten
Het doel van de Week van de Kunst is om de Voorschotenaar in
contact te brengen met de diverse kunst- en cultuuruitingen die in
zijn/haar dorp georganiseerd worden en daarbij de belangstelling
te vergroten. Ook dit jaar is het weer gelukt om een mooi
programma neer te zetten waarbij vooral de kruisbestuiving en
samenwerking tussen de diverse organisaties centraal stond.
Het succesvolle programma in de bibliotheek met als onderwerp De
Stijl bestond uit de theatervoorstelling Doesje van MIYO, gevolgd
door een lezing van Djura Willems. Kinderen konden knutselen in
de stijl van De Stijl en een percussie workshop volgen bij Tjeerd
Klapwijk. In aanloop naar deze week heeft de bibliotheek een
netwerkbijeenkomst georganiseerd om de onderlinge contacten
tussen de diverse culturele organisaties te versterken. Dit initiatief
werd door gemeente en organisaties zeer gewaardeerd.
Galerie Bieb
De belangstelling voor onze expositieruimtes, de Galerie Bieb,
groeit. We geven een podium aan lokale kunstenaars, zowel
nieuwkomers als meer gevestigde schilders en beeldhouwers.
Verhalenwedstrijd Thema “Familie”
Bibliotheek Voorschoten heeft samen met Stichting
Noenki een verhalenwedstrijd uitgeschreven voor
kinderen van de basisschool uit de groepen 5 t/m
8. Op 17 februari werden de winnaars tijdens een
interactieve bijeenkomst bekend gemaakt. 26
mooie verhalen en 13 tekeningen zijn geselecteerd
voor het boekje Familie. Deze wedstrijd werd
mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren uit
Voorschoten.
Muziek
Ter inspiratie en ontmoeting organiseren
we ook muzikale activiteiten. Elke maand een
lunchconcert, verzorgd door de studenten van
het Koninklijk Conservatorium, en een Open
Muziekpodium in Bibliotheek Wassenaar.
Na de verbouwing in Bibliotheek Voorschoten
is besloten om ook daar van start te gaan met
een Open Muziekpodium. Het doel van zon Open
Muziekpodium is om verschillende lokale muzikanten
de kans te geven podiumervaring op te doen en zich te
presenteren aan ons publiek.
Verhuur zalen
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft in 2017 veel
zalen verhuurd aan derden voor vergaderingen, cursussen
en informatiebijeenkomsten. Dit geeft ons alternatieve
inkomstenbronnen die door teruglopende subsidies zeer welkom
zijn.
Spreekuren
Steeds meer inwoners vinden de weg naar de bibliotheek voor
onze spreekuren. In 2017 hebben we ons aanbod spreekuren
uitgebreid met het inloopspreekuur Kinder- en Jongerencoach, het
loopbaanspreekuur, het spreekuur Aanvullende Zorg Wassenaar,
het Plan je zelf slank spreekuur, het spreekuur Eerste hulp bij
opruimen en het spreekuur Uitvaartbegeleiding. Deze spreekuren
kwamen bovenop ons bestaande aanbod: ons digitaal spreekuur,
ons juridisch spreekuur, ons taalspreekuur, het spreekuur Historisch
Informatiepunt en het spreekuur Aanvullende Zorg Voorschoten.

Bezoekersaantallen culturele activiteiten
Wassenaar

Voorschoten

Totaal

Film gerelateerde
activiteiten F

523

n.v.t.

523

Jeugd

255

417

672

Volwassenen

276

346

622

1.054

763

1.817

Totaal

Aantal culturele activiteiten
Wassenaar

Voorschoten

Totaal

Film gerelateerde
activiteiten F

10

n.v.t.

10

Jeugdd

12

23

35

Volwassenen

36

28

64

Totaal

58

51

109

NB. Alle gegevens zijn exclusief spreekuren, muziekpodium,
lunchconcerten, spelmiddagen en verhuur.

Filmhuis

Filmliefhebbers, maar zeker ook boekliefhebbers voor de verfilming
van juist dt ene boek, wisten Filmhuis Wassenaar in 2017 te vinden.
Door het bieden van een zeer divers filmaanbod werd
jong en oud geboeid en genspireerd. Er kwamen in
totaal 15.401 bezoekers voor 475 voorstellingen,
waarvan 2.140 bezoekers specifiek de Filmclub
bezochten op donderdagmiddag.
Alle filmvoorstellingen werden grotendeels
verzorgd door ons enthousiaste
filmvrijwilligersteam dat 45 personen telt.
Films met de meeste bezoekers dit jaar: Down to
Earth - Moonlight - Jackie - Retour en Bourgogne
- Sense of an ending - Sage Femme - Hampstead
- Victoria and Abdul - Viceroys house - Dunkirk Hidden Figures - Walk with me.
Best bezochte jeugdfilms: Verschrikkelijke Ikke - Sinterklaas
en het gouden hoefijzer - Dummie de Mummie en de tombe van
Achnetoet - De LEGO Batmanmovie.
De volgende succesvolle filmactiviteiten vonden plaats: Ladies Night
(4x) - Doc soire Plus: Tony Chocolonely - Doc matine Plus: Santiago
de Compostela - Cinemini: Pim en Pom - Filmpje mt - Doc matine:
Surrealisme - Documentaire “Het doet zo zeer” + lezing - Best of
IDFA on tour - Documentaire China Blue + presentatie - A mindful
Choice + lezing - Toneelregistratie: No mans land.
Nieuw dit jaar waren Exhibitions on Screen en vertoningen van
operas: La Bohme en Il Trovatore. Exhibitions on Screen geven
iedereen de kans om mooie tentoonstellingen over de hele wereld
te bekijken. Het zijn films in documentaire-stijl, verweven met
biografien en exclusieve achter-de-schermen-beelden direct
vanuit de musea. De registraties van uitvoeringen van operas over
de hele wereld waren succesvol en zullen zeker regelmatig op het
programma komen te staan.

Meedoen in de maatschappij

(Bijna) iedereen gaat digitaal

Jeugd

Taalhuis
De grote belangstelling voor het Taalhuis in de bibliotheek blijft.
De activiteiten die georganiseerd worden voor mensen die beter
Nederlands willen leren lezen, schrijven of spreken worden goed
bezocht. Zo wordt een (kwetsbare) groep inwoners van Voorschoten
en Wassenaar geholpen in hun zelfredzaamheid en bij het
participeren in de samenleving.

De digitale spreekuren zijn niet meer weg te denken uit onze bibliotheek. In 2017 is het digitaal spreekuur in Voorschoten uitgebreid
van tweemaandelijks naar wekelijks: spreekuren met enthousiaste
digitale vrijwilligers die met raad en daad klaar staan om onze
bezoekers uit de brand te helpen met hun digitale apparaten.

De jeugd heeft de toekomst! Daarom organiseren wij verschillende
activiteiten om ondersteuning te bieden aan hun ontwikkeling.

Zowel in Wassenaar als in Voorschoten wordt door een taaldocent
twee dagdelen per week lesgegeven aan een taalklas, waar nietinburgeringsplichtigen taallessen volgen. Deze formele taallessen
worden ondersteund door vrijwilligers. In november 2017 is een
tweede taalklas gestart in Bibliotheek Voorschoten. Deze lessen
worden gegeven door een docent van ROC Mondriaan.
Naast formele lessen helpen vrijwillige taalmaatjes een grote groep
taalvragers informeel met de Nederlandse taal. Deze taalvragers zijn
voornamelijk nieuwkomers die nog in een inburgeringstraject zitten.
Taalvragers en vrijwilligers melden zich aan via het wekelijkse
taalspreekuur dat in beide vestigingen wordt uitgevoerd door
vrijwilligers. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor het Taalhuis
hebben de basistraining Taalvrijwilliger gevolgd.

De reeds bestaande workshops en cursussen werden intensief
bezocht: de Android tabletcursus, Digisterker - Werken met de
elektronische overheid, Facebook, de iPad cursus, Sociale Media,
Veiligheid en Privacy op het internet, Werken in de Cloud en
Windows 10.
Nieuwe cursussen werden ook toegevoegd aan het bestaande
cursusprogramma. In 2017 verwelkomden wij deelnemers voor
de ‘Basiscursus voor de computer’, ‘Fotoworkshop met de iPad’,
‘Android smartphone cursus’ en ‘iPhone smartphone cursus’.
De ‘Basiscursus voor de computer’ is ontstaan vanuit het project
‘Digisterker - Werken met de elektronische overheid’ waarbij
we ook veel deelnemers tegenkwamen met onvoldoende
computerervaring. Door de toevoeging van de basiscursus kunnen
wij onze deelnemers optimaal bedienen.

Het succes van het Taalhuis zit in de combinatie van formele
taallessen door een gecertificeerde docent in combinatie met
vrijwillige taalmaatjes die een grote groep taalvragers informeel
ondersteunen. Door samen te werken met andere lokale partners
zoals VluchtelingenWerk, de Vrijwilligerscentrale en Hockeyclub
Forescate ontstaat een lokaal netwerk waardoor mensen met
taalvragen laagdrempelig geholpen worden.
In september 2017 organiseerde de bibliotheek in beide vestigingen
‘Zing Nederlands met me’; een laagdrempelige activiteit waarbij
oud- en nieuwkomers samen Nederlandstalige liedjes zingen.
Er werd gezongen onder leiding van theatergroep MIYO. In
Voorschoten werd dit live begeleid door het concertorkest van
muziekvereniging Laurentius.
Voorschoten Voorschoten
2016
2017
Ingeschreven
taalvragers

66

Ingeschreven
vrijwilligers

43

Deelnemers
taalklas
Gematchte
taalmaatjes
Deelnemers aan
taalgroepen van
vrijwilligers die
werken met
materiaal van
stichting Lezen
en Schrijven

111

Wassenaar
2016

Wassenaar
2017

40

90

58

17

32

11

18*

9

11

40

70

14

42

Halverwege 2017 is ook gestart met de Formulierenbrigade in
samenwerking met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning
Wassenaar, Voorschoten Voor Elkaar en Kwadraad Maatschappelijk
Werk: een spreekuur waar vrijwilligers helpen met het invullen
van lastige formulieren, zoals aanvragen van toeslagen of indienen
van declaraties. Ook de Formulierenbrigade is ontstaan vanuit het
project ‘Digisterker - Werken met de elektronische overheid’.
Naast het traditioneel lezen van papieren boeken weten steeds
meer mensen de weg te vinden naar onze e-books. Inmiddels zijn
er 1.716 accounts aangemaakt en 12.635 e-books gelezen in 2017. De
meerderheid van de lezers valt in de leeftijd tussen 41 jaar en 80 jaar.
Bezoekersaantallen activiteiten Mediawijsheid
Wassenaar
53

Voorschoten
155

Totaal
208

Aantal activiteiten Mediawijsheid
15

21

0

15

*10 deelnemers in de taalklas van de bibliotheek en 8 deelnemers in
de taalklas van het ROC, die in de bibliotheek plaatsvindt.

Wassenaar
8

Voorschoten
20

Totaal
28

Veel activiteiten komen jaarlijks met succes terug:
de Nationale Voorleesdagen met voorlezen door een
bibliotheekmedewerker op peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven, het pyjama-galavoorleesontbijt, het 12e pyjama-galabal en een poppenkastvoorstelling;
voorlezen in het Nederlands en
Engels in de bibliotheek; voorlezen
en dansen; de voorleeswedstrijd;
Help de dief; Kinderjury; Filmpje
mt; de Kinderboekenweek en
Vakantiepas.
Maar natuurlijk kon de jeugd ook nieuwe
ontdekkingen in de bibliotheek doen met
Technisch Lego ‘Maak je eigen snoepjes-fabriek’,
Knutselen in de stijl van De Stijl (Mondriaan), Trommel en djemb
workshop en met de komst van de Ontdektuin in de tuin van
Voorschoten ook Zelf kaas maken, Fikkie stoken en Duurzame
lichtjes voor de donkere dagen.
Peuterdansen / Muziek op Schoot
In januari en februari werd er gedanst door peuters met een (groot)
ouder in Bibliotheek Voorschoten. De dansles werd gegeven door
Suhely Stephens. De kinderen dansten een verhaal op verschillende
muzieksoorten. In totaal deden hier 27 peuters aan mee.
In september startten er twee groepen Muziek op Schoot in
Voorschoten onder leiding van Lieneke Schotanus. Gedurende acht
lessen genoten dreumesen en peuters met een (groot)ouder van
de muzikale lessen. In november en december werden ook nog
speciale Sinterklaas- en kerstlessen georganiseerd. In totaal deden
hier 36 kinderen aan mee.
Voorlezen
Wekelijks op woensdagmiddag in Voorschoten en zaterdagmorgen
in Wassenaar wordt er voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers.
In Wassenaar is in 2017 ook gestart met voorlezen in het Engels.
Maar kinderen lezen ook zelf voor. Op 13 februari organiseerde
Bibliotheek Wassenaar een regionale voorleeswedstrijd met
deelnemers uit Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest.
Kinderjury
Ook dit jaar konden kinderen van 6 t/m 12 jaar weer meedoen met
de Kinderjury. In de bibliotheek lagen alle boeken waaruit gekozen
kon worden voor het grijpen. Ze werden dan ook flink uitgeleend.
In de categorie 6 t/m 9 bleek De waanzinnige boomhut van
65 verdiepingen van Andy Griffiths het populairst onder alle
stemmers. In de categorie 10 t/m 12 jaar gingen de meeste
stemmen naar Dagboek van een Muts - Puppy love van Rachel
Rene Russell.
Buitenspeeldag - 14 juni
Ter gelegenheid van de Week van de Speel-o-theek
organiseerden de bibliotheek en Speel-o-theek ‘Bij tante
Leen een buitenspeeldag op het schoolplein achter
Bibliotheek Voorschoten. Ruim 100 kinderen kwamen
lekker buiten spelen op deze stralende woensdagmiddag.

