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Sinds 1974 vrijwillig, actief en betrokken
1.

Inleiding

De bibliotheek in Huijbergen wordt in stand gehouden voor en door de lokale bevolking.
Vijftien vrijwilligers verzorgen alle werkzaamheden in de bibliotheek, m.u.v. van het
schoonmaken, Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de
gebruikers en lokale doelgroepen, proberen zij de beperkte financiële middelen optimaal
in te zetten. Daarbij zijn toegankelijkheid en bereikbaarheid van groot belang.
De professionele ondersteuning op het gebied van logistiek, educatie en het Bibliotheek
uitleen en Catalogussysteem BicatWise, wordt al sinds 1974 verzorgd door de Provinciale
Ondersteuningsinstelling (POI) Cubiss te Tilburg. Het thema mediawijsheid wordt, voor alle
scholen in de gemeente Woensdrecht, verzorgd door medewerkers van bibliotheek Het
Markiezaat
De in 2012 gestarte samenwerking met de Partners in Cultuur - Heemkundekring De
Wilhemiet, Vrouwen Vereniging Huijbergen (VVH) en de afdeling Huijbergen van de
Katholieke Bond van Ouderen (KBO) - is in 2018 verbreed door toetreding van het
Wilhelmietenmuseum. Na vijf jaar is deze combinatie een vaste waarde geworden. De
samenwerking met Basisschool Ste. Marie is in 2018 naar tevredenheid voorgezet.
Uit het activiteitenoverzicht en de bedrijfsresultaten blijkt dat de Openbare Bibliotheek
Huijbergen al sinds 1974 een sociaal-culturele en educatieve voorziening is van en voor de
plaatselijke bevolking, die actief participeert in de Huijbergse gemeenschap.

2.

Financiering Openbare Bibliotheek Huijbergen

3.

(Her)huisvesting

In 2016 is de gemeentelijke subsidieverordening gewijzigd, waardoor nog maar éénmaal
per vier jaar een subsidieaanvraag behoeft te worden ingediend. Daarom heeft de
bibliotheek in 2016 een aanvraag ingediend voor de periode 2017 t.e.m. 2020. Eind
december 2016 werd deze aanvraag goedgekeurd door de gemeente Woensdrecht.
De continuïteit van de dienstverlening door de bibliotheek is dus gewaarborgd t.e.m.
2020.

Op uitnodiging van wethouder H. de Waal vond er begin maart 2018 informeel overleg
plaats met een afvaardiging van het bibliotheekbestuur en de directrice van de
basisschool over de eventuele huisvesting van de bibliotheek in het schoolgebouw.
Tijdens het overleg werd duidelijk dat er in het schoolgebouw maar één lokaal vrij is en
dat de oude gymzaal wordt gebruikt door Ons Marieke voor de kinderopvang en de
Buiten Schoolse Opvang (BSO). Wethouder de Waal beloofde dat de gemeente nader
onderzoek zou doen naar de mogelijke inpassing van de bibliotheek in het schoolgebouw
in de toekomst en ook onderzoek zou laten doen naar andere alternatieven. Hij deelde
verder mee dat het vm. Gemeentehuis op korte termijn zou worden verkocht aan
Aannemersbedrijf de Nijs-Soffers B.V.
Op 22 maart 2018 werd het gebouw officieel verkocht, de koper heeft vooralsnog het
bestaande huurcontract met de bibliotheek onverkort overgenomen. Sinds de verkoop is
er in 2018 geen huisvestingsoverleg meer geweest met de gemeente Woensdrecht en
heeft de bibliotheek ook geen enkel huisvestingsvoorstel ontvangen.
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4.

Leden en uitleningen

4.1 Lokale ontwikkelingen
4.1.1. Bibliotheekleden
Per 31 december 2018 stonden er in totaal 431 leden ingeschreven, waarvan 381 uit
Huijbergen. Op die datum telde de kern Huijbergen 2128 inwoners. Dat betekent dus dat
± 18% van de inwoners van Huijbergen lid is van de Openbare Bibliotheek Huijbergen.
De overige 50 leden zijn afkomstig van buiten Huijbergen (zie Tabel 2). In 2018 werden 45
nieuwe leden ingeschreven en werden 23 leden uitgeschreven. Het totaal aantal leden
steeg in 2018 met 22.
Het aantal volwassen leden van de bibliotheek bedraagt 187 en steeg met veertien
leden, terwijl het aantal jeugdleden steeg met acht.
De jeugd en jongeren t/m 17 jaar vormen de grootste groep gebruikers, 244 staan er als
lezer ingeschreven. De groep t/m 12 jaar steeg met dertien lezers en de groep van 13 t/m
17 jaar steeg met daalde met vijf lezers.
Jaar

2016
2017
2018

Jeugd
t/m 12 jaar

Jongeren
13 t/m 17 jaar

118
130
143

Totaal jeugd
tot 18 jaar

100
106
101

Volwassenen
Vanaf 18 jaar

218
236
244

175*
173*
187*

Totaal
leden
393
409
431

Tabel 1. Gebruikers vanaf 2016 (*Inclusief instellingen)

Gebruikers afkomstig uit Huijbergen
Gebruikers afkomstig uit andere kernen
Gebruikers afkomstig uit andere gemeenten
Totaal

381
22
28
431

Tabel 2. Herkomst gebruikers per 31-12-2018

4.1.2.

Uitleningen

Het aantal boekuitleningen in de Openbare Bibliotheek Huijbergen vertoonde in 2017
nagenoeg geen afwijking van de landelijke trend. Dankzij een geringe stijging van het aantal
leden steeg ook het aantal uitleningen van 9.920 in 2017 naar 10.261 Een verschil van ± 3 %.
De stijging van het aantal uitleningen was het grootst bij de jeugd, namelijk ± 11%. Bij
volwassen was er sprake van een de daling van ± 7%.
Jaar

Jeugd

Volwassenen

Totaal

2016
2017
2018

5.782
6.411
6.108

4.138
3.850
3.853

9.920
10.261
9.961

Tabel 3. Verloop uitleningen sinds 2016
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In tegenstelling tot de landelijk trend steeg in Huijbergen het aantal volwassen leners. Het
aantal uitleningen per lener was in 2017 nog 25,9 per lener, maar in 2018 daalde dit af tot 23,1.
Dat is nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde van 20,4. De verdeling van de
boekuitleningen in Huijbergen week in 2018 nauwelijks af van de landelijke cijfers (fictie en
verhalen 82 %), zoals blijkt uit Tabel 4.
Aantallen uitleningen in cijfers

Fictie
Non-fictie
Tijdschriften
Overig
Totaal

Aantallen Uitleningen in percentages

Jeugd

Volwassenen Totalen

Jeugd

Volwassenen

Totalen

5.153

3.353

8.506

55,55%

33,66%

85,21%

918

362

1.280

9,22%

3,30%

12,85%

53

138

191

0,53%

1,80%

1,92%

2

0

2

0,02%

0,00%

0,02%

3.853

9.961

58,29%

41,71%

100,00%

6.108

Tabel 4. Verdeling uitleningen in 2017%

5.

Collectievorming

5.1 Omvang van de collectie

De bibliotheek beschikt over een collectie van boeken, tijdschriften en databanken,
afgestemd op de behoeften van de inwoners van Huijbergen. De collectie bestaat
hoofdzakelijk uit boeken, verder zijn er tijdschriften voor jeugd en volwassenen en een
beperkte hoeveelheid cd’s, dvd’s en luisterboeken. In de collectie zijn geen e-books
opgenomen. Die kunnen worden geleend via de online Bibliotheek (www.bibliotheek.nl).
Daarvoor dient een apart abonnement te worden afgesloten, de kosten daarvan
bedragen € 42,00 per jaar.
De eigen collectie bestond eind 2018 uit 15.844 boeken, tijdschriften en materialen.

Jaar

Jeugd

Volwassenen

Totaal

2016

9.306

6.724

16.040

2017

9.483

6.609

16,092

2018

9.434

6.410

15.844

Tabel 5. Verloop collectie vanaf 2016
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5.2

Aanschaf

In 2018 werden 562 boeken, tijdschriften en overige media aangeschaft.

5.2.1

Dyslexie boeken

Dyslexie of woordblindheid is een onzichtbare handicap, met als gevolg lees- en
spellingproblemen. Dyslexie wordt in het onderwijs helaas niet altijd tijdig onderkend. Dat
heeft verstrekkende gevolgen voor dyslectische kinderen zelf, voor hun ouders/verzorgers
en voor het onderwijzend personeel. Voor de maatschappij als geheel gaat talent
verloren door voortijdig schoolverlaten.

Door de organisatie Dyslexiefont is in de afgelopen jaren een
speciaal lettertype Dyslexie ontwikkeld dat teksten in drukvorm
en op beeldschermen beter leesbaar maakt voor dyslectici. Sinds
enkele jaren worden er ook boeken uitgeven, die zijn gedrukt met
dit lettertype. De Openbare Bibliotheek Huijbergen heeft in 2016
enkele exemplaren aangeschaft, om na te gaan of daar behoefte
aan bestond. Afgelopen jaren is gebleken dat boeken met dit
lettertype gemakkelijker leesbaar zijn voor kinderen die kampen
met dyslexie.
Voorbeeld lettertype Dyslexie

Door de kleinere oplagen van deze boeken zijn de aankoopprijzen hoger dan die van
boeken met ‘normale’ lettertypen. Het was de wens van de bibliotheek om een beperkte
collectie op te bouwen van boeken voor dyslectici, maar vanwege het beperkte budget
- als gevolg van de drastische bezuinigingen sinds 2010 – was dat slechts mondjesmaat
mogelijk.

● Gerda’s wens voor een donatie voor aanschaf speciale boeken
voor dyslectici is vervuld
Maar soms komt hulp uit geheel onverwachte hoek. Accountantskantoor ACCON vierde
in 2017 zijn 100-jarig jubileum. Bij die gelegenheid mochten klanten van ACCON een wens
indienen voor een financiële bijdrage en/of materiële voorziening voor het vervullen van
de wens van een persoon of organisatie. Een van onze vrijwillige medewerksters, Gerda
van Dijke, die klant is bij ACCON, diende toen een wens in voor onze bibliotheek, namelijk
een financiële bijdrage voor de aanschaf van boeken voor dyslectici.
ACCON had voor het indienen, beoordelen en selecteren van de te vervullen wensen de
Stichting Eenwensvoorjemedemens ingeschakeld. Medio augustus werd bekend dat de
wens ‘aanschaf van boeken voor dyslectici’ zou worden gehonoreerd. Op 5 september
2017 werden in het kantoor van ACCON in Goes de vervulde wensen bekend gemaakt.
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Tot onze vreugde ontving de bibliotheek in mei 2018 een bedrag van € 515, =, voor de
aanschaf van dyslexie-boeken. Boekhandel Quist in Bergen op Zoom maakt de vreugde
nog iets groter door een extra korting aan te bieden, waardoor in totaal 33 dyslexie
boeken konden worden aangeschaft.
Wie meer wil weten over dyslexie kan terecht op de website van de Stichting Dyslexie
Fonds (SDF): www.dyslexie.nl/wat-is-dyslexie
Op de website www.dyslexiefont.com/nl is uitgebreidere informatie over het lettertype
‘dyslexie’ beschikbaar.

Gerda kan hert bijna niet geloven..!
Dyslexieboeken. een geweldige aanwinst
© Foto’s Openbare Bibliotheek Huijbergen

5.3

Afschrijving

Afgeschreven werden 810 boeken, tijdschriften en overige media. De omvang van de
collectie nam af met 248 materialen. Een grote collectie afgeschreven boeken werd in
september 2018 geschonken aan Participatiecafé ’t Blickveldt in Woensdrecht.
.

Participatiecafé ’t Blickveldt in Woensdrecht. © Foto’s Openbare Bibliotheek Huijbergen
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6. Uitleen en catalogussysteem BicatWise
6.1 Inleiding

In 2018 heeft Huijsman en Kuijpers Automatisering (HKA) een geheel nieuwe versie (6.4.1)
van BicatWise uitgebracht. Deze versie 6.4.1. biedt meer mogelijkheden en is nog beter
beveiligd, waardoor voortaan ook via https kan worden gewerkt.
Zo'n driekwart van de Nederlandse bibliotheken gebruikt BicatWise, met een centraal
systeem in beheer bij HKA, waarbij de Provinciale Ondersteuningsinstellingen(POI’s) zorg
dragen voor de serviceverlening. Voor Noord-Brabant en Limburg is dat Cubiss te Tilburg,
dat vanaf 2008 ook het beheer verzorgt voor de Openbare Bibliotheek Huijbergen.

BicatWise, de online catalogus van de Openbare Bibliotheek Huijbergen

6.2 BicatWise Openbare Bibliotheek Huijbergen
In 2018 werd 646 keer ingelogd op ‘Mijn Menu’ en werd van 1.408 boeken, tijdschriften en
materialen de uitleentermijn online verlengd. Verder werden er 1.402 inleverattenties, 151
reserveringsophaalberichten, 81 herinneringen en 82 aanwinsten-attenderingen verzonden.
Van het persoonlijk (lees)advies werd door de leners 158 keer gebruikgemaakt.
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7.

Partners in Cultuur

●

Partners in cultuur - Van 4 naar 5 partners!

Sinds januari 2012 werken de KBO-afdeling Huijbergen, de VVH, de Heemkundekring en
de bibliotheek samen op cultureel gebied. Dit heeft erin geresulteerd dat sinds die tijd
jaarlijks een aantal gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.
De Partners in Cultuur zijn bijzonder verheugd dat in februari 2018 ook Stichting
Wilhelmietenmuseum te Huijbergen, de samenwerking is komen versterken.
De Partner is Cultuur vormen sinds die datum een samenwerkingsverband tussen Vrouwen
Vereniging Huijbergen (VVH), Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Huijbergen,
Heemkundekring de Wilhelmiet en Wilhelmietenmuseum.

8.

Activiteiten van de bibliotheek en de Partners in Cultuur

De bibliotheek nam in 2018 actief deel aan landelijke acties zoals de Boekenweek, de
Spannende Boekenweken, de NS Publieksprijs en Nederland Leest voor volwassenen en
aan de Nationale Voorleesdagen, Nederlandse Kinderjury, Kinderboekenweek en
Nederland Leest Junior voor de jeugd . Daarnaast participeerde de bibliotheek binnen
het samenwerkingsverband ‘Partners in Cultuur’ in gezamenlijke lokale activiteiten
georganiseerd.

●

Veilig leren lezen, schooljaar 2017-2018

In het schooljaar 2016-2018 verzorgde de bibliotheek voor Basisschool Ste. Marie te
Huijbergen de boeken voor de leesmethode “Veilig leren lezen!” en werden door de
kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 regelmatig klassikaal boeken geleend. Voor de
groepen 1 en 2 werden de boeken geleend door de ‘voorleesmoeders’.

●

De Nationale Voorleesdagen 2018
De Nationale Voorleesdagen 2018 werden op woensdag 24 januari ingeluid met Het
Nationale Voorleesontbijt en duurden tot en met 3 februari. Voor 2018 werd Ssst! De tijger
slaapt van Britta Teckentrup verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Naast dit boek
werden negen andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek TopTien van
De Nationale Voorleesdagen 2018 vormen.
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● 17 januari t/m 31 december: Lees met andermans ogen

Wat de een normaal vindt, is voor de ander vreemd. Zoveel mensen, zoveel verschillen.
Zou je weleens door de ogen van die ander naar de wereld willen kijken? Lees dan een
boek. Lezen is kijken met andermans ogen.

Website: www.leesmetandermansogen.nl
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●

7 maart tot en met 16 mei: Nederlandse Kinderjury: Kinderen
stemmen op hun favoriete boek

Voor de Nederlandse Kinderjury 2018 kon er vanaf 7 maart tot en met 16 mei 2018 door
kinderen gestemd worden op hun favoriete boek uit 2017, in twee leeftijdscategorieën:
van 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. De uitreiking van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury
vond half juni 2018 plaats.
Website: www.kinderjury.nl

●

10 t/m 18 maart: Boekenweek 2018: Natuur

De Boekenweek 2018 vond plaats van zaterdag 10 maart t/m zondag 18 maart 2018.
Griet Op de Beeck schreef het Boekenweekgeschenk. Tijdens de Boekenweek ontvingen
klanten het gratis in de boekwinkel bij besteding van € 12,50 aan boeken.
Het Boekenweekessay bij het thema Natuur wordt geschreven door auteur, politicus en
natuurkundige Jan Terlouw. Het essay was in de Boekenweek 2018, voor € 3,50 in de
boekwinkel te koop.

Griet op de Beeck

●

Jan Terlouw

13 maart: Literaire avond met auteur Erik Vlaminck

Voor de Boekenweek 2018 hadden de Huijbergse Partners in Cultuur, in samenwerking
met Boekhandel Quist uit Bergen op Zoom, auteur Erik Vlaminck uitgenodigd. In 2016
verscheen zijn nieuwe boek De zwarte brug.
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Erik Vlaminck

Het publiek luistert geboeid
© Foto’s Openbare Bibliotheek Huijbergen

De zwarte brug is een geschiedschrijving van het dorpje Lillo, gelegen onder de
Antwerpse rook, en van de volksfamilie Lenaerts, van nakomeling Leo Lenaerts in het
bijzonder. Lillo wordt opgeslokt door de Antwerpse haven. De teloorgang van het dorp
staat symbool voor de wijze waarop ook Leo afglijdt in het leven.
Een aantal personages uit eerder werk van Vlaminck keert terug, maar belangrijker nog is
dat zijn specifieke thema’s ook nu weer zijn te herkennen, met name rondom de
worsteling met het leven aan de rand van de maatschappij.
Een portret vol empathie en een mooie schets van verschillende tijdvakken.
Erik Vlaminck was in 2013 de eerste auteur die in Huijbergen te gast was op uitnodiging
van de Partners in cultuur. Op dinsdagavond 13 maart 2018 trad hij voor de tweede maal
voor het voetlicht in de Openbare Bibliotheek aan het Canadaplein 1 te Huijbergen.
Website: www.schrijversgewijs.be/schrijvers/vlaminck-erik

●

april t/m september: Tentoonstelling: Sprakeloos in het
Wilhelmietenmuseum te Huijbergen
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De tentoonstelling was geopend van april t/m september het 2e en 4e weekend van
14.00 tot 16.30 uur.

Info museum: museum@m-muller.nl, tel. 0164-642568 of 0164-642650
Staartsestraat 2, 4635 BB Huijbergen
●

22 maart t/m19 april: Verhaal halen in Huijbergen met Joop de Krom

Op donderdag 22 maart startte de zesde reeks Verhaal halen
met Joop de Krom, na vijf succesvolle reeksen, werd er door
de deelnemers aangedrongen op een vervolg. Na ampel
beraad besloot Joop de Krom om, in samenwerking met de
Partners in Cultuur, nog een zesde reeks toe te voegen.

De bijeenkomsten vonden plaats op donderdagochtend
vanaf 09.30 uur tot circa 11.30 uur, in het voormalig
gemeentehuis van Huijbergen waar de Bibliotheek is
gevestigd. De kosten bedroegen € 12,50 per deelnemer,
inclusief materialen en koffie of thee.

●

17 april: Hartsverhalen in Huijbergen, met Ad van Gool

Zoals gebruikelijk organiseren de Huijbergse Partners in Cultuur, het
samenwerkingsverband van VVH, KBO, Heemkundekring en Bibliotheek, in het begin van
het nieuwe jaar een gezellige én informatieve bijeenkomst voor héél Huijbergen in mfc De
Kloek. In 2017 wist René Heinrichs uit Ossendrecht zijn publiek te boeien met een
presentatie, gewijd aan de befaamde pelgrimage naar Santiago de Compostela.
Dit jaar was het de beurt aan een oude bekende, Ad van Gool uit Hilvarenbeek. Als
ambassadeur van de Hartstichting zal hij nieuwe verhalen vertellen over dat onderwerp
dat ons allen zo aan het hart gaat: ons hart!
In 2016 was Ad van Gool al te gast in De Kloek. Toen ging het vooral over zijn persoonlijke
geschiedenis. Geboren met een hartafwijking stond zijn leven in het teken van zijn
hartkwaal.
Alles maakte hij mee op het gebied van de cardiologie, tot hij in 2004 een
harttransplantatie onderging. 'Sindsdien,' aldus Van Gool, 'sta ik voor het eerst vol in het
leven. Wonderen bestaan nog!'
Sinds 2010 is Ad als voorlichter uitgegroeid tot een ware ambassadeur voor de
Hartstichting. Dat leverde onder andere in 2016 die indrukwekkende avond in Huijbergen
op. Omdat hij nog lang niet was uitverteld over dat belangrijke orgaan, kwam hij graag
terug met nieuwe verhalen over het hart. Daarbij ging het vooral over hart- en vaatziekten
bij vrouwen. Er zijn immers grote verschillen tussen mannen en vrouwen op dit punt en dat
heeft belangrijke consequenties, voor vrouwen én hun partners! Daarnaast komt hartfalen
aan de orde en wat we daar zelf tegen kunnen doen.
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Ad van Gool

De lezing werd gehouden in MFC DE Kloek op 17 dinsdag april 2018, aanvang: 20.00 uur.
De toegang was gratis en voor iedereen toegankelijk. De organiserende verenigingen
boden bovendien een kopje koffie of thee aan.

● 6 t/m 24 juni: Spannende boekenweken: thrillers in het spotlicht

Van 6 t/m 24 juni 2018 worden de Spannende Boekenweken gehouden. Die worden
geopend met de Avond van het Spannende Boek. Sinds 2007 is de Avond van het
Spannende Boek het spannendste feest van Nederland.

Boris Dittrich

Dit festival voor lezers van het spannende boek is een avond vol schrijvers,
misdaadjournalisten, muziek en film. Op deze avond worden ook de winnaars van de
Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek, en de
Schaduwprijs, voor het beste debuut, bekendgemaakt. De prijsuitreiking vond plaats op
6 juni. De shortlist werd bekendgemaakt 9 mei.
Boris Dittrich (Uitgeverij Cargo) schreef het Geschenkboek BARST voor de Spannende
Boeken Weken 2018. Tijdens de Spannende Boeken Weken gaf de boekhandel dit
geschenkboek cadeau aan haar klanten bij besteding van minimaal € 12,50 aan
Nederlandstalige boeken.
De thrillers van de voormalige politicus Dittrich worden geprezen om zijn beeldende
beschrijvingen en gelaagde personages. Sinds zijn debuut in 2011 heeft hij vier enthousiast
ontvangen literaire thrillers afgeleverd. W.O.L.F. (2016), over extremisme in Berlijn, werd
door de VN Detective & Thriller Gids uitgeroepen tot beste Nederlandstalige thriller.
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Dittrich nam het stokje over van de Zuid Afrikaanse thrillerauteur Deon Meyer die in 2017
het Geschenkboek De vrouw in de blauwe mantel schreef, dat in een oplage an 350.000
exemplaren uitkwam.

●

Schaduwprijs

Over de prijs
De Schaduwprijs 2018, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige
thrillerdebuut, werd voor de eenentwintigste maal uitgereikt. De bekendmaking vindt
voorafgaand aan de uitreiking van De Gouden Strop plaats.
De prijs werd in 1997 ingesteld door het Genootschap van Nederlandstalige
Misdaadauteurs (GNM) om aankomende schrijvers in het genre te stimuleren. De prijs is
vernoemd naar ‘De Schaduw’, de legendarische hoofdpersoon uit de detectiveromans
van Havank. De winnaar ontving een geldbedrag van € 1.000,- en een zeefdruk van
Havank.

●

De Gouden strop

Over de prijs

De Gouden Strop 2018, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende
boek, wordt voor de eenendertigste keer uitgereikt. Tomas Ross is de initiatiefnemer van
de prijs. Hij en dertien andere Nederlandse misdaadauteurs kwamen in 1986 voor het eerst
bijeen om het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs op te richten (GNM).
De te winnen prijs bestond uit een geldbedrag van € 10.000, – en een sculptuur van
Marianne van den Heuvel.
De Gouden Strop werd voor het eerst in 2007 uitgereikt tijdens de Avond van het
Spannende Boek. Sinds maart 2012 maken De Gouden Strop en de Schaduwprijs vast
onderdeel uit van de CPNB-campagne rondom spannende boeken.

Website: www.spannendeboekenweken.nl

●

Zondag 17 juni t.e.m. zondag 15 juli 2018: Boekenmarkt

●

September 2018 tot juni 2019: Leeskringen

Vanaf 17 juni t.e.m. zondag 15 juli 2018 werd een boekenmarkt gehouden in de
bibliotheek.

De bibliotheek verzorgde, in samenwerking met Bibliotheek Dommeldal te Geldrop, de
boeken en het achtergrondmateriaal voor de leeskring van de VVH (Vrouwen Vereniging
Huijbergen) en voor de leeskring van de Openbare Bibliotheek Huijbergen.
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●

Woensdag 26 september: ‘Speelse lezing’ over Zendamateur voor
Artsen zonder Grenzen door Anton Mandos.

Deze lezing werd georganiseerd door de KBO-Huijbergen in samenwerking met de
Partners in Cultuur en werd gehouden in MFC De kloek, vanaf 14.00 uur

●

3 t/m 14 oktober: De 64e Kinderboekenweek 2018, het thema was:
Vriendschap en het motto is: Kom erbij!

De Kinderboekenweek 2018 liep van woensdag 3 oktober tot en met zondag 15 oktober
2017. Het thema was: Vriendschap. Onder het motto: Kom erbij!
Geschenk & Prentenboek
Tijdens de Kinderboekenweek waren er twee speciale uitgaven verkrijgbaar.
Het kinderboekenweekgeschenk werd gratis weggegeven door de boekhandel bij
aankoop van ten minste € 10 aan kinder- of jeugdboeken
In de bibliotheek op station Haarlem werd onthuld dat Jozua Douglas het
Kinderboekenweekgeschenk voor de 64ste Kinderboekenweek zou schijven en illustratrice
Milja Praagman het Prentenboek voor de Kinderboekenweek zou maken. Het thema was
Vriendschap en het motto is Kom erbij!
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in
Nederland en vond dit jaar plaats van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober.
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Jozua Douglas

Milja Praagman

Jozua begon zijn schrijverscarrière met poëzie en won hiermee meerdere prijzen. Sinds
2009 legt hij zich volledig toe op het schrijven van kinderboeken, eveneens zeer succesvol.
Zijn populairste boeken zijn De verschrikkelijke badmeester (Hotze de Roosprijs, beste
kinderboekendebuut), De vreselijke tweeling en de serie Costa Banana. Hij won twee keer
de Pluim van de Senaat: met De gruwelijke generaal (2016) en De ongelooflijke Ravi
Ravioli (2017).
Het Kinderboekenpanel van DWDD verkoos beide titels tot een van de beste boeken van
respectievelijk 2016 en 2017. Jozua’s boeken zijn onder meer vertaald naar het Deens,
Duits, Fins, Portugees, Koreaans, Chinees, Italiaans, Noors, Sloveens en Engels.
Milja Praagman studeerde grafisch ontwerpen aan de Academie voor Kunst en
Vormgeving St. Joost in Breda. In 1995 begon ze als zelfstandig ontwerper/illustrator voor
kranten, tijdschriften, Okki, Bobo en Taptoe. Voor Sesamstraat maakt ze animaties. Haar
eerste prentenboek is getiteld Meneer Po (2005). Nog 100 nachtjes slapen werd gekozen
tot Prentenboek van het Jaar (2013) en won ook een Leespluim. Omdat ik je zo graag zie
won een Zilveren Penseel (2017). Milja’s boeken zijn vertaald over de hele wereld, van
Denemarken tot Frankrijk en China.
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Kinderboekenbal
De Kinderboekenweek werd op de dinsdagavond voor de ‘week’ feestelijk geopend met
een Kinderboekenbal. Het feest was uitsluitend op uitnodiging toegankelijk. Op het bal
wordt jaarlijks de Gouden Griffel uitgereikt.
Vriendschap
BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden.
Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden
maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid of juist het
tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je
gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen
scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen. Daarmee
sluit de Kinderboekenweek aan bij het jaarthema ‘met andermans ogen’ van de
Leescoalitie (een samenwerkingsverband op het gebied van leesbevordering).
Website: www.leescoalitie.nl

●

3 oktober: Opening Kinderboekenweek in Huijbergen

Op woensdag 3 oktober 2018 om 19.00 uur werd de Kinderboekenweek officieel
geopend in de Openbare Bibliotheek Huijbergen, met ondersteuning van kinderkoor ‘t
Krekelkoor en de mini-krekels.
Na het doorknippen van het lint door enige koorleden zong het kinderkoor, onder grote
belangstelling van het toegestroomde publiek, liedjes over het thema “vriendschap” en
het lied van de Kinderboekenweek: ‘Kom erbij!’. Daarbij lieten ook de mini-krekels
duidelijk van zich horen. Veel koorleden brachten hun ouders, grootouders, broertjes,
zusjes en ook vriendjes en vriendinnetjes mee!

Kinderkoor ‘t Krekelkoor en de mini-krekels o.l.v. Dénise Mulders-Hölscher
© Foto’s Openbare Bibliotheek Huijbergen en M. Mulders

In de bieb werden onder meer de bekroonde boeken tentoongesteld, die na afloop van
de Kinderboekweek geleend konden worden. De kinderen mochten de gratis
Voorleesgids en Kinderboekenweekkrant meenemen.
Het optreden van het “t Krekelkoor en de mini-krekels zorgde voor een feestelijks sfeer in
de bibliotheek en het werd er weer een gezellige drukte.
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© Foto’s Openbare Bibliotheek Huijbergen

Alle kinderen die het leuk vinden om te zingen kunnen elk maandag om 18.15 uur terecht
in de Kloek. Aansluitend is er dan de repetitie van ’t Krekelkoor van 18.45 tot 19.45. Dan
zingen de Kinderen van groep 4 t.e.m. groep 8.
Voor meer informatie: Dénise Mulders-Hölscher, e-mail: deniseholscher@online.nl of

telefoon(0164) 642645

●

NS Publieksprijs 2018 Lezers kiezen het Boek van het Jaar

Over de prijs
De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek en de daaraan verbonden eretitel Boek
van het Jaar heeft tot doel de lezer de mogelijkheid te geven een prijs toe te kennen aan
zijn persoonlijke boekvoorkeur, om zo de betrokkenheid tussen lezer en boek te vergroten.
Het boek dat de meeste stemmen vergaart, mag zich voortaan Boek van het Jaar [….]
noemen.
De schrijver ervan ontvangt een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van €
7.500,- en een NS Altijd Vrij 1e klas abonnement voor één jaar t.w.v. € 6.420,-.

In 2018 was het boek Zolang er leven is van auteur Hendrik Groen winnaar van de NS
Publieksprijs.

Zolang er leven is van auteur Hendrik Groen

Website:
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●

November 2018: Nederland leest 2018, Thema 2018: Voeding

De bibliotheek is de plaats voor ontmoeting en debat over maatschappelijke thema’s en
bespreekt de thema’s van Nederland Leest in november. Leden ontvingen in de maand
november 2018 een boek van de bieb.
Cadeau van de bibliotheek
In november leest heel Nederland Je bent wat je leest. In dit gratis geschenkboek van de
bibliotheek belichten vijf culinaire kopstukken verschillende aspecten van ons eten. Haal
het boek vanaf 1 november in uw bibliotheek.

Het gratis geschenkboek van de bieb, met keuze uit vijf verschilleden omslagen

De vijf culinaire kopstukken
Het geschenkboek bestaat uit een menu van vijf uiteenlopende gangen.
Rosanne Hertzberger (microbiologe), Charlotte Kleyn (culinair historica en journaliste),
Marion Pauw (schrijfster), Joël Broekaert (culinair columnist, recensent en
programmamaker) en Pierre Wind (de Kok des Vaderlands, kookboekenschrijver en Tvmaker) vormen samen de vijf culinaire kopstukken.
Zij belichten het thema voeding ieder vanuit hun eigen blik. Zo vormt het boek een
verfijnd menu met: fictie, non-fictie, spanning, wetenschap en heerlijke recepten.

De vijf culinaire kopstukken

Nederland Leest Junior
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Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een Junioreditie. Deze editie is speciaal voor
leerlingen van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool en VMBO 1 en 2 van de
middelbare school). Dit jaar is er een debatles gemaakt over voeding bij het boek Graaf
Sandwich en andere etenswaardigheden van Jan Paul Schutten.
Website www.Nederlandleest.nl

9.

Overige dienstverlening

Naast de hiervoor genoemde activiteiten verleent de bibliotheek ook nog de volgende
diensten:
* Kopieerwerk voor particulieren, verenigingen en instellingen. Voor verenigingen en
instellingen gelden speciale tarieven. In 2018 werden in totaal 17.751 kopieën gemaakt.
* Het beschikbaar stellen en aansluiten van de gemeentelijke geluidsinstallatie bij de
intocht van St. Nicolaas en de Dodenherdenking op 4 mei.
* Het faciliteren van de inschrijving voor de avondvierdaagse van de Wandelende Tak
van VIVOO.
* Het verzorgen van de voorinschrijving van het Kindervakantiewerk Huijbergen.
* Het (met instemming van de gemeente Woensdrecht) beschikbaar stellen van
opslagruimte aan Oranje Comité, Sint-Nicolaas Comité en Wielercomité Huijbergen.

OB Huijbergen jaarverslag 2018

Blz. 22

10. Tot slot
Alle werkzaamheden in de Openbare Bibliotheek Huijbergen (m.u.v. het schoonmaken)
worden van oudsher verricht door vrijwilligers, die daarvoor geen enkele financiële
vergoeding ontvangen.
De Openbare Bibliotheek Huijbergen, die bestaat sinds 1974, is een voortzetting van de
vroegere parochiebibliotheek, die eind jaren dertig werd opgericht door Pastoor
Machielse.
Al meer dan 75 jaar verzorgen vrijwilligers het lokale bibliotheekwerk, sinds 1974 met
dienstverlening en ondersteuning van Cubiss, de Provinciale Service Organisatie (PSO), te
Tilburg, met als werkgebied de provincies Noord-Brabant en Limburg.
In dit jaarverslag hebt u kunnen lezen welke activiteiten de bibliotheek in Huijbergen
uitvoert en welke diensten zij verleent, dat alles door de inzet van een vijftiental betrokken
en enthousiaste, vrijwillige medewerkers.

______________________________________________________________________________________
Overzichten
a. Bereikbaarheid
Openbare Bibliotheek Huijbergen
Canadaplein 1
4635 AZ Huijbergen
T 0164 – 646010*
(* Alleen tijdens de openingstijden)
E info@bibliotheek-huijbergen.org
I www.bibliotheek-huijbergen.nl

b. Openingstijden
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zondag

15.00 – 16.00 uur
19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur
10.30 – 12.00 uur
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c. Samenstelling bestuur per 31-12-2018
Voorzitter:

Ing. P.A.J. (Adri) Damen

Vicevoorzitter:

J.R. (Jos) Jaspers

Secretaresse:

M.J.H. (Marian) Reijnders-Schenk

Penningmeester:

J.G.A.M. (Jan)Michielsen

Plv. Secretaresse

S.J.C. (Sofie) van Eekeren-Goossens

d. Team van vrijwillige medewerkers per 31-12- 2018
Naam

Boe, Henny de
Damen, Adri
Dijke-Vos, Gerda van
Eekelen-van Eekelen, Elly van
Eekeren-Goossens, Sofie van
Jaspers, Jos
Jaspers-Aarts, Mita
Heijnen-Suijkerbuijk, Margaret
Huigen-Broeren, Liesbeth
Hulleman, Jan
Hulleman, Rody (Webmaster)
Kouters-Damen, Alexandra
Michielsen, Jan
Reijnders-Schenk, Marian
Veerman-Post, Anke
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e. Totaaloverzicht sinds 2008
Totaal

Index

Totaal

Index

Totaal

Index

Klanten

2007

Uitleningen

2007

Collectie

2007

2008

379

100,00%

10.032

100,00%

14.519

100,00%

2009

395

104,22%

11.989

119,51%

15.324

105,54%

2010

382

100,79%

12.158

121,19%

15.934

109,75%

2011

383

101,06%

12.061

120,23%

15.795

108,79%

2012

388

102,37%

12.211

121,72%

16.535

113,89%

2013

399

105,28%

11.963

119,25%

16.556

114,03%

2014

394

103,96%

11.601

115,64%

16.556

114,03%

2015

389

102,64%

11.901

118,63%

16.351

112,62%

2016

393

103,69%

9.920

98,88%

16.040

110,48%

2017

409

107,92%

10.261

102,28%

16.092

110,83%

2018

431

113,72%

9.961

99,29%

15.854

109,19%

Jaar

© Foto’s Openbare Bibliotheek Huijbergen
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