de Bib Sint-Niklaas
Jaarverslag
2020
de Bib | H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas | 03 778 34 00 | sint-niklaas.bibliotheek.be

Inhoud
Inhoud .......................................................................................................................................................... 3
Inleiding ....................................................................................................................................................... 6
Bibliotheekstructuur..................................................................................................................................... 7
Hoofdbibliotheek ....................................................................................................................................... 7
De bibliotheekfilialen, verspreid over Sint-Niklaas ...................................................................................... 7
Beleidsorgaan Bibliotheekcommissie ........................................................................................................... 9
Samenstelling ............................................................................................................................................ 9
Vergaderingen..........................................................................................................................................10
Personeel ....................................................................................................................................................11
Personeelsleden........................................................................................................................................11
Vrijwilligers en suppoosten .......................................................................................................................11
Studiedagen en bijscholingen....................................................................................................................12
Renovatiewerken ........................................................................................................................................13
Opstart project ............................................................................................................................................15
Nieuwe Bib/ Huis van het Kind ....................................................................................................................15
Uitleendiensten ...........................................................................................................................................17
Corona .....................................................................................................................................................17
Afhaalbib .................................................................................................................................................17
Heropening ..............................................................................................................................................19
Online betalen via Mijn Bibliotheek ...........................................................................................................21
Permanente boekenverkoop .....................................................................................................................21
Collectie.......................................................................................................................................................22
Nieuwe e-readers VIVLIO ..........................................................................................................................22
Strips........................................................................................................................................................22
Games......................................................................................................................................................22
Leestipper ................................................................................................................................................22
Publiekswerking ..........................................................................................................................................24
Activiteiten 2020, een overzicht ................................................................................................................24
Een greep uit de affichebeelden ................................................................................................................27
Tentoonstellingen .....................................................................................................................................29
Lezingen en boekvoorstellingen ................................................................................................................32

3

Buitenbeentjes .........................................................................................................................................37
Leeslamp ..................................................................................................................................................39
Vormingen ...............................................................................................................................................39
Zondagskinderen ......................................................................................................................................39
Themastanden .........................................................................................................................................40
Boekenruilrek ...........................................................................................................................................41
En ook ......................................................................................................................................................42
Literaire cel..................................................................................................................................................43
Archipel ....................................................................................................................................................43
Poëzie op zondagmorgen..........................................................................................................................44
Gedichtendagavond | 29 januari 2020 ......................................................................................................46
Stad vond KSD | 10 jaar Kinderstadsdichter ..............................................................................................46
Doelgroepenwerking ...................................................................................................................................48
Rondleidingen ..........................................................................................................................................48
Walk&Talk ...............................................................................................................................................48
En verder… ...............................................................................................................................................50
DigiBib .........................................................................................................................................................52
Jaarlijks terugkerende digitale activiteiten ................................................................................................52
Eénmalige infosessies ...............................................................................................................................54
Workshops ...............................................................................................................................................55
Website I betere surfervaring....................................................................................................................56
Sociale media ...........................................................................................................................................56
Nieuwsbrieven..........................................................................................................................................57
Nieuwe media ..........................................................................................................................................57
E-inclusie ..................................................................................................................................................58
STEAM .....................................................................................................................................................58
Jeugdwerking ..............................................................................................................................................59
Scholenwerking ........................................................................................................................................59
Zevende Voorleestoer | 18 mei 2020 .........................................................................................................67
Jeugdboekenmaand .................................................................................................................................69
Kinderstadsdichter....................................................................................................................................71
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen...............................................................................................................73
Annie M.G. Schmidt ..................................................................................................................................74
Babyborrel en Leesfeest ............................................................................................................................75
#Gekaft ....................................................................................................................................................75
Leesbazaar ...............................................................................................................................................75

4

En verder… ...............................................................................................................................................77
De Bib in cijfers ............................................................................................................................................80
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | bezit ...................................................................................80
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | aanwinsten en afvoer .........................................................83
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | uitleningen en verlengingen ................................................87
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | gebruikerscoëfficiënt ..........................................................89
Collecties en uitleningen | filialen | bezit – aanwinsten – afvoer................................................................91
Collecties en uitleningen | filialen | uitleningen en verlengingen ...............................................................92
Collecties en uitleningen | filialen | gebruikscoëfficiënt .............................................................................93
Leners | hoofdbibliotheek en filialen .........................................................................................................93
Digitale collectie .......................................................................................................................................99
Boekenkoffers ........................................................................................................................................ 102
IBL.......................................................................................................................................................... 104
Bijlagen......................................................................................................................................................105
Persoverzicht, een selectie ...................................................................................................................... 105
Een greep uit de pers .............................................................................................................................. 107
Verklarende woordenlijst ........................................................................................................................ 113

5

Inleiding
Beste lezer,
Zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was, zou een understatement zijn. Midden maart 2020 viel ons leven
stil en gingen we in lockdown, zo ook de Bib. De Bib sloot vanaf zaterdag 14 maart haar deuren na een
heuse rush op vrijdag 13 maart met een massa bezoekers die net voor de lockdown nog materialen
wensten te ontlenen. Bij de eerste versoepelingen werden bibliotheken gezien als essentiële diensten en
werkte het bibteam aan een afhaaldienst voor de Sint-Niklase bevolking. Dit werd door de leners zeer
geapprecieerd en er werd dan ook veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Geleidelijk aan mocht de Bib
weer haar deuren openen voor bibliotheekbezoekers, weliswaar onder strikte voorwaarden. Tegelijk
werden we als bibliotheek gedwongen om onze rol als ontmoetings- en verblijfsplek tijdelijk on hold te
zetten. Er was geen ruimte voor internetgebruik, noch voor lees-, studeer- of werkplekken. Lezingen en
workshops konden niet fysiek in de Bib doorgaan. Een bijzonder moeilijk gegeven, na de jarenlange inzet
om de Bib als inspirerende ontmoetingsplek binnen de stad uit te bouwen.
Creatief en flexibel als dit bibteam is, werd gezocht en gewerkt aan alternatieven: activiteiten op
buitenlocaties, wandelingen doorheen de stad, streaming, uitlenen van boekenpakketten, webinars,
steeds volgens de geldende maatregelen: beperkingen werden omgebogen tot mogelijkheden mét
nieuwe opportuniteiten en schitterende resultaten als gevolg. Toch werden ook heel wat activiteiten
noodgedwongen verplaatst en zelfs geannuleerd. Grote projecten waar heel veel tijd en energie
ingestoken was, gingen in rook op. Zo gingen de Jeugdboekenmaand, Voorleestoer, maar ook het literair
festival Archipel in het najaar niet door, en werd PPPush-it! doorgeschoven naar een latere datum.
Uiteraard hadden de vele maatregelen ook hun weerslag op de bibliotheekwerking: andere openingsuren
en beperkt aantal bezoekers, looplijnen doorheen het gebouw en stewards aan de ingang, materialen in
quarantaine, vertraging in leveringen, verplicht telewerk …. 2020 is een verhaal van continu schakelen
en aanpassen aan de dan geldende COVID-regels.
Ondanks corona zette de pensioneringsgolf zich ook dit jaar voort en zwaaiden we verschillende collega’s
uit. Gelukkig konden we heel wat nieuwe collega’s verwelkomen. Tevens kreeg het organogram met de
invulling van teamverantwoordelijken vaste vorm en volgde Veerle Vermeulen binnen de cluster cultuur
en vrije tijd Annemie Bogaert op als clustermanager.
In 2020 werd het project voor de nieuwe Bib gelanceerd. Het college besliste in juni 2020 dat naast de
Bib ook het Huis van het Kind een plek zal krijgen in de nieuwbouw op het Heymanplein. Iets wat vele
kansen en mogelijkheden biedt om ervoor te zorgen dat het geheel méér wordt dan de som der delen.
Wij kijken dan ook erg uit naar de mogelijke synergieën en bijzondere werking die we sámen op de
nieuwe site kunnen uitbouwen voor de stad en haar inwoners. Een hoopvolle gedachte waar we de
komende jaren heel graag aan verder werken.
Afgelopen jaar was geen gemakkelijk noch evident jaar. Ik wil het bestuur en in het bijzonder schepen
Baeyens, de vele bibpartners, de beheerscommissie, clustermanagers Annemie Bogaert en Veerle
Vermeulen, alsook afdelingshoofd cultuur Rik Van Daele bedanken voor het vertrouwen en steun die we
kregen tijdens dit ongewone coronajaar. Als slotwoord wil ik het bibteam bedanken voor het geduld, de
gedrevenheid en zorg, waakzaamheid en creativiteit waarmee ze er samen zorgden dat de bibwerking er
ook in coronatijden gewoon stond!

Veel leesplezier,
Kirsten Janssens

Bibliotheekstructuur
Hoofdbibliotheek
Hendrik Heymanplein 3
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 34 00
bibliotheek@sint-niklaas.be
sint-niklaas.bibliotheek.be

ma
di
wo
do
vr
za
zo

gesloten
10 – 19 uur
10 – 19 uur
10 – 19 uur
10 – 19 uur
09.30 – 12.30 uur
09.30 – 12.30 uur

De bibliotheekfilialen, verspreid over Sint-Niklaas
Filiaal Nieuwkerken
Pastorijstraat 50
9100 Nieuwkerken
tel. 03 778 34 32
bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be

di
wo
vr
za

15.30 – 19.00 uur
14.00 – 17.00 uur
15.30 – 19.00 uur
09.30 – 12.30 uur

Filiaal Clementwijk
Frans Van Cauwelaertlaan 177
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 34 33
bib.clementwijk@sint-niklaas.be

di
wo
do
za

15.30 – 19.00 uur
14.00 – 17.00 uur
15.30 – 19.00 uur
09.30 – 12.30 uur

Filiaal Belsele
Belseledorp 76
9111 Belsele
tel. 03 778 34 36
bib.belsele@sint-niklaas.be

di
wo
vr
za

15.30 – 19.00 uur
14.00 – 17.00 uur
15.30 – 19.00 uur
09.30 – 12.30 uur

Filiaal Sinaai
Edgar Tinelstraat 31
9112 Sinaai
tel. 03 778 34 37
bib.sinaai@sint-niklaas.be

di
wo
do
za

15.30 – 19.00 uur
14.00 – 17.00 uur
15.30 – 19.00 uur
09.30 – 12.30 uur

Zoals beslist in het college op 16 december 2019 werd de bibwerking in filiaal Reynaert (bibpunt)
stopgezet vanaf 1 februari 2020.
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Beleidsorgaan
Bibliotheekcommissie
Samenstelling
De Bibliotheekcommissie is vanaf 3 februari 2020 als volgt samengesteld:
15 afgevaardigden van de gemeenteraad, evenredig verdeeld over de fracties
Voor N-VA
de heer Jan VERHOFSTADT
de heer Marcel VAN lOOY
de heer Roel VANDECASTEELE
de heer Giel VERHELST
de heer Mario SCHELFHOUT
Voor Groen
de heer Jonas DE CAUWER
de heer Jelle VAN GOETHEM
Voor CD&V
mevrouw Monique CORNELIS
de heer Georges SCHELFAUT
Voor Vlaams Belang
de heer Marc VRANCKEN
mevrouw Karin MILIK
Voor Sp.a
de heer Lucien BATS
de heer Patrick D’HONDT
Voor Open VLD
de heer Laurens DE BUCK
Voor PVDA
de heer Ilan AMAR
6 stemgerechtigde afgevaardigden van de Cultuurraad
mevrouw Vinciane MEERT
mevrouw Karin TAVERNIER
mevrouw Maartje DE WILDE, ondervoorzitter
mevrouw Laureline SOUBRY
mevrouw Marcella PIESSENS
de heer Dirk VERGULT
9 stemgerechtigde gebruikers
de heer Frank VAN PUYMBROECK
de heer Wim DE MONT,voorzitter
de heer Roland DE MEERLEER
de heer Karel VAN LANDEGHEM
de heer Erik VERCAUTEREN
mevrouw Marie-Claire DE COSTER
de heer Roel THIERENS
de heer Jan TRIEST
mevrouw Eline DHAEN
Secretaris

mevrouw Kirsten JANSSENS

Schepen

de heer Filip BAEYENS

Afdelingshoofd Cultuur de heer Rik VAN DAELE
Deskundige Bib

de heer Pieter MALENGIER
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Vergaderingen
In 2020 vergaderde de commissie wegens de geldende coronamaatregelen fysiek op 3 februari en 28
september en digitaal op 11 mei. De voorziene vergadering van 16 mei werd geannuleerd. Belangrijkste
agendapunten van de beheerscommissie was het informeren over de aangepaste bibwerking in tijden
van corona (uitleen, maar ook de activiteiten) en toelichting geven over de stand van zaken van de
realisatie van het nieuwe bibgebouw/ Huis van het Kind. Tussendoor ontvingen de leden per mail info
over aanpassingen n.a.v. corona (vb. aanpassing openingsuren, uitleentermijnen, werking, genomen
maatregelen…).
Omwille van corona kon de jaarlijkse uitstap naar een inspirerende bibliotheek dit jaar niet doorgaan. De
leden ontvingen een attentiepakket als blijk van waardering voor hun enthousiaste inzet in de commissie.
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Personeel
Personeelsleden
Aantal personeelsleden nieuw in dienst in 2020: 7
Aantal personeelsleden uit dienst in 2020: 2
Aantal personeelseden op pensioen in 2020: 5
In 2020 werd het bibliotheekpersoneel niet uitgenodigd op een algemeen dienstoverleg wegens de
coronapandemie. Op 16 november werd er wel een alternatief coronaproof dienstoverleg georganiseerd,
opgesplitst in groepen.

Onderhoudspersoneel
Aantal personeelsleden nieuw in dienst in 2020: 1
Aantal personeelsleden uit dienst in 2020: 1

Jobstudenten
3 jobstudenten hielpen tijdens de zomervakantie met de uitleendiensten. Zij namen ook de
stewardfunctie op zich.

Stagiairs
Tussen 17 september 2020 en 25 juni 2021 liep 1 leerlinge van school Da Vinci uit de richting kantoor
elke donderdag stage op het secretariaat van de Bib. Zij verrichtte voornamelijk administratieve taken.

Vrijwilligers en suppoosten

Ook in 2020 kon de Bib rekenen op de hulp van een 30-tal vrijwilligers die wekelijks hun inzet toonden.
In de loop van het jaar hielpen vele vrijwilligers bij de boekverzorging, met het wegzetten en ordenen
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van materialen, het vullen van onthaalmapjes en het reinigen van boeken uit de boekenkoffers. Vaste
vrijwilligers hielpen bovendien op regelmatige basis de collega’s van de Bibliotheca Wasiana.
Daarnaast kon de Bib rekenen op vrijwilligers voor rusthuis- en huisbezoeken, boekenverkopen,
CoderDojo, Codekrakertjes en als begeleider bij KJV-samenkomsten. Wij willen hen hierbij danken voor
hun engagement.
Bij zaalverhuur aan verenigingen of bij activiteiten van de Bib stonden suppoosten – indien nodig – in
voor toezicht van de zaal, verbruik tijdens de pauzes of recepties en het opruimen nadien.
Vanaf de lockdown in maart tot juni 2020, alsook in het najaar tijdens de tweede golf, konden de
vrijwilligers de bibwerking niet versterken.

Studiedagen en bijscholingen
In de loop van 2020 volgden personeelsleden van de Bib verschillende studiedagen en bijscholingen.
Een overzicht:
# personen

opleiding

locatie

1

Aan de slag met je vrijwilligersbeleid

Wetteren

6

Connect & Go

online

3

Cursus storytelling voor social profit en overheid

Sint-Niklaas

1

Dag van de digitale communicatie (DDC20)

online

6

Deontologische code voor leidinggevenden

Sint-Niklaas

2

Digitale brainstorm Cultuurtuin Waas

online

1

Hoogtewerker

Sint-Niklaas

1

ICT- praktijkdag

Leuven

1

Infosessie: scholentraject

online

1

Inspiratiedag ruimte maken

online

1

Inspiratiedag: Sectormoment - cultuureducatie

Brussel

1

Leertraject dekoloniseer je gemeente

Antwerpen

1

LMS: Learn, make, share

online

1

Online inspiratiedag 'Bib & Taal, een boeiend verhaal'

online

1

OP/HEF - grip op het ongewone

Leuven

1

Opleiding teamcoordinatoren: Naar een open feedback cultuur Sint-Niklaas

2
3

Gent
online

2

Publiek 20
Start to Stream - inspiratiedag Cultuurtuin Waas
Studiedag voor bibliotheken: kwartiermakers, een leesproject
op school met leeswinst voor alle kinderen

2

Studiedag: MaakBib skills4Smartex

Mechelen

1

Vormingsdag: het archief voor onderwijs - klascement

Gent

7

Waarden op de werkvloer

Sint-Niklaas
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Hasselt

Renovatiewerken
Opfrissen cafetaria
De dienst Welzijn is in 2020 gestart met een pop-up koffiebar, bemand door mensen met een beperking
en een vrijwilliger. De Bib ziet dit als een win-win situatie: het verblijf van bibliotheekbezoekers
verlengen en aangenamer maken door een aantrekkelijk aanbod van goede koffie, thee en gebak, een
extra sociale controle in de cafetaria. In december 2019 werd de cafetaria gesloten voor de herinrichting
(vernieuwen tapijt, schilderwerken, aankleding, enzovoort) van deze bar.
Dinsdag 3 maart konden de bibmedewerkers de Wonderbar reeds uittesten en proeven van een heerlijke
tas koffie tijdens het testmoment. Op vrijdag 6 maart werd de Wonderbar feestelijk geopend. Jammer
genoeg gingen ook hier de deuren op 13 maart dicht.
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Opstart project
Nieuwe Bib/ Huis van het Kind
In de beleidsnota voor deze legislatuur heeft het bestuur 5 strategische werven vastgelegd waar SintNiklaas op wil inzetten. Eén hiervan is het vergroenen van het Hendrik Heymanplein met daarbij de
realisatie van een nieuw bibliotheekgebouw op de locatie van de huidige supermarkt.
Het project wordt als volgt omschreven:
Het Hendrik Heymanplein ligt in een zeer dichtbevolkte wijk waar publiek groen schaars is. De vraag naar
een groene speel-en ontmoetingsruimte, naar een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong én oud, komt
in deze buurt duidelijk naar voren. Daarnaast is na 40 jaar trouwe dienst het bibliotheekgebouw, dat
destijds een modern gebouw was, uitgeleefd en verouderd. De functies en kenmerken van een Bib zijn
meer geëvolueerd naar een gebouw waar mensen samenkomen om te genieten van literatuur en andere
kunstvormen. De nieuwe Bib wordt dan ook de attractiepool op het vernieuwde groene ontmoetingsplein.
Omdat de huisvesting van het Huis van het Kind intussen verouderd en te krap was geworden, werd
hiervoor eveneens naar een nieuwe locatie gezocht. Na bespreking van de verschillende opties met
diverse stakeholders heeft het college van burgemeester en schepenen in juni 2020 beslist om beide
instellingen in één nieuw gebouw onder te brengen, gelet ook op de mogelijke synergieën tussen de Bib
en het Huis van het Kind.
Het Hendrik Heymanplein wordt dus heringericht als een levendig en groen plein met plaats voor
ontmoeten, horeca en ruimte voor de zachte weggebruiker. Centraal staat de bibliotheek en het Huis van
het Kind van morgen en komt er een centrumsupermarkt met de mogelijkheid tot kwaliteitsvol wonen.
Aan de nieuwe bibliotheek/Huis van het Kind wordt gebouwd van begin 2024 tot eind 2025. Vanaf 2026
kan dan aansluitend het Hendrik Heymanplein aangepakt worden.
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Voor de opmaak van een projectdefinitie om architectenbureaus aan te schrijven, werd in juni een externe
projectregisseur aangesteld. Deze zal de Bib en het Huis van het Kind, hun medewerkers en externe
partners in verschillende workshops begeleiden om input te geven voor deze projectdefinitie en te komen
tot een coherent verhaal. Dit traject werd in de zomer opgestart met verkennende gesprekken en loopt
nog tot midden 2021. Eind 2020 gingen alvast de digitale inspiratiedagen door met name op 26 en 30
november naar De Krook (Gent), HVK (Mechelen), Utopia (Aalst) en Campus O3 (Genk) alsook een
workshop op 15 december met de werkgroepen van Bib en Huis van het Kind.
De timing van het project zag er eind 2020 als volgt uit:
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Uitleendiensten
Corona
2020 was een jaar dat onherroepelijk beheerst werd door het coronavirus COVID-19. Ook voor de
algemene bibwerking had dit uiteraard gevolgen. Op vrijdag 13 maart kregen we meer dan 1.300 leners
over de vloer die met een voorraad leesvoer de lockdown tegemoet gingen. Om 19 uur sloten onze
deuren, onzeker wanneer we ze weer konden openen voor het grote publiek.

Afhaalbib
Tijdens de eerste lockdown bleef de bibliotheek gesloten
voor de leners. Om toch aan de vraag voor leesvoer
tegemoet te komen, zetten we een afhaalbib op poten.
Via een formulier op onze website konden leners zelf een
pakket samenstellen, of laten samenstellen door onze
collega’s. Via hetzelfde formulier kon men meteen een
tijdslot reserveren om het pakket op te halen, zodat we de
mensen konden spreiden.
Eens de aanvraag bij ons binnenkwam, gingen de collega’s
aan de slag. We maakten de pakketten klaar en leenden
deze meteen uit op de lenerskaart. In onze inkomhal
werden deze dan netjes per tijdslot gesorteerd. In het sas
stond een grote tafel waaraan mensen hun pakket
coronaproof konden afhalen.
We startten met 48 pakketten per dag, maar merkten al snel
dat we op deze manier niet aan de vraag konden voldoen. Tegen het einde van de eerste week dreven
we het aantal op naar 64 pakketten per dag.
Via ons webformulier kwamen tussen 6 april en 22 mei meer dan 2.000 aanvragen binnen. Na het filteren
van dubbele aanvragen, niet-leden,.. kwam het neer op 1.563 effectief gemaakte en afgehaalde
pakketten.
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Heropening

Op 26 mei was het zover en mochten we de deuren weer openen voor onze leners! Dit ging uiteraard
gepaard met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Zo hebben we het hele inleverproces tijdelijk aangepast. Leners konden enkel materialen binnenbrengen
via de inleverbus. Door in onze inkomhal een computer en rekken te installeren, konden we hier een
quarantaineruimte creëren. Binnengebrachte materialen werden 3 dagen na inleveren terug op het rek
geplaatst.
Ook de rest van de bibliotheek onderging een kleine make-over. Rekken werden verplaatst om
éénrichtingsverkeer mogelijk te maken, tafels en zetels weggenomen, zelfuitleenbalies omgedraaid
zodat er voldoende ruimte vrijkwam om aan te schuiven, …
Wanneer leners binnenkwamen, werden ze verplicht een mandje te nemen en de looplijnen te volgen.
Met dit mandjessysteem hielden we de bezoekersaantallen onder controle. Een steward keek erop toe
dat dit op een goede manier verliep. Voor deze stewardfunctie konden we tijdelijk beroep doen op enkele
collega’s van onder andere het zwembad, die door de omstandigheden dienstvrijstelling hadden.
Onze heropening ging gepaard met een aanpassing van de openingsuren. Omdat we materialen enkel
veilig konden wegzetten tijdens momenten dat er geen leners aanwezig waren in het gebouw, besloten
we het aantal openingsuren in te korten. Zo waren we tijdelijk open van 13 tot 19 uur in de week, op
vrijdag van 13 tot 17 uur, en in het weekend op onze normale uren. Het stadsfiliaal Clementwijk sloot
tijdelijk op zaterdagvoormiddag.
Mondjesmaat konden we onze maatregelen versoepelen: minder inzetten van een steward, stopzetten
quarantaine, uitbreiden openingsuren, publiekspc’s geleidelijk aan terug opstarten, … Tegen september
konden we op een relatief ‘normale’ manier weer aan de slag: inleveren aan het innamepunt, heropstart
van de klasuitleningen, uitleentermijn van 4 weken, …
Bij de start van de tweede golf (oktober-november) hebben we de maatregelen terug moeten
aanschroeven. Deze regels houden we vol tot de besmettingscijfers versoepelingen toelaten. We kijken
hoopvol naar de toekomst en een normale bibwerking zonder restricties.
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Online betalen via Mijn Bibliotheek
Sinds half oktober kunnen leners hun openstaande bedragen online betalen via Mijn Bibliotheek. Op deze
manier zetten we als Bib in op de toenemende digitalisering van de maatschappij. Dit project zat al langer
in de pijplijn, maar door de heersende pandemie en bijhorende maatregelen is dit in een stroomversnelling terechtgekomen. In de filialen wordt immers geen cash geld meer aanvaard. Leners van de
filialen met een openstaand schuldbedrag kunnen betalen via overschrijving of in de hoofdbibliotheek
betalen aan de automaat.
Het betalen via overschrijving was omslachtig, het online betalen via Mijn Bibliotheek heeft dit veel
makkelijker gemaakt. Online betalen kan in 4 eenvoudige stappen:
1.
2.
3.
4.

Meld je aan op Mijn Bibliotheek via de website van de Bib.
Klik het dropdown menu rechtsboven open door op het pijltje naast je naam te klikken en duid
‘kosten’ aan.
Klik onder het overzicht van de openstaande bedragen op de blauwe knop ‘Betaal nu’.
Scan de QR-code in de Payconiq/Bancontact app, of met de app van je eigen bank.
Je kan ook afrekenen met de bankkaart en het bijhorende verificatietoestel.

Leners die frequent gebruik maakten van Mijn Bibliotheek
konden hier hun openstaande bedragen al zien staan. De
nieuwe betaalfunctie is hier dus een handige uitbreiding van.
We merken dat deze manier van betalen succesvol is: het
systeem werd immers al meer dan 600 keer gebruikt sinds de
start.

Permanente boekenverkoop
Corona heeft een ferme streep getrokken door heel wat
activiteiten. Zo ook door onze terugkerende boekenverkoop. Achter de schermen stonden we echter niet
stil. Daarom startten we eind september met een
permanente boekenverkoop. Afgevoerde materialen
werden in pakketjes gebundeld. Voordelier voor de
leners want een pakket bevat 6 materialen, voor de
verminderde prijs van 5 euro. (In een klassieke boekenverkoop betaal je 1 euro per materiaal.) We hielden het
niet enkel bij boeken: ook cd’s, dvd’s, en later tijdschriften werden op deze manier te koop aangeboden.
Na een succesvolle proefperiode in de hoofdbibliotheek, rolden we dit systeem van permanente boekenverkoop ook verder uit naar de filialen. In Belsele koppelden we dit aan een actie voor 11.11.11. De
collega’s in Belsele verkochten in de maand november dan 60 pakketjes! Als bibliotheek verdubbelden
we het verkochte bedrag, waardoor we vanuit filiaal Belsele 800 euro konden storten aan het goede doel.
Deze manier van afgevoerde materialen verkopen had succes, zeker rond de kerstperiode. In het laatste
kwartaal hebben we zo meer dan 2.500 materialen verkocht.
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Collectie
Nieuwe e-readers VIVLIO
In 2020 werden 31 oude e-readers door 25 nieuwe
VIVLIO-toestellen vervangen.
Momenteel kan de lener kiezen uit meer dan 800 eboeken om uit te lenen: klassieke werken maar ook
actuele, populaire werken.

Strips
De Bib heeft sinds 2020 een nieuw item in de
jeugdafdeling: stripboeken (strips in boekvorm).
Het is een erg populair item bij jongeren en wordt
heel goed uitgeleend.
Momenteel is dit nog een nieuwe collectie, maar in
de toekomst willen hier nog meer op inzetten.

Games
Games zijn populair zowel bij jongeren als bij volwassenen.
De Bib Sint-Niklaas beschikt over een mooi aanbod aan games: Switch, WiiU en PlayStation. In 2020
hebben we ons aanbod verder uitgebreid met de aankoop van PlayStation Generation 5 (PS5) games. Dit
valt bij de leners duidelijk in de smaak gezien de sterk stijgende uitleencijfers.

Leestipper
In het najaar 2020 hebben we LEESTIPPER voor de Bib geactiveerd. Leestipper geeft geïndividualiseerde
leestips (fictie, volwassenen) op basis van de leenhistoriek en een eenmalig in te stellen leesprofiel.
Leners kunnen zich inschrijven via https://mijnleestipper.bibliotheek.be.
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Leners die voor deze gratis dienst inschrijven ontvangen maandelijks een mail met leestips op maat.
Bijkomend zet Leestipper elke maand een aantal rubrieken uit de collectie in de kijker: bv. platteland,
armoede of Afrikaanse schrijvers.
Vanuit de Leestipper kan de lener doorklikken naar meer info over het boek, recensies, … of naar de
catalogus om te zien of het boek aanwezig is:
Het aantal gebruikers van Leestipper is nog beperkt, maar de leners die hiervan gebruik maken zijn
enthousiast.
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Publiekswerking
Activiteiten 2020, een overzicht
In de loop van 2019 besloten de 10 Wase bibliotheken om de krachten te bundelen rond de promotie
van activiteiten, hun dagelijkse werking en aanbod. Bibliowijs, zoals de halfjaarlijkse brochure gedoopt
werd, kon met de financiële steun van Bibliowaas gerealiseerd worden. Het magazine geeft een overzicht
van de activiteiten, initiatieven en campagnes in de Wase bibliotheken, aangevuld met een interview en
weetjes. Op deze manier vergrootten de individuele bibliotheken hun bereik richting het Wase publiek
en krijgt de bibliotheekbezoeker sindsdien toegang tot een breder, rijker en meer volledig
bibliotheekaanbod. Naast Bibliowijs worden onze activiteiten ook gepromoot via afzonderlijke flyers, het
e-zine, UIT (gedrukt en digitaal), Stadskroniek, de website, Facebook, enzovoort. Deze samenwerking
werd in 2020 verdergezet.

24

Op 13 maart 2020, de vrijdag voor wat traditioneel hét grootste boekenfeest voor kinderen is, nl. de
BIBPARADE, viel het onvermijdelijke verdict dat alle publieke activiteiten voor een onbekende periode
werden opgeschort.
En net zoals voor alle organisatoren van culturele activiteiten, was het voor de Bib een hele uitdaging
om niet bij de pakken te blijven zitten en ondanks de steeds veranderende omstandigheden en regels,
toch met een mooi aanbod uit te pakken. Niet evident, vooral omdat de regels voortdurend veranderden,
maar vooral omdat het onmogelijk was om veel op voorhand te plannen. Niemand wist tot wanneer
bepaalde maatregelen van kracht zouden zijn. De omstandigheden dwongen ons om creatief te zijn,
routines werden omgegooid, er werd volop geTeamd en geZoomd.
Ondanks alles probeerden we met onderstaande initiatieven literatuur, cultuur en educatie tot bij de
mensen te brengen, nu eens in de Bib met max. 30 of 12 personen, dan weer gestreamd tot in de
huiskamer. Met vallen en opstaan.
Maart/April
Expo | Gaudesaboos, werd gedeeltelijk via de ramen ‘naar buiten gebracht’ en was zo zichtbaar voor
passanten
Deelname aan ‘Wij gaan op Berenjacht’ in de hoofdbib en de filialen
Mei
Mei – sep | Social Distance Route doorheen Sint-Niklaas
Juni
Afhaalpakketten, Verrassingen in je valies
25/06 | Aanstelling van Mauro Pauwels als nieuwe Kinderstadsdichter – de Bib
25/06 | Walk&Talk ‘Door de bril van de werkgever’ - Online
Juli/Augustus
Baas in eigen boek
Schatten van Vlieg
Verrassingen in je valies
Expo | Deurportretten in tijden van corona door Femke Vercauteren
22/08 | Ambacht in de kijker – de Bib
September
Expo | Handboekbinden, de Vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden – de Bib
02/09 | #Gekaft – esplanade de Bib
14/09 + 21/09 | Workshop DigiBib – de Bib
16/09 | Patrick Roefflaer – Songbook Sessions – de Casino
19/09 + 26/09 | Workshop MaakBib – de Bib
24/09 | Dirk Draulans – Drummen op Aarde – de Bib
28/09 | Workshop DigiBib – de Bib
30/09 | Leeslamp – de Bib
Oktober
Expo | De Goudbloem speelt Genoveva – de Bib
01/10 | Guy Verlinde ‘Oorlogsstemmen’ – de Bib
03/10 | Dag van de Klant met Poetry Pigeon – de Bib
04/10 | Poëzie op Zondag – de Foyer
06/10 | Walk&Talk - Online
06/10 | Workshop DigiBib – de Bib
07/10 | Zingen met Bruegel – de Bib
08/10 | Opening Expo Genoveva – de Bib
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09/10 | Workshop DigiBib – de Bib
09/10 | Groot Dictee – de Bib
11/10 | Theatervoorstelling Hutsepot : Jan Jan – CC
14/10 | Songbook Sessions – de Casino
15/10 | Workshop DigiBib – de Bib
15/10 | Lezing Johan de Vos - SteM
17/10 | Start KJV-leesjaar – de Bib
18/10 | Bart Moeyaert geïnterviewd door Benedikte Van Eeghem - Online i.s.m. Cultuurtuin Waas
25/10 | 10 jaar Kinderstadsdichter en voorstelling Kinderstadsdichterbundel - de Foyer
25/10 | Poëzie op Zondag – Stadhuis
28/10 | Vormingplus: Klimaat en Water - Online
Vanaf Oktober: Poëzieroute: Bunker
November
Codekrakertjes@Home
Expo | Vossencovers. Beeldend werk van Lies Van Gasse voor Tiecelijn
Expo | Fotografen voor de zorg door Miet Neirinckx
08/11 | Buitenbeentjes Reginald De Schepper ‘Je levensstijl als medicijn’ - Online i.s.m. Cultuurtuin Waas,
Bib Kruibeke
10/11 | Walk&Talk ‘Sollicitatiegesprek? Speel je troeven uit’ - Online
15/11 | Kunstendag Voor Kinderen - Afhaalknutselpakketten in de Bib
25/11 | Leeslamp - Online
26/11 | Buitenbeentjes Christine Wittoeck ‘Digital Detox’ - Online i.s.m. Cultuurtuin Waas, Bib Moerbeke
27/11 | Vormingplus: Over Racisme – Online
December
07/12 | Vormingplus: Groene gevel - Online
10/12 | Buitenbeentjes Ann Ceurvels ‘Etiketjes’ - Online i.s.m. Cultuurtuin Waas, Bib Stekene
13/12 | Wereldlichtjesdag – Online
21/12 | Opnames Filmpje om jongeren wegwijs te maken in de Bib
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Een greep uit de affichebeelden

27

28

Tentoonstellingen
De bibliotheek blijft als laagdrempelige instelling met ruime openingsuren en vele bezoekers een ideale
tentoonstellingsruimte. Door de lockdown, omwille van de gewijzigde opstelling (quarantaineruimte in
de inkomhal), het feit dat de Bib géén verblijfsfunctie had en de beperking van het aantal toegelaten
bezoekers, zagen de tentoonstellingen er net iets anders uit. Vooral de expo Gaudesaboos (aan de ramen),
de Deurportretten en Fotografen voor de zorg -die inspeelden op de actualiteit- werden gesmaakt en
geapprecieerd.
Wase Erfgoedprijs | 28 januari – 9 februari 2020
Rond het Wase erfgoed bestaan heel wat bijzondere projecten die de kennis verruimen en verdiepen. Om
die projecten in het spotlicht te zetten, lanceerden Erfpunt en Ergoedcel Waasland de Wase Erfgoedprijs.
Eind 2019 werd die prijs voor de eerste maal uitgereikt. Ook onze Bib viel met het het literaire project
‘Klinkers, het verhaal van een stad’ als tweede laureaat in de prijzen.
Alle genomineerden uit 2019 worden met deze rondreizende expo nog eens in de kijker gezet. I.s.m.
Erfpunt en Erfgoedcel Waasland.
Kastjes van Annie | 4 februari – 1 maart 2020
De kinderen van het jeugdatelier van Sinaai lieten zich
inspireren en meeslepen door Pluk van de Petteflet,
Minoes, Dikkertje Dap, … bekende en andere verhalen
uit het rijke oeuvre van Annie M.G. Schmidt. De kinderen
gingen aan de slag met kisten en dozen, hout en gips,
druktechnieken en verf en fantaseerden pareltjes bij
elkaar die de verhalen van Annie verbeeldden. I.s.m.
d’Academie Beeld.

Italia nostra | Mia Steel en Jef Deyaert voor Anfiteatro | 7 februari – 23 februari 2020
N.a.v. 30 jaar Anfiteatro-amici della cultura italiana, stelden Anfiteatro-leden Jef Deyaert en Mia Steel
werk uit hun schildersatelier tentoon. I.s.m. Anfiteatro.

Word wakker Walter | Gaudesaboos | 2 maart – 6 april 2020
Een prettig gestoorde expo over slapen met illustraties van
Pieter Gaudesaboos. De bibliotheek van Genk maakte van zijn
laatste prentenboek ‘Word wakker Walter’ een reizende
tentoonstelling. Deze expo was juist geopend toen het land in
lockdown ging. De mooie beelden werden toen aan de ramen
van de Bib geplaatst, zodat ze ook zichtbaar waren voor
passanten. I.s.m. BiblioWaas.
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Deurportretten in tijden van corona | 30 juni – 18 augustus 2020
Femke Vercauteren, 20 jaar jong en studente leerkracht secundair onderwijs, trok tijdens de lockdown op
haar fiets door de stad om deurportretten te maken van bewoners in tijden van lockdown/corona. Ze
maakte vele mensen gelukkig en creëerde een fijn burengevoel. Of zoals ze het graag zegt: “door mijn
deurportretten leren mensen hun buren kennen”. Deze expo bundelde een selectie van haar mooiste
beelden. Je zag de diversiteit van de stad. Elk gezin had een eigen verhaal. Elke foto gaf een ander gevoel.
De Vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden | 22 augustus –
27 september 2020
64 boekbinders van de stichting Handboekbinden bonden een
nieuw Reynaertboek in. Soms op de traditionele middeleeuwse
manier, vaak ook met een knipoog naar de middeleeuwen door
gebruik te maken van eigentijdse materialen en nieuwe
technieken.
Daarnaast werden ook fraai ingebonden Reynaerdiana uit de
collecties van de Bibliotheca Wasiana, het Reynaertgenootschap
en enkele privéverzamelingen getoond, net als enkele
Reynaerttopstukken uit het bezit van de stad Sint-Niklaas. I.s.m.
de stichting Handboekbinden, het Reynaertgenootschap en de
Bibliotheca Wasiana.

De Goudbloem speelt Genoveva. Tijdloze tragiek op de planken | 8 oktober – 10 november 2020
Deze tijdelijke expo kaderde in de komst van het Landjuweelfestival Opendoek (4 tot 8 november 2020)
naar de Wase hoofdstad.
In 2019 schreef Sofie Moors, masterstudent Nederlands aan de Universiteit Antwerpen, een
masterscriptie over de opvoeringspraktijk van De heylighe Genoveva ofte herkende onnoselheyt. Dit nu
vergeten, maar toen heel populair stuk werd vaak opgevoerd. De Sint-Niklase rederijkerskamer De
Goudbloem speelde het stuk in 1721. Op een heel toegankelijke, moderne en visuele manier vertaalden
we dit boeiende stukje Wase geschiedenis naar vandaag. Genoveva begeleidde de bezoeker naar het niet
te missen werk op deze expo: het handschrift van de rederijkerskamer. Ook de geschiedenis, speelpraktijk
en maatschappelijke relevantie van de toneelgroep De Goudbloem werd belicht. I.s.m. Bibliotheca
Wasiana, Stadsarchief Sint-Niklaas, KOKW, Universiteit Antwerpen.
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Vossencovers. Beeldend werk van Lies Van Gasse voor Tiecelijn | 13 november – 6 december 2020
Sinds Tiecelijn 21. Jaarboek 1 van het Reynaertgenootschap in 2008 verscheen, pronkt het genootschap met
een kunstwerk van dichter, beeldend kunstenaar en leraar Lies Van Gasse, op de cover van Tiecelijn. I.s.m.
Reynaertgenootschap.
Fotografen voor de zorg | 16 november – 17 januari 2021
Miet Neirinckx is één van de 14 professionele portretfotografen die zorgverleners een hart onder de riem
willen steken. Deze originele bedankingsactie voor het
zorgpersoneel werd gelanceerd tijdens het Weekend van
de Klant en resulteerde in een tijdelijke expo. Niet alleen
de portretten van de mens achter de zorgverlener, maar
ook en vooral de unieke verhalen van hen die al een hele
tijd en nog steeds in de vuurlinie staan, deden je even
stilstaan.

Atelier in.Zicht
De samenwerking met de academie van Sint-Niklaas werd opgestart in 2019 en resulteert nog steeds in
een wisselende expo van de studenten in onze afbeelding Beeld&Geluid. I.s.m. d'Academie beeld SintNiklaas.
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Lezingen en boekvoorstellingen
VOORJAAR
Boekvoorstelling Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder | Jan Creve | 5 februari 2020
Al meer dan 20 jaar ijvert Jan Creve voor het voorbestaan van Doel - nog steeds bedreigd door de
uitbreiding van de haven - als leefbaar polderdorp aan de Schelde. Eind jaren ‘90 leek het pleit beslecht.
Weinigen hadden toen nog hoop op een toekomst voor het dorp en omliggend poldergebied. Maar via
protestacties en juridische procedures is Doel 2020 er mee in geslaagd om het dorp van de sloophamer
te redden. Het boek dat Jan Creve hierover schreef werd ook in Sint-Niklaas voorgesteld. I.s.m.
Davidsfonds.
Bibdate met Kevin Major | 13 februari 2020

Sint-Niklaas Aan de vooravond van Valentijn kon iedereen in de bibliotheek op ‘boekdate’. Klara-stem en
boekenliefhebster Heidi Lenaerts leidde alles in goede banen.
‘Boekdaten’, het is iets nieuw in Sint-Niklaas, maar beslist een aanrader voor boekenliefhebbers die graag
de warmte opzoeken aan de vooravond van Valentijn. In de Bib kunnen ze die avond vanaf 20 uur
gelijkgestemde zielen aantreffen. Het enige wat deelnemers hoeven te doen, is hun lievelingsboek
meebrengen. “In een tête-à-tête deel je elkaars leeservaring, wat zich vervolgens herhaalt in een
doorschuifsysteem. De perfecte formule voor een gezellige babbel. Hapjes, drankjes, boeken, leuke
contacten en alles wat je van de avond voor Valentijn verwacht!”, klinkt het.
Het Laatste Nieuws – JVS – 19 01 2020
Heidi Lenaerts kon spijtig genoeg de avond zelf niet aanwezig zijn, maar met Kevin Major had bibdate
een waardige vervanger. 34 boekenliefhebbers brachten hun favoriete boek mee en wisselden onderling
tips uit. Deze avond maakt deel uit van het project bibcaroussel waarvoor de Bib een subsidie had
aangevraagd en gekregen als Leesbevorderingsproject bij Literatuur Vlaanderen. Het vervolg op het
traject (met leerkrachten in opleiding, leerlingen en anderstalige nieuwkomers) werd spijtig genoeg
uitgesteld naar volgend jaar.
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Thera Coppens brengt de Middeleeuwen sprankelend tot
leven | 16 februari 2020
Thera Coppens is de auteur van historische boeken als
Antonius Mor, hofschilder van Karel V en Sophie in Weimar.
Eind 2019 verscheen haar boek Johanna en Margaretha,
gravinnen van Vlaanderen en prinsessen van Constantinopel. Naar aanleiding van het recente verschijnen van
dit boek, de faam van de auteur en de link met de
beeldengroep van Johanna en Margaretha op de Grote
Markt, werd Thera Coppens uitgenodigd voor een lezing
in de Bib. Het verhaal over Johanna en Margaretha werd
gesmaakt door de 130 (!) aanwezigen. I.s.m. Cultuur Sint-Niklaas en Kunst in de Stad vzw.

Songbook Sessions | Backstage Stories by Luc Janssen |
19 februari 2020
Luc Janssen, de éminence grise van Radio 1, heeft
enkele decennia alle festivals en concertzalen afgeschuimd en talloze artiesten ontmoet en geïnterviewd.
Daar heeft de man een behoorlijke collectie aan straffe
backstageverhalen aan overgehouden. Op deze avond
bracht hij voor iets meer dan 100 aanwezigen een
bloemlezing uit deze schat aan anekdotes, verhalen en
zaken die je nog best als mythes kan omschrijven. I.s.m.
De Casino

Boekvoorstelling Dik oké! | Sofie De Moor | 22 februari 2020
Sofie de Moor stelde in de Bib van Sint-Niklaas haar meest recente boek Dik oké! voor. 85 volwassenen
en een 30-tal kinderen waren aanwezig op deze boekvoorstelling.
Boekvoorstelling Jij bent, dus ik ben | Alain Mahjoub | 5
maart 2020
Waar komt het onbehaaglijke gevoel vandaan dat zoveel
mensen ervaren in onze samenleving? Leven we te snel?
Maken we verkeerde keuzes? Of gaat het om een botsing
tussen wat wij diep in onszelf willen en wat het moderne
leven ons oplegt: stress, consumptie en permanente
beschikbaarheid? Het verlangen groeit om de zaken
helemaal anders aan te pakken. Alain Mahjoub ging in dit
boek en in zijn lezing op zoek naar wat écht belangrijk is
in het leven en hield een pleidooi om het samenleven aan
te passen aan de menselijke aarden behoeften – en niet andersom. I.s.m. Lets Beveren en Sint-Niklaas.
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Social Distance Route | juni, juli en augustus 2020
Terwijl kinderen overal in het land op Berenjacht trokken, organiseerde Poemtata vzw in samenwerking
met de Bib een social distance gedichtenjacht in Sint-Niklaas.
Aan de ‘social distance gedichtenjacht’ langsheen 21 dichters/21 gedichten/21 ramen of etalages, was
ook een wedstrijd verbonden. Wie de route wandelde of fietste, kon de titels van de 21 gedichten noteren
en aan de Bib bezorgen. Uit alle correcte en volledige inzendingen werden vijf winnaars gekozen die elk
een dichtbundel in ontvangst mochten nemen.

NAJAAR
Songbook Sessions | Patrick Roefflaer on Bob Dylan feat. Patrick Riguelle & Jan Hautekiet | 16 september
2020
Patrick Roefflaer is al meer dan 40 jaar gefascineerd door de songs van Bob Dylan. Die fascinatie
verwerkte hij in het boek Bob Dylan in de studio. Het boek vormde de basis voor deze Songbook Sessions
waarin hij aan de hand van het achtergrondverhaal bij de albums vertelde. Deze lezing over de
Nobelprijswinnaar van 2016 werd majestueus ondersteund door de pianoriedels en- improvisaties van
Jan Hautekiet en door Patrick Riguelle, die zijn stem meesterlijk wist aan te passen aan het Dylantimbre.
Een 100-tal Dylanfans volgden geboeid de lezing. I.s.m. De Casino.
Oorlogsstemmen | Guy Verlinde | 1 oktober 2020
De voorstelling die overdag gepland was voor scholieren (3 e graad secundair), werd helaas verplaatst
naar volgend jaar. De avondvoorstelling kon wél doorgaan, al was dit voor een beperkt aantal
aanwezigen. 30 mensen luisterden naar het verhaal en de muziek gebracht door Guy Verlinde. Honderd
jaar W.O. I, dat is honderd jaar van zoeken naar het waarom, honderd jaar verwerken en lessen trekken,
wonden likken en littekens verzorgen. Een conflict als oneindige inspiratiebron voor oorlogsliederen en
protestsongs, kleine en grote verhalen. Aan de hand van anekdotes, oorlogsliederen en gedichten, legde
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Verlinde een link naar het heden en besprak hij de uitdagingen en bedreigingen waar we als samenleving
mee geconfronteerd worden.
Dag van de Klant | 3 oktober 2020
De Bib Sint-Niklaas zette afgelopen jaren nog steeds in op de ‘verwendag’. Aangezien dit echter al een
tijdje geen deel meer uitmaakt van de bibliotheekweek, zet de Bib vanaf 2020 in op de Dag van de Klant.
Op de eerste zaterdag van oktober zet de Bib haar klanten en bezoekers graag in de bloemetjes. Poetry
Pigeon zorgde voor een coronaproof, maar bovenal ‘muzikaal en poëtisch onthaal’. In de filialen werden
de Sint-Niklase ballonpralines fel gesmaakt.
De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden | 9 oktober 2020
Maar liefst 20 deelnemers daagden op om hun spellingstalent te toetsen aan het dictee dat we voor hen
in petto hadden. De Bib van Sint-Niklaas kon weer rekenen op presentator Marianne Vonck, voorlezer
Johan Droeshout en natuurlijk ook onze jury/correctoren die deze speelse versie van het Groot Dictee der
Nederlandse taal mogelijk maakten! Ondanks de voorzorgsmaatregelen omwille van Covid-19 lieten we
de pret niet bederven en maakten er een gezellige avond van. Judith Peersman ging aan de haal met de
eerste prijs, de tweede plaats ging naar Jan Ongena, en een eervolle derde plaats was voor Rutger Loos.
De Schrijfwijzen ofte het Groot Dictee Heruitgevonden werd gecreëerd naar een idee van de Bib van
Mechelen en praktisch ondersteund door Creatief Schrijven.

Songbook Sessions | Piet de Pessemier on Neil Young | 14 oktober 2020
Neil Young werd 75 jaar. Piet De Pessemier, Neil Young-liefhebber in hart en nieren, zanger en gitarist
bij de band Mad About Mountains en LeNoise, maakte een reis doorheen het leven van Dinosaur Sr. en
vertelde anekdotes die hem zo specifiek maken als mens en als muzikant. Met een valse start en
gezondheidsproblemen begon Young aan zijn leven en werd een zelfzekere, koppige muzikant die als de
muze roept alles achter laat en verder gaat… Iets minder dan 100 personen waren present in de Casino.
I.s.m. De Casino.
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In bijzondere tijden – Expo Honger | Johan De
Vos | 15 oktober en 22 oktober 2020
De Kotreis
Tijdens de eerste lockdown en nog lang erna
trok Johan De Vos te voet en gewapend met
zijn fototoestel doorheen Sint-Niklaas, de stad
waar hij woont. Hij was er gedurende vele
maanden een covid-19 gevangene en maakte
bijna honderd kijkwandelingen in deze bijzondere tijden. Van elke wandeling maakte hij
een verslag, met woorden en een paar foto’s.
Veel ervan is nog steeds te lezen en te bekijken
op de website van de Bib, gebundeld onder de
titel de Kotreis.
Expo Honger
Heb jij ook soms zo’n honger? Een pakje friet,
een goed boek of een knuffel zo nu en dan? Is er iets waar jij écht niet zonder kan? Iedereen heeft nood
aan basisbehoeften zoals eten, drinken, kennis, liefde en aanraking. Maar wat met kunstenaars die trek
hebben in een creatieve input, die verlangen naar een expressieve uitlaatklep in tijden van onzekerheid,
afzondering of lockdown?
Deze lezingen werden georganiseerd in het kader van de expo Honger, georganiseerd door het CC van
Sint-Niklaas. Door de beperking van het aantal aanwezigen (40 personen) was er nood aan een extra
voordracht. Ook de kaartjes voor de tweede voordracht waren in een mum van tijd de deur uit.
Bart Moeyaert | 18 oktober 2020
Net zoals Daniëlle Daniels in 2019 als leesexperte een lezing gaf voor leerkrachten uit het Waasland,
was het ook in 2020 de bedoeling om samen met BiblioWaas een gelijkaardige lezing te organiseren. Wie
beter dan Bart Moeyaert kan overtuigend en gepassioneerd spreken over leesplezier en het belang van
literatuur en lezen? Spijtig genoeg was het niet mogelijk om dit fysiek te organiseren. Samen met
BiblioWaas werd ervoor gekozen om de lezing online aan te bieden en wel in de vorm van een interview
door Benedikte Van Eeghem. Het live-gesprek werd gevolgd door 106 deelnemers.
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Buitenbeentjes
Cultuurtuin Waas organiseerde in 2020 voor de 14de keer Buitenbeentjes, de lezingenreeks in alle
bibliotheken van het Waasland. Dit jaar zouden de verschillende aspecten van welzijn belicht worden
door zeer diverse sprekers. Spijtig genoeg werden verschillende lezingen geannuleerd.
De enige lezing die fysiek mocht doorgaan, was de eerste in de Bib Sint-Niklaas. Weliswaar met een zeer
beperkt aantal aanwezigen.
Dirk Draulans | Drummen op aarde | Bib Sint-Niklaas | 24 september 2020
We zijn met 7,5 miljard mensen op aarde en aardig op weg naar 9 of zelfs 10 miljard. Bioloog en journalist
Dirk Draulans vertelde aan de hand van de evolutieprincipes van Charles Darwin hoe het zo ver is kunnen
komen. Hij schetste ook de nefaste invloed van onze aanwezigheid op het andere leven op aarde, zeker
in de context van de actuele klimaatverandering. De overgang naar een duurzame maatschappij zal niet
gemakkelijk zijn, maar is cruciaal als we ons welzijn willen behouden. Drummen Op Aarde is een
ontnuchterend verhaal over minder kinderen krijgen, viruspandemieën, weerstand tegen verandering en
de moeizame strijd voor een aanvaardbaar omgaan met de hulpbronnen van de aarde die we nodig
hebben. 25 aanwezigen luisterden geboeid naar het betoog van Dirk Draulans.
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Onderstaande lezingen werden online aangeboden. De Bib Sint-Niklaas werkte samen met de collega’s
van de organiserende bibliotheek en ondersteunde hen logistiek (via Teams of Zoom).
Reginald Deschepper | Je levensstijl als medicijn |
Bib Kruibeke | 8 oktober 2020
Dr. Reginald Deschepper zette de zeven pijlers
van een gezonde levensstijl op een rij: minder
stress, meer bewegen, een gezonde voeding,
sociale steun, voldoende slaap, een positieve
mindset en een gezonde omgeving. En kunnen
levens-stijlaanpassingen helpen om het coronavirus in te tomen? De online lezing werd gevolgd
door 42 personen.

Christine Wittoeck | Digitale Detox | Bib Moerbeke |
26 november 2020
Vandaag is het relevanter dan ooit: hoe ga je om met
digitale media zonder er slaaf van te worden? Heb je
nood aan een digital detox? Met passende humor gaf
Christine Wittoeck een kijk op de valkuilen van
digitaal werken en praktische tips hoe je efficiënt
kan omgaan met digitale tools zonder dat ze je leven
overheersen. De online lezing werd gevolgd door 40
personen.

Ann Ceurvels | Kinderen met etiketjes | Bib Stekene | 10 december 2020
In Etiketjes legt Ann Ceurvels uit waarom zoveel kinderen tegenwoordig een ‘etiketje’ (ADHD, autisme, ...)
dragen. Ze probeert de vele ouders en families die er elke dag mee leven een hart onder de riem te
steken. Want zij is zelf een etiketjes-mama. Ja, zelfs een etiketjes-echtgenote. 64 mensen volgden online.
Volgende lezingen werden geannuleerd:
David Dewulf | Gelukkig zijn met mindfulness en compassie | Bib Temse
Steffi Vertriest | Healthy food | Bib Sint-Gillis-Waas
Karolien Olaerts | Karola’s Kitchen | Bib Zwijndrecht
Jozefien Daelemans | De naakte waarheid: Body Bullshit ont(k)leed | Bib Lokeren
Christophe Busch | Een duivelse transitie: hoe gewone mensen in staat zijn buitengewoon kwaad te
plegen | Bib Beveren
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Leeslamp
Leeslamp, de leesgroep van de Bib
De Leeslamp zou op 10 oktober 2020 haar 10 de verjaardag vieren… Dat zal in 2021 een taart met 11
kaarsjes worden. Afgelopen jaar werden onderstaande boeken gelezen en besproken. De bijeenkomsten
in het najaar zagen er net iets anders uit dan normaal. Twee besprekingen gebeurden online.
Agenda
8 januari 2020 | Een kamer in Oostende – Koen Peeters | o.l.v. Els Vermeersch
4 maart 2020 | Het huis van de vier winden – Elif Shafak | o.l.v. Mia Mortier
30 september 2020 | #boekentips tijdens corona | ‘We hebben elkaar wel wat te vertellen denk ik en
daarom stel ik het volgende voor: als jullie zin hebben om te komen, wil je dan een boek meebrengen dat
je tijdens de coronaperiode vastnam, las, herlas, weg moest leggen of aan iedereen aanraadde? Dat zou
de leidraad kunnen zijn om even kort te delen hoe jij deze periode ervaren hebt en toch de Leeslamp te
voeden met een boekentip of -afrader en veel warmte en energie.’ Pieter Malengier Dit resulteerde in
maar liefst 42 boekentips
25 november 2020 ONLINE | Stilte - Shusaku Endo | o.l.v. Lorna Baert

Vormingen
Reeds enkele jaren biedt de bibliotheek in samenwerking met VormingPlus Waas-en-Dender vormingen
en lezingen voor een breed publiek aan. Zo ook in 2020. De onderwerpen waren zeer divers.
Lezing in de Bib | Vier jaar Trump | 9 maart 2020 | 42 deelnemers
Online lezing | Eenzaamheid, wat is nog OK? | 24 september 2020 | 47 deelnemers
Online lezing | Wegwijs in de wereld van de Podcast | 6 oktober 2020 | 22 deelnemers
Online lezing | Betalen 2.0 | 26 oktober 2020 | 23 deelnemers
Online lezing | Racisme | 27 november | 20 deelnemers
Online lezing | Een groene gevel | 7 december 2020 | 32 deelnemers

Zondagskinderen
In oktober 2010 startte de Bib de reeks
Zondagskinderen op. Nog steeds organiseren we
elke eerste zondag van de maand een optreden
Muziek met leerkrachten en leerlingen van de
SAMWD, de tweede zondag kan je nieuwe
gezelschapsspelen ontdekken en spelen bij Spel in
de Bib, de derde zondag leest en knutselt een vaste
vrijwilliger in de voorleestent in de jeugdbib en de
vierde zondag van de maand geven vrijwilligers van
VELT vzw Moestuinadvies. Al deze activiteiten zijn
gratis en kunnen alleen maar doorgaan dankzij de
inzet van de leerlingen en muziekleerkrachten van
de Academie, voorleesvrijwilligers en de vrijwilligers van VELT vzw.
Het programma van Zondagskind Moestuinadvies werd in de loop van de jaren steeds uitgebreid,
waardoor ‘Moestuinadvies’ niet langer de lading dekte. We gingen op zoek naar een nieuwe naam en in
het najaar van 2019 werd Zondagskind EcoBib geboren.
Verschillende Zondagskinderen konden met de toenmalige coronamaatregelen niet doorgaan.
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Themastanden
Een succesvolle methode om het aanbod te
promoten zijn de themastanden doorheen de
bibliotheek. Sommige collecties vinden
leners blindelings, andere collecties moeten
dan weer actief in de kijker gezet worden.
Voor deze themastanden wordt zowel geput
uit collecties die publiek toegankelijk zijn,
maar ook het magazijn biedt een schatkamer
waaruit regelmatig pareltjes opgediept
worden. De aanleidingen om themastanden
te stofferen zijn heel divers: het overlijden
van een schrijver of artiest, de uitreiking van
een literaire prijs, een filmfestival, een
lezing, enz. Ook het lokale cultuuraanbod van
musea, academies, schouwburg enz. zijn een
bron voor deze themastanden. Naast deze
bijna wekelijks vernieuwde themastanden,
worden er regelmatig ook meer uitgebreide
themahoeken opgebouwd naar aanleiding
van nationale of lokale evenementen:
virussen en hygiëne, Coup de Ville preparcours, Amnesty International …
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Boekenruilrek
Het boekenruilrek is een initiatief van de vzw
SOLIED, die staat voor “solidariteit en duurzaamheid”. Doel is om ruilen te promoten en zo
aan ‘consuminderen’ te doen.
Bij het boekenruilrek ruilen lezers hun eigen
(gelezen, dubbele, voor hen minder aansprekende boeken…) voor andere boeken.
Doelstelling is om boeken die niet langer
gelezen worden uit de kasten te halen en hen in
een nieuw, kosteloos leescircuit te brengen.
Om een goede kwaliteit te waarborgen, worden
aangeboden boeken beoordeeld op datum van
uitgifte, inhoud en kwaliteit. Dat gebeurt aan de
hand van een puntensysteem met kleuren. Het
aanbod wordt regelmatig ‘verfrist’: boeken die langer dan 1 jaar in het rek staan worden verwijderd en
vinden hun weg naar ruilkastjes of de kringloop.
Het boekenruilrek werkt met 8 vrijwilligers die om beurt het rek openhouden op zondagvoormiddag en,
in samenspraak met de Bib, toezien op een goede gang van zaken. De medewerkers komen 1 à 2x/jaar
samen maar overleggen vooral digitaal.
Door de pandemie en het gering aantal bezoekers en activiteiten in de Bib, sloot het boekenruilrek
gedurende 2 periodes: van 15 maart tot 1 juli en van 18 oktober tot einde 2020.
In deze (beperkte) periodes werden in totaal 267 boeken verhandeld: 158 boeken werden aangeboden,
109 boeken werden meegenomen. Het verschil tussen IN en UIT zijn boeken die geschonken werden. Er
werd 13 keer een folder met info meegegeven.
De geplande kinderboekenruil tijdens de Bibparade op 15 maart moest omwille van de pandemie
geannuleerd worden.
Het boekenruilrek heeft zich ook geëngageerd om de ‘boekentil’ in de Vrije Ateliers regelmatig te voorzien
van een vernieuwd aanbod.

‘Boekentil’ in de Vrije Ateliers
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En ook
De Nacht | Kunstenfestival | 25 januari 2020
Op 25 januari nam de Bib deel aan De Nacht. Je kon onze leeshoek en kunstboekenverkoop terugvinden
in Atelier Robert Van Dromme in d’Academie.

WereldLichtjesDag | 13 december 2020
Elke 2e zondag in december wordt wereldwijd WereldLichtjesDag georganiseerd. Op deze dag steken
mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt
daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. De wereld wordt zo even letterlijk wat
lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met
je verdriet.
WereldLichtjesdag 2020 kon dit jaar niet plaatsvinden op begraafplaats Heimolen. Maar via een
videoboodschap met muziek van Sara Salvérius en poëtische woorden van Poetry Pigeon stuurden we
licht en warmte naar iedereen die een kind, vriend of vriendin, makker of kameraad verloor.
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Literaire cel
In 2017 werd de literaire cel opgericht. De cel bestaat uit Rik Van Daele (afdelingshoofd cultuur), Annelies
De Graeve (directeur CC), Christel Collier (algemene communicatie CC), Kirsten Janssens (diensthoofd
Bib), Pieter Malengier (teamhoofd Bib) en Patrick Van Belleghem (administratief medewerker Bib).
De missie van de literaire cel bestaat erin literatuur voor volwassenen in de stad Sint-Niklaas uit te dragen
in al zijn facetten en gericht naar een breed publiek. De cel is verantwoordelijk voor het uitvoeren en
uitwerken van de literaire ambities van de stad. De cel staat in voor het ontwikkelen, coördineren en
inhoudelijk vormgeven van activiteiten en publiekswerking rond literatuur voor volwassenen van de Bib,
in samenwerking met stedelijke partners, verenigingen en organisaties uit het middenveld.
Van de literaire cel wordt verwacht dat deze
• het aanspreekpunt in de stad is voor literaire manifestaties (faciliteren, promoten, …);
• de samenwerking stimuleert tussen de verschillende actoren binnen de stad die bezig zijn met
literatuur;
• verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding, mee vorm geeft aan de beleidsplannen, de
uitvoering ervan coördineert en de voortgang ervan rapporteert naar het bestuur;
• instaat voor het jaarlijks actieplan literatuurbeleid;
• instaat voor de planning, agenda en leiding van de verschillende overlegmomenten;
• het aanspreekpunt is voor de literaire actoren in de stad;
• actief op zoek gaat naar potentiële partners.
De literaire cel is verantwoordelijk voor:
• de jaarlijkse organisatie van Poëzie op zondagmorgen in de Foyer van de Stadsschouwburg;
• de jaarlijkse organisatie van het literair festival Archipel;
• de organisatie van het tweejaarlijkse Dichters Thuis in Puivelde;
• de organisatie van een jaarlijkse Gedichtendag;
• de organisatie en uitreiking van de driejaarlijkse Paul Snoekprijs;
• de organisatie van literaire activiteiten en tentoonstellingen doorheen het jaar.

Archipel
Wereldboekendag is een evenement dat sinds 1995 jaarlijks op 23 april wordt georganiseerd door
UNESCO ter promotie van lezen, publicatie en auteursrechten. De datum, 23 april, werd gekozen omdat
deze dag in Spanje al sinds 1923 in het teken staat van boeken: op die dag wordt de schrijver Miguel de
Cervantes geëerd. In 1998 haakten ook de boekhandelaars in Sint-Niklaas, samen met het cultuurcentrum
en tal van andere cultuurpartners, hun initiatief hieraan vast. ARCHIPEL werd de vlag waaronder het SintNiklase literaire weekend zou varen. Door de jaren heen groeide het weekend uit naar een heuse week
die bol staat van lezingen, workshops, voorstellingen en activiteiten.
i.s.m. CC Stadsschouwburg, de Foyer, WARP, Boekhandel ’t Oneindige Verhaal, Standaard Boekhandel,
Singeling, Davidsfonds, Anfiteatro, CC Boontje, vzw Solied, Sintur 9100 Pasar, Huis van de Mens,
Welzijnshuis en Masereelhuis
Voor de editie 2020 van het jaarlijks literair festival Archipel koos de literaire cel resoluut voor een nieuw
concept: één locatie, één centraal thema en één festivalcurator. Het festival werd tevens verplaatst naar
het najaar: het weekend van 23-25 oktober 2020. Met auteur Christophe Vekeman werd een gevarieerd
en kwalitatief programma samengesteld, met tal van Vlaamse en Nederlandse auteurs, rond het thema
“Outsiders in de literatuur”: auteurs die een aparte plaats in de literaire wereld bekleden, genres die niet
tot de mainstream literatuur gerekend worden en weinig aan bod komen, zelfs in de gehanteerde taal
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van auteurs werd naar de grenzen van het Nederlands gezocht. Het ingediende subsidiedossier werd door
Literatuur Vlaanderen gehonoreerd met een maximale subsidie van 10.000 euro.
Ook voor Archipel stak de coronasituatie helaas stokken in de wielen: de Salons, de locatie van het
festival, voldeed onvoldoende aan het geldende protocol voor evenementen, een aantal gasten
annuleerden hun deelname, de ticketverkoop was nihil. Half oktober werd beslist het festival te
annuleren en het programma en concept zoveel als mogelijk te verplaatsen naar oktober 2021. De
toegekende subsidie mag hiervoor aangewend worden.

Poëzie op zondagmorgen
De samenwerking tussen de Bib en de stedelijke Stadsschouwburg zorgde opnieuw voor poëtische
momenten in de Foyer. POZ heeft plaats elke eerste zondagochtend van de maanden oktober tot april en
biedt een gratis programma aan van gevestigde waarden en nieuwe talenten uit Noord en Zuid. De
coronapandemie zorgde voor zowel wijzigingen als annuleringen in het programma.
2 februari 2020

Maria Barnas | Max Greyson
Een ontmoeting tussen Noord en Zuid, twee uitmuntende dichters verenigd op
één podium. Maria Barnas, gelauwerde dichteres, onderzoekt in haar werk de
verhouding tussen taal, beeld en de werkelijkheid. Max Greyson, afkomstig uit het
Vlaamse spoken word circuit, geldt als een virtuoos en hartstochtelijk dichter, met
een vinger aan de pols van deze tijd. Beide dichters werden gesmaakt door het
talrijk opgekomen publiek. Het Amsterdamse duo I poor Romantic verzorgde het
muzikale intermezzo.

1 maart 2020

Norbert De Beule | Arno Van Vlierberghe
1 maart werd een zondagochtend met twee “gevaarlijke” dichters. Waas dichter
Norbert De Beule jongleerde virtuoos met poëzie uit zijn talloze bundels, tussen
free jazz en Gregoriaanse muziek, tussen hoge en lage cultuur, tussen odes aan
de natuur van zijn geboortestreek en grootstadpoëzie. Vloekschrift, een manifest
tegen de huidige samenleving en tegen alle poëzie die op veilig speelt, is de
debuutbundel van Arno Van Vlierberghe. Het publiek genoot zichtbaar van de
zeggingskracht van deze jonge dichter. De Sint-Niklase singer-songwriter Pauwel
De Meyer droeg samen met Koen De Gendt feilloos bij aan een geslaagde
poëzieochtend.

5 april 2020

Anna Enquist | geannuleerd

4 oktober 2020

Kate Tempest , Gaea Schoeters en Johanna Pas
De Britse Kate Tempest geldt als een van de belangrijkste stemmen van de laatste
jaren. Auteurs Gaea Schoeters en Johanna Pas vertaalden haar bundel Hold your
own als Tiresias, en brachten op deze ochtend een dubbelvoordracht over
jeugdervaringen, gender en ontluikende seksualiteit, maar evenzeer over
maatschappelijke conventies, de klimaatproblematiek en ongebreideld
kapitalisme. Muzikante en mezzosopraan Els Mondelaers omlijstte de dichters
met haarfijne soundscapes. Het aantal bezoekers was beperkt tot 60 personen.

25 oktober 2020

Delphine Lecompte
De Zuid-Afrikaanse dichteres Marlene Van Niekerk, opgenomen in het
Archipelprogramma 2020, werd noodgedwongen vervangen door de
veelgeprezen dichteres Delphine Lecompte. Omwille van de geldende
coronamaatregelen verhuisde het programma naar de Trouwzaal van het stadhuis
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en werden slechts 40 bezoekers toegelaten. Ook op deze ochtend putte de Brugse
dichteres uit haar taalvirtuoos poëzie-arsenaal en vermaakte ze het aanwezige
publiek met tal van kwinkslagen. Pianiste Colette Brouckaert speelde op de
vleugel bewerkingen van Schubertliederen en eigen composities.
6 december 2020

Anna Enquist – geannuleerd
Wegens de annulering in april 2020 werd Anna Enquist opnieuw opgenomen in
het programma 2020-2021. Ook deze keer moest haar komst wegens de
coronapandemie uitgesteld worden.
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Gedichtendagavond | 29 januari 2020
In het kader van Coup de Ville 2020 – Chasing flowers organiseerden de
Bib en kunstenplatform op woensdag 29 januari opnieuw een
gedichtendagavond volgens het gesmaakte recept: drie dichters in
evenveel salons, één muzikant op het podium. Dichteres Inge
Braeckman droeg voor uit Bougainvillea, een verzameling gedichten bij
plastisch werk van Caroline Vanderlinden. Michael Vandebril, dichter
van de bedwelming, bracht een ode aan de zwarte romantiek en de
Beat Generation.
Met Elvis Peeters en zijn hertaling van Henric van Veldeke keerden we
terug naar het begin van de Nederlandse letterkunde: minnegedichten
die Peeters op ingenieuze, sprankelende en muzikale wijze omzette
naar hedendaags Nederlands.
Zanger-muzikant Tom De Rocker omlijstte de dichters met rozengeur
en maneschijn! 75 mensen genoten van een kleurrijke poëzieavond.

Stad vond KSD | 10 jaar Kinderstadsdichter
In juni 2010 werd in Sint-Niklaas de sjerp van de eerste Kinderstadsdichter van de stad rond de schouders
van Olivia Wittock gelegd. 2020, 10 jaar later en 10 Kinderstadsdichters verder, was dan ook het
uitgelezen jaar om dit unieke project te bundelen en te vieren.
Stad vond KSD – 10 jaar Kinderstadsdichter werd een bundel
waarin alles wat het project uniek maakt opgenomen werd: een
terugblik van de winnaars op hun trots, zenuwen en geluk bij de
aanstelling en het project dat ze liepen, hun winnende gedichten,
woorden van lof van de juryvoorzitters en begeleiders,
campagnebeelden, persartikels, etc. De bundel werd sprankelend
vormgegeven door bibmedewerkster Esther Bleyenberg, gratis
verdeeld aan alle betrokkenen en te koop aangeboden in de Bib.
Op zondag 25 oktober werd de bundel feestelijk voorgesteld in
de Foyer. Corona bleek even geen spelbreker en de ochtend werd
een memorabele gebeurtenis voor vele betrokkenen. Initiatiefnemer Pieter Malengier zette enthousiast de toon, 8 van de 10
Kinderstadsdichters lazen hun poëzie, dichteres Jana Arns jongleerde met loftuitingen en gitarist Laurens Van Goethem
verzorgde enkele muzikale intermezzi. Ook de elfde en kersverse
stadsdichter Mauro Pauwels werd nogmaals in de bloemetjes
gezet en mocht een nieuw gedicht op het podium brengen.
Burgemeester Lieven Dehandschutter overhandigde aan alle aanwezige Kinderstadsdichters een eerste
exemplaar. De ochtend werd vakkundig aan elkaar gepraat door Sander Van Daele.
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Doelgroepenwerking
Rondleidingen
Omwille van Covid-19 moesten er uiteraard heel wat rondleidingen worden geannuleerd. Toch volgden
maar liefst 124 anderstaligen een rondleiding op maat in de Bib. De rondleidingen werden aangevraagd
door OKAN, Leerpunt, Team Activering en CVO Temse. Bij de rondleidingen voor NT2 horen ook de
Op_Stap wandelingen die vanuit het Welzijnshuis werden georganiseerd. Verder kwamen ook 7 leerlingen
van Buso Baken voor een rondleiding op maat.

Walk&Talk
Walk&Talk, hét netwerkmoment voor werkzoekenden, had ook in 2019 de Bib als thuisbasis. Deze
activiteit, gebaseerd op een Nederlands concept en ondersteund door VDAB en Welzijnshuis, vond weer
elke eerste dinsdag van de maand plaats van 10 tot 12 uur in de Bib, met telkens een andere gastspreker
aan het woord. Tijdens het netwerkmoment kregen de deelnemers de gelegenheid om ervaringen en tips
uit te wisselen. Ook de jobcoaches van VDAB en Welzijnshuis konden steeds bevraagd worden. Hieronder
een overzicht van de verschillende sessies:
4 februari 2020
Word zelfstandige met de hulp van Starterslabo
Gastspreker: Celine Duchi, Starterslabo, in de Bib
15 zelfstandigen in spe kwamen naar de Bib om te
luisteren naar het verhaal van Celine van
Starterslabo. Erna werd het nog een gezellige boel
met koffie, cake en een praatje. Zoals steeds bij
Walk&Talk in de Bib stonden ook de jobcoaches van
het Welzijnshuis en VDAB klaar voor het beantwoorden van vragen.

3 maart 2020

Wat je nog niet wist over je online VDAB-dossier
Gastspreker: Karen Van Overmeire, RiseSmart, in de Bib
Deze Walk&Talk was de laatste die dit jaar nog live in de Bib plaatsvond. Karen
bleek een heel vlotte spreekster die heel wat te vertellen had over de
mogelijkheden die een online VDAB-dossier biedt. 13 geïnteresseerden namen
deel en registreerden zich ter plaatse op de VDAB-website. Tijdens het wachten
was er de gelegenheid tot netwerken bij een kopje koffie of thee.

25 juni 2020

Door de bril van de werkgever (ONLINE)
Gastspreker: Koen Van Dooren, VDAB
Koen, jobcoach bij VDAB en één van de vaste begeleiders van Walk&Talk, beet
de spits af voor een eerste online versie van Walk&Talk. Hij bracht maar liefst
13 deelnemers op de been voor wat een heel boeiende workshop bleek te
worden met heel wat concrete en praktische tips over hoe de werkgever naar je
kijkt tijdens een sollicitatiegesprek.
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6 oktober 2020

De elevator pitch: verkoop jezelf in 1 minuut! (ONLINE)
Gastspreker: Karen Van Overmeire, RiseSmart
Karen is loopbaancoach en consulente bij RiseSmart, een onderafdeling van
Randstad. Zij leerde tijdens deze digitale Walk&Talk de 8 deelnemers hoe ze
zichzelf (of een idee) konden pitchen (in 1 minuut voorstellen). Boeiend!
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10 november 2020

Sollicitatiegesprek? Speel je troeven uit! (ONLINE)
Gastspreker: Sophie Appelmans, GTB
Sophie bracht 8 deelnemers samen voor een razend interessante digitale
workshop. Ze nam de deelnemers mee in haar verhaal en liet hen ook zelf aan
de slag gaan. De concrete en praktische tips om je voor te bereiden op een
sollicitatiegesprek en inzicht te krijgen in je eigen sterktes en valkuilen maakten
deze workshop een must voor iedereen die een job interview in het vooruitzicht
heeft.

En verder…
Binnen de doelgroepenwerking kaderen ook een aantal activiteiten die op een andere plaats in dit
jaarverslag zijn toegelicht. Het gaat o.a. om activiteiten die bij ‘jeugdwerking’ zijn opgenomen, maar die
ook hier een vermelding verdienen omdat ze er specifiek op gericht zijn om een inclusief publiek te
bereiken. Zo hebben we bv. #Gekaft (zie p. 76), een activiteit gericht op gezinnen met kinderen, waarvoor
we actief promo maakten bij een aantal partnerorganisaties zoals de Springplank, VLOS, Rode Kruis
Asielcentrum, … Ook Leesbazaar (zie p. 76) , onze jaarlijkse meertalige voorleesactiviteit, werd een inclusieve activiteit, die dit jaar buiten werd georganiseerd: een digitale wandeling met voorleesverhalen in
een internationaal jasje.
Samen Lezen | Het Lezerscollectief
Het in 2015 opgestarte initiatief Samen Lezen, werd ook in 2020 voortgezet. Het grootste deel van de
geplande samenkomsten werd spijtig genoeg geannuleerd. Het is echter de bedoeling om dit in 2021 te
hervatten.
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Mobiele bibliotheek
Voor wie niet langer zelf naar de Bib kan komen, is er de Bib-aan-huisdienst. bibmedewerkers en
vrijwilligers zoeken boeken, cd’s, films of luisterboeken uit op maat van de leners en komen op vaste
momenten bij de mensen langs (op dinsdag- of vrijdagvoormiddag).
Deze dienstverlening is gratis voor inwoners van Sint-Niklaas (of één van de deelgemeenten). Wie nog
zelfstandig woont, moet wel een doktersattest voor kunnen leggen dat aangeeft dat de lener niet in staat
is om zelf naar de bibliotheek te komen om materialen te ontlenen.
Werking mobiele Bib tijdens Corona
In het begin van de eerste lockdown viel de Bib-aan-huisdienst volledig stil. Materialen werden verlengd,
maar er konden geen nieuwe materialen gebracht of opgehaald worden.
In een eerste fase werd er op maat gewerkt: wie nieuwe materialen wou, contacteerde de Bib en kreeg
een afspraak. De Bib-aan-huismedewerker ging dan langs. De materialen die teruggebracht werden,
gingen aanvankelijk 3 dagen in quarantaine en de materialen die geleverd werden, werden eerst steeds
goed ontsmet. Later bleek dat boeken niet ontsmet of in quarantaine moesten. Deze regeling gold zowel
voor de huisbezoeken als voor bezoeken aan woonzorgcentra en serviceflats.
Tegen de zomer van 2020 kwam er opnieuw een structurele Bib-aan-huiswerking op gang, maar er werd
slechts om de zes weken getoerd (i.p.v. vroeger om de vier weken). Deze structurele werking wordt nog
steeds gecombineerd met werken op maat voor wie dat wenst. Dus: ofwel op afspraak en het afleveren
van de materialen aan de deur, ofwel komen we op de gewone tijdstippen langs (als het is toegestaan).
In de rusthuizen werden de Bib-aan-huismedewerkers uiteraard niet tot het gebouw toegelaten. De
materialen werden per persoon in zakken geleverd en buiten in voorziene bakken gezet. Daar werden
ook de gelezen materialen opgehaald die door rusthuismedewerkers werden verzameld.
Vrijwilligerswerking
De vrijwilligers die binnen de mobiele Bib actief zijn, konden een periode niet op pad vermits ze geen
toegang tot de Bib kregen om materialen te selecteren. Tijdens deze periode werden de huisbezoeken
die normaal gezien door vrijwilligers gedaan worden door het de bibmedewerkers overgenomen. Vanaf
de heropening van de Bib kwamen de vrijwilligers terug zelf materialen kiezen, die ze vervolgens bij de
leners aan huis bezorgden.
Praatcafé Dementie
Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen
met dementie. Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Elke keer staat een ander thema centraal.
Er wordt een deskundige uitgenodigd rond een bepaald aspect van dementie. Door de ongedwongen
sfeer wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met
andere lotgenoten. Gewoon luisteren kan uiteraard ook.
17 september 2020

De belevingswereld van een persoon met dementie
Expertisecentrum Meander

In samenwerking met het OCMW, de dienst Samenleving en het Expertisecentrum Dementie, waarmee
de Bib samen de werkgroep dementie vormt.
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DigiBib

Met de activiteiten van DigiBib zet de Bib van Sint-Niklaas in om de digitale kloof te verkleinen. Zowel
beginners als gevorderden, jong als oud, maken kennis met nieuwe media en kunnen jaarlijks bijleren
door deel te nemen aan allerlei workshops en infosessies die bovendien bijna allemaal gratis zijn.
Aantal deelnemers | In 2020 telden we 809 deelnemers en 36 digitale vormingen.
Coronavirus | Vanaf maart 2020 werd het programma aangepast aan de coronamaatregelen: het aantal
deelnemers werd beperkt opdat de afstand van 1,5 meter kon behouden blijven. Zoveel mogelijk
activiteiten hebben plaats gevonden, een aantal werden geannuleerd of zijn verschoven naar een latere
datum en een aantal werden online aangeboden. De maandelijkse dojo’s van Coderdojo stopten in maart
2020, de interactieve infosessies van appman stopten vanaf april en van de codekrakertjes zijn zoveel
mogelijk sessies vervangen door een @homeversie.
Partners | CVO LBC, Leerpunt, Coderdojo Sint-Niklaas, Welzijnshuis, Johan Hessels, vrijwilligers. Nieuwe
partners voor digiBib zijn Beego, VormingPlus en de samenwerking met Seniornet Vlaanderen/Antwerpen
werd uitgebreid.

Jaarlijks terugkerende digitale activiteiten

DigiBib Carrousel
We startten zoals gewoonlijk het seizoen met de DigiBib Carrousel. Tijdens deze infobeurs maakten we
het komende programma bekend en verzamelden we suggesties voor digiBib. Bezoekers konden kennis
maken met de werkwijze van de workshops van de codekrakertjes en wie het enquêteformulier invulde,
kreeg een leuk bibgadget. De DigiBib Carrousel in het najaar werd aangepast aan de coronamaatregelen
en vond plaats op de esplanade voor de Bib.
Vlot sms’en
In het voorjaar kregen deelnemers in kleine groep en op een ontspannen manier begeleiding om vlot te
leren sms’en. Deze terugkerende workshop wordt jaarlijks intensief en met veel enthousiasme gevolgd.
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@ppman

Johan Hessels demonstreerde handige apps en leerde de deelnemers allerlei tricks om meer uit hun
toestel te halen. Deze sessies richten zich tot gebruikers van tablet en smartphone. Wegens de grote
belangstelling voor deze interactieve workshop werd het aantal deelnemers uitgebreid van 25 naar 50.
Door coronamaatregelen werd de groep later in het jaar terug kleiner.

Codekrakertjes, digitale workshop met animatie (4+)
Tijdens deze digitale workshop voor kleuters en
jongeren vanaf 4 jaar in de hoofdbib en filiaal
Belsele, leerden kinderen al spelenderwijs de
beginselen van programmeren onder begeleiding van meerdere coaches.
Materialen die we hiervoor ter beschikking
hadden: Bee-bots, Blue-bots, Co-de-rups, 3Dbrillen, Microbit, Nintendo Switch Labo, Lego
Wedo, de Lego programmeertrein, Ipads …
Omwille van corona werkten we verschillende
@home-edities uit zodat de codekrakertjes ook
thuis konden oefenen.

Coderdojo | programmeren voor kinderen (7+)
De gratis maandelijkse workshops van CoderDojo (doe-het-zelf technologielessen) waarbij jongens en
meisjes tussen 7 en 18 jaar leren programmeren en aan de slag gaan met websites, games, apps en
software werden verder gezet onder begeleiding van een grote groep vrijwilligers die als coaches
klaarstaan voor de kinderen.
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Eénmalige infosessies

PC-jargon
Apps, cookies, cloud, wifi, bluetooth, … veel gebruikte computertermen werden in een eenvoudige taal
uitgelegd en besproken.
Privacy & veiligheid
Ook privacy is een belangrijk item dat regelmatig terugkomt; eens je weet wat betrouwbaar is en wat
niet, kan je jezelf beschermen en het maximale uit de digitale mogelijkheden halen. In 2020 werd de
online-privacy in zijn geheel in detail besproken.
Wachtwoordenmanager
De deelnemers waren heel tevreden met deze infosessie. Ze maakten kennis met de verschillende
systemen om al hun wachtwoorden en gebruikersnamen op een veilige manier te bewaren en te
gebruiken bij het inloggen.
Overheidsdiensten
Tijdens deze nuttige infosessie leerden de deelnemers hoe ze via digitale sleutels veilig inloggen bij de
online diensten van de overheid via digitale sleutels. Samen bekeken en besproken we de sites voor
online belastingaangiftes, pensioendossiers en medische dossiers.

YouTube en vloggen
Vloggers hebben een grote invloed op hun publiek en bepalen voor een groot deel de inhoud van dit
kanaal. Senioren ontdekten tijdens deze interactieve sessie de kracht van YouTube en wat deze commity
voor hen kan betekenen.
Mijn gezondheidsdossier
De overheid heeft online-programma’s ontwikkeld waarmee elke burger zijn of haar medisch
gezondheidsdossier kan raadplegen: de medische toestand, de medicatie die je moet innemen en de
resultaten van labo-onderzoeken. Tijdens deze infosessie ontdekten de deelnemers de mogelijkheden.
De digitale wereld in 2020
Tijdens deze infosessie namen we de deelnemers mee in de hedendaagse digitale maatschappij en
hielpen hen het kaf van het koren te scheiden. Technologie staat werkelijk nooit stil en de apps vliegen
je om de oren. Hoe blijf je dan door de bomen het bos zien? Wat heb je nodig, wat is nuttig en wat is leuk
maar niet echt nodig?
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Wegwijs in de wereld van podcasts
Tijdens deze infosessie kwamen de deelnemers alles te weten over podcasts: het zijn audiobestanden die
je kan beluisteren via smartphone, tablet of computer. Heel handig: je luistert waar en wanneer je wil
naar nieuws, kunst, entertainment of persoonlijke verhalen.
Betalen 2.0
Contactloos betalen aan de kassa door met je bankkaart te zwaaien of snel iets bestellen met een app op
je smartphone. Tijdens deze workshop namen we deze nieuwe technologieën onder de loep.

Workshops

Initiatie tablet | Smartphone voor absolute beginners | 3-lessenreeksen
De Bib gaf in het voorjaar én in het najaar een mini-reeks van drie initiatielessen voor de absolute
beginners, vooral senioren die voor het eerst kennis maken met een tablet of smartphone. Ze leerden de
basis, van hoe je je toestel aanzet tot het maken van een e-mailadres, hoe je apps downloadt en nog veel
meer.
Facebook | 2-lessenreeks
Samen maakten we profielen op Facebook, de deelnemers leerden de basis en kregen handige tips mee
om veilig aan de slag te gaan.
Efficiënt zoeken met Google
De zoekmachine Google geeft antwoord op al je vragen. Toch is het nog lastig om exact te vinden wat je
zoekt. Tijdens deze oefensessie kregen de deelnemers tips en tricks die hen rechtstreeks naar de juiste
zoekresultaten leidden.
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Website I betere surfervaring

Het merendeel van de bibliotheken in Vlaanderen en Brussel is aangesloten op het platform van de
bibliotheekwebsites. De websites kennen een steeds hoger aantal actieve gebruikers: 46% meer dan in
2019. Een aangepaste infrastructuur bezorgde de bezoekers een aangenamere surfervaring.
Cultuurconnect voorzag een inspiratiewebsite en een leerplatform om de content van de website aan te
vullen en uit te breiden.

Sociale media
Vooral Facebook werd intensief gebruikt in 2020. We
promootten de bibliotheekactiviteiten, keken terug op
voorbije activiteiten en toonden beeldmateriaal. We
hielden de fans op de hoogte van de laatste nieuwtjes
en zetten allerlei onderdelen van de collectie in de
kijker. Een aantal bibmedewerkers volgden de
opleiding sociale media van Tim Briers en ging actief
aan de slag met video en bewerkingstools.
In 2020 telden we 185 extra fans wat het totaal bracht
op 2423 fans (2019: 2238 - 2018: 2.105 fans).

Twitter gebruikten we als aanvulling op Facebook. Het aantal volgers steeg naar 248 (2019: 236- 2018:
225), het aantal tweets naar 862. (2019: 819 - 2018: 771)
Instagram werd gebruikt om een jonger publiek te bereiken. We deelden beeldmateriaal over de collectie,
over tentoonstellingen, de activiteiten enz. én we hielden hen op de hoogte over de laatste nieuwtjes in
en rond de Bib.
Hoplr
Stad Sint-Niklaas heeft toegang tot het buurtnetwerk Hoplr. De interessantste weetjes delen we hier met
19 buurten van Sint-Niklaas en deelgemeenten, goed voor meer dan 6.500 gezinnen.
Beeldbank
Verder werd de beeldbank gebruikt (sint-niklaas.debeeldbank.be) om foto’s van activiteiten en de
collectie te bewaren om later te hergebruiken en te delen. In 2020 werden overal trefwoorden
toegevoegd en een groot aantal beelden die nog niet in overeenstemming waren met de GDPR, werden
verwijderd. Alle beelden werden gesorteerd en over 31 collecties verdeeld.
Vraag van de maand met foto’s van werelderfgoed werd in 2020 vervangen door een wedstrijd waarbij
deelnemers konden raden waar in de stad de bibtas zicht bevond. Uit de personen die de locatie juist
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hadden werd een winnaar geloot die een goodiebag kreeg. Deze wedstrijd werd tijdens corona even
stopgezet om later te hernemen.

Nieuwsbrieven

Het bibzine werd twee keer per maand verzonden en het digizine twee keer per jaar met telkens het
programma van het voor- en najaar. In de maand februari werd een extra bibzine verzonden om het
programma van de jeugdboekenmaand (maart) aan te kondigen. In 2020 steeg het aantal abonnees van
het bibzine van 1.316 naar 1.392, voor het Digizine zagen we een stijging van 679 naar 706. Uit een
enquête van deelnemers aan activiteiten bleek dat de nieuwsbrief het efficiëntste medium was om promo
te maken.

Nieuwe media
Uitbreiding van de materialen voor de codekrakertjes I De collectie van programmeertools
voor de codekrakertjes werd in 2020 uitgebreid
met de Qobo, een kleutervriendelijke programmeerrobot voor kinderen vanaf 3 jaar! Deze
slakrobot is te programmeren d.m.v. programmeerpuzzels en leert kleuters de basis van het
programmeren op een zo speels mogelijke
manier. Kleuters worden hiermee uitgedaagd om
oplossingsgericht te denken.
Ipads I De 20 ipads werden ook in 2020 intensief gebruikt tijdens de rondleidingen (BibQuest), om te
posten op sociale media, tijdens de digitale workshops, voor de workshops van de codekrakertjes in
hoofdbib en in filiaal Belsele, voor de fundels én bij het nemen van foto’s van de activiteiten.
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E-inclusie

Digicheques | Om de digitale kloof in Sint-Niklaas te verkleinen in tijden van Corona, hebben we sinds
september 2020 inwoners met diverse profielen een aanbod op maat aangeboden om hun digitale
vaardigheden te verhogen. Dit in samenwerking met Welzijnshuis en Beego. Elke inwoner van SintNiklaas en deelgemeenten kon 2 digicheques kopen aan een voordelig tarief: 20 EUR i.p.v. 40 EUR (1 EUR
voor cliënten van Welzijnshuis, 3 EUR voor kansenpas of verhoogde tegemoetkoming). Met een
digicheque krijgt men 1 uur hulp aan huis of op afstand, bij problemen zoals het instellen van internet,
installeren van printers, moeilijkheden met e-mail of virussen, vragen over tablet of smartphone etc.

STEAM
Skillslab | SkillsLab is een project gericht op het aanbieden van een springplank naar digitale
geletterdheid en creatieve beroepen aan nieuwkomers en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De
Skillslab workshops vormen de kern van het project en moeten deelnemers inzicht geven in het belang
van hun schoolkeuze in relatie tot hun verdere professionele carrière. SkillsLab biedt geen stand-alone
training in programmeren, lasersnijden, 3D-printen... enz, ze verbinden digitale geletterdheid bewust met
vele andere domeinen: taalonderwijs, mediageletterdheid, creatief gebruik van digitale hulpmiddelen en
het gebruik van verschillende informatiebronnen. Bib Sint-Niklaas was één van de acht bibliotheken die
aan dit project meewerkten. De workshops vonden plaats in de maand september.

MaakBib | MaakBib is een initiatief waarbij een bestaande bibliotheek naast een uitleendienst voor
boeken en andere materialen, ook een uitleendienst heeft van kennis en maakvaardigheden. MaakBib is
een project waarbij de Wase bibliotheken gebruik maken van verschillende fablab tools. Het project is
uitgewerkt door De Creatieve STEM, een STEM partnerschap gesteund door Vlaio, i.s.m. Cultuurtuin
WAAS. In de Bib van Sint-Niklaas werden in september workshops gegeven waar kinderen konden
proeven van digitale fabricatie en konden experimenteren met verschillende fablab tools, zoals de
lasercutter en de snijplotter.
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Jeugdwerking
Net zoals op alle andere activiteiten in de Bib had de coronapandemie ook een weerslag op onze
jeugdwerking.

Scholenwerking
Vele scholen hebben de weg naar de Bib gevonden. Een tendens die we uiteraard toejuichen! Om het
voor iedereen aangenaam en werkbaar te houden, splitsen we de week effectief in twee. Op maandag,
dinsdag en woensdag kunnen klassen in de Bib terecht voor alle rondleidingen. Donderdag en vrijdag
zijn gereserveerd voor het klassikaal uitlenen.
Daarnaast werd er ook een uitgebreid pakket van lezingen, activiteiten en boekenkoffers aangeboden.
De Zevenklapper
Met De Zevenklapper zetten we zeven doordachte stappen naar informatie, kennis en literaire
vaardigheden. We begeleiden de kinderen tijdens een traject van de derde kleuterklas tot het zesde
leerjaar en leren hen zelfstandig hun weg te vinden in het immense aanbod aan informatie, dit als
voorbereiding op het secundair onderwijs. De Zevenklapper vraagt ook een engagement van de school
vermits de Bib elk jaar voortbouwt op de vergaarde kennis en vaardigheden uit de vorige rondleidingen.
derde kleuterklas: kennismaking met de Bib
➢ keuze uit: “Muzikale Rugzak” of “Een boek voor Beer”
eerste leerjaar: instructiemoment
➢ keuze uit: “Vos en Haas” of “Bibmemory”
tweede leerjaar: leesplezier
➢ Boekenbeesttest
derde leerjaar: leesplezier
➢ Jeugdboekenmaandspel
vierde leerjaar: instructiemoment
➢ Bipedia
vijfde leerjaar: leesplezier
➢ Jeugdboekenmaandspel
zesde leerjaar: instructiemoment
➢ keuze uit: “Trivial Pursuit” (enkel in de filialen) en “Bibster Story” (enkel in de hoofdbib)
Voor het secundair onderwijs bieden we volgende rondleidingen aan:
➢ Algemene rondleiding | alle klassen secundair
➢ Aan de slag met Gopress en Databanken
➢ Bibster Quest | 1ste graad A-stroom
➢ BibQuest | 1ste graad B-stroom
➢ Kennismaken met Bibliotheca Wasiana
Voor het Buitengewoon onderwijs bieden we “Buitengewoon tof in de Bib!” aan. Een bibmoment op maat
van alle niveaus van het bijzonder onderwijs.
In 2020 bezochten 55 klassen de hoofdbibliotheek via een rondleiding; in de filialen waren dit er 21.
Voor 79 klassen, waarvan 15 in de filialen, werd de rondleiding geannuleerd wegens Covid-19.
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Letterbekken | Auteurslezingen basisonderwijs
De Bib organiseerde in het voorjaar 2020 een aantal auteurslezingen op maat van leerlingen uit het lager
onderwijs. In totaal bezochten 800 leerlingen de Bib om een lezing bij te wonen (2019: 670 leerlingen).
Pieter Gaudesaboos | eerste graad basisonderwijs
Een ‘Gaudesaboos’, het is stilaan een begrip in de wereld van het prentenboek. Pieter Gaudesaboos,
auteur, illustrator en vormgever, ontwikkelde een volledig nieuwe en eigenzinnige beeldtaal:
digitaal maar nostalgisch, speels en grappig, origineel en absurd. Hij werkt vaak met collages en
gemengde technieken en doet de vormgeving van zijn boeken zelf.
Zijn boeken werden bekroond met onder meer een Boekenwelp, een nominatie voor de
CultuurPrijzen Vlaanderen 2007, een Boekenpluim en de Gouden Uil Jeugdliteratuur 2008.
Een kennismaking met Pieter en zijn werk is een belevenis voor alle leeftijden. Hij stelt zichzelf
voor, vertelt over zijn werk, leest spannende verhalen zonder einde voor en wakkert de creativiteit
in alle kinderen aan: ze knippen en plakken, vouwen en tekenen, en maken het allerkleinste boekje
ter wereld. Een cadeautje om te koesteren en te delen met je school-vriendjes!
12 maart | 152 leerlingen
19 maart | verplaatst door Corona naar voorjaar 2021 (134 leerlingen voorzien)
Luk Depondt | tweede graad basisonderwijs
Poëzie en muziek in samenklank
Luk brengt tijdens deze lezing een selectie uit zijn 200 gedichten. De kinderen krijgen ondertussen
bijpassende stukjes (klassieke) muziek te horen. Nadien gaan ze speels aan de slag met ritme, klank,
emotie en sfeer van de gedichten en de muziek. Wat maakt dat déze muziek al dan niet past bij dit
gedicht?
Luk Depondt werkt met grote prentenboeken en/of met projectie van teksten en afbeeldingen. De
kinderen kunnen actief participeren en hun beleving muzisch verwerken. Op die manier zijn de
lezingen ook voor taalzwakke kinderen toegankelijk.
Luk Depondt is auteur van poëzie, prentenboeken en verhalen voor kinderen van twee tot twaalf
jaar. In zijn werk nemen gevoelens een belangrijke plaats in. Voor kinderen begeleidt hij ateliers
over kinderliteratuur al dan niet in combinatie met muzisch werken en… klassieke muziek.
Depondt is medeoprichter van het ‘Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs’ (CEGO). Hij verzorgt
lezingen en workshops voor leerkrachten over kinderliteratuur, kunsteducatie, klassieke muziek en
muzisch werken.
20 januari | 159 leerlingen
27 januari | 159 leerlingen
Karla Stoefs | derde graad basisonderwijs
Aluna
Ieder boek van Karla begint met een vraag. Hoe denkt een psychopaat? Wat als je kind doodziek is?
Waarom dromen we? Hoe moeten we verder met al die milieuproblemen? Om een antwoord te
vinden op die laatste vraag, las Karla zelf een stapel boeken. Ze las over de Kogi indianen, die in het
hooggebergte van Colombia leven. Hun levensmotto is: als je iets neemt van de aarde, moet je haar
ook iets teruggeven, want alles draait om evenwicht. De moderne maatschappij houden ze bewust
op afstand. Karla wou zelf ervaren hoe die indianen leven. Ze trok haar stapschoenen aan, tilde haar
rugzak op en zocht het volk op. Terug thuis schreef ze over deze bijzondere ontmoeting het boek
‘Aluna’.
Karla vertelt over haar nieuwste boek ‘Aluna’. Het verhaal is spannend, gaat over indianen, over de
redding van het regenwoud en… er wordt in gekust!
Karla Stoefs schrijft naast kinder- en jeugdboeken ook toneel en kortverhalen. Ze debuteert in 2004
met ‘Voor altijd bij jou’, waar ze meteen de Kinder- en Jeugdjuryprijs mee wint.
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De auteur roept met haar verhalen belangrijke vragen op die de lezers niet onberoerd laten. Ze
creëert getypeerde personages die net daardoor levensecht aanvoelen en schrijft vlotte verhalen
om bij weg te dromen.
17 januari | 172 leerlingen
24 januari | 158 leerlingen
Lettergebroed | Auteurslezingen secundair onderwijs
De 10de editie van Lettergebroed, normaal gezien in oktober, werd volledig geannuleerd. Alle sprekers
werden opnieuw gecontacteerd om hun lezing in 2021 te hernemen. In 2019 bezochten 865 leerlingen
de Bib om een lezing bij te wonen.
Danny De Vos | eerste graad secundair onderwijs
8 oktober | verplaatst door Corona naar Lettergebroed 2021
Mirjam Mous | tweede graad secundair onderwijs
2 oktober | verplaatst door Corona naar Lettergebroed 2021
Bart Moeyaert | tweede graad secundair onderwijs
12 oktober | verplaatst door Corona naar Lettergebroed 2021
Guy Verlinde | derde graad secundair onderwijs
1 oktober | verplaatst door Corona naar Lettergebroed 2021
Lize Spit | derde graad secundair onderwijs
5 oktober | verplaatst door Corona naar Lettergebroed 2021
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Voorleesweek | ‘Lotje vertelt’ door Jeugdtheater Ondersteboven

In 2012 herwerkte JTO de prentenboeken van Lieve Baeten over het nieuwsgierige heksenkind Lotje tot
een vrolijke, grappige maar ook ontroerende musical. De musical werd een groot succes. Hij won de
Cultuurprijs 2012 van de stad Sint-Niklaas en werd drie keer genomineerd voor de Vlaamse
musicalprijzen. Om nog meer kinderen van het kleine heksje te laten genieten, maakte JTO een
interactieve vertel-, voorlees-, meezing- en dansvoorstelling van de avonturen van Lotje. Een voorstelling
die eerder al te gast was in verschillende bibliotheken.
JTO is vooral bekend voor haar uitgebreid en kwalitatief aanbod theateropleidingen. Daarnaast maakt het
gezelschap theater- en musicalproducties die tot ver buiten de grenzen van het Waasland te zien zijn.
Voor tweede en derde kleuterklassen, eerste leerjaren.
9 november | verplaatst naar najaar 2021 door Corona (228 leerlingen voorzien)
10 november | verplaatst naar najaar 2021 door Corona (228 leerlingen voorzien)
13 november | verplaatst naar najaar 2021 door Corona (84 leerlingen voorzien)
23 november | verplaatst naar najaar 2021 door Corona (219 leerlingen voorzien)
Kinderrechtenwandeling
De kinderrechtenwandeling, begeleid door een stadsgids, loodst de kinderen doorheen het centrum van
de stad, vertelt pittige historische verhalen en legt tegelijk de koppeling naar het hier en nu en wat nu
juist kinderrechten met die verhalen te maken hebben. UNICEF België, dienst toerisme, stadsgidsen, de
bibliotheek en de jeugddienst sloegen de handen hiervoor in elkaar. Het resultaat is een luchtige,
interactieve wandeling met dat net ietsje meer inhoud.
19 maart | geannuleerd door Corona (20 leerlingen voorzien)
21 april | geannuleerd door Corona (20 leerlingen voorzien)
28 april | geannuleerd door Corona (20 leerlingen voorzien)
12 mei | geannuleerd door Corona (20 leerlingen voorzien)
21 oktober | 18 leerlingen
CodesCool junior door docenten Odisee
Codeer je kleuters! Deze workshop was specifiek bedoeld voor kleuterleid(st)ers, zorgleerkrachten en
directie van kleuterscholen die aan de slag wilden met ‘computationele vaardigheden’ voor kleuters. Er
werd gestart met een algemene situering van 21ste eeuwse competenties, computationeel denken en
codeervaardigheden, om vervolgens een breed aanbod van educatieve robotjes, apps en sites te
belichten. Afsluiten deden we met een aantal ‘unplugged activities’: codeerspelletjes die je direct in je
kleuterklas kon gebruiken en waarvoor je geen computer of tablet nodig hebt. Voorkennis was niet nodig!
19 februari | 20 deelnemers
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Zoeken in Boeken
Studenten van het tweede jaar lerarenopleiding Lager Onderwijs van Hogeschool Odisee werkten een
creatieve en leerrijke activiteit uit rond ‘Kunst’, het thema van de Jeugdboekenmaand waarin leesplezier
en leesbevordering centraal staan.
Voor vierde en zesde leerjaren in de hoofdbib, Bib Nieuwkerken, Bib Belsele en Bib Sinaai.
3 maart | 195 leerlingen
10 maart | 103 leerlingen
17 maart | geannuleerd door Corona (150 leerlingen voorzien)
Muzische Voorstelling door studenten Odisee
Met veel enthousiasme staan de eerstejaarsstudenten lerarenopleiding Lager Onderwijs van Hogeschool
Odisee elk jaar op de planken. Vertellen, voorlezen, drama en muziek, niks ontbreekt in deze wervelende
voorstelling vol humor en interactie. Voor tweede en derde kleuterklassen, eerste en tweede leerjaren.
Spijtig genoeg werd ook dit geannuleerd.
3 april | geannuleerd door Corona (166 leerlingen voorzien)
24 april | geannuleerd door Corona (160 leerlingen voorzien)
8 mei | geannuleerd door Corona (109 leerlingen voorzien
Zingen met Bruegel
Volksliedjes saai? Helemaal niet! Vaak zijn de teksten juist
erg sappig en horen er spelletjes bij. Professionele
muzikanten kwamen naar de Bib om de kinderen kennis te
laten maken met het muzikaal erfgoed. Kennis van noten of
een nachtegalenstem waren niet nodig, gewoon samen
zingen en plezier maken (en ondertussen een flink aantal
muzische doelstellingen afstrepen!). Niet voor niets was
tijdens de Jeugdboekenmaand met thema ‘Kunst’ het
schilderij van de kinderspelen van Bruegel het uitgangspunt,
we werkten op een actieve en speelse manier en humor is
nooit ver weg. Voor tweede, derde en vierde leerjaren.

6 maart | 180 leerlingen
18 maart | geannuleerd door Corona (87 leerlingen voorzien)
25 maart | geannuleerd door Corona (99 leerlingen voorzien)
Presentatiedag ‘Groeien in Cultuur’
Zoals elk seizoen hadden de stedelijke culturele instellingen van Sint-Niklaas weer allerlei creatiefs op
het menu voor de scholen uit de streek. Omdat wij als team geloven in ons aanbod stelden we dit met
veel plezier voor. Dit jaar niet door middel van een presentatie maar aan de hand van een gezellig en
persoonlijk gesprek.
Deze woensdagnamiddag was het uitgelezen moment om te ontdekken welk cultureel aanbod
interessant, relevant maar ook plezant kan zijn voor de school en haar leerlingen. Bovendien kreeg men
als primeur de gezamenlijke scholenbrochure mee! Waren present: collega’s van de Stedelijke Musea, de
Bib, het Stadsarchief, dienst Toerisme, de Stedelijke Academie voor Schone kunsten en het
Cultuurcentrum, maar dit jaar ook voor het eerst vertegenwoordigers van de grote stedelijke festivals.
Zoals MOOOV filmfestival, het Special Arts Festival, Kunstenparcours Coup De Ville en Erfgoedcel
Waasland.
27/05 | geannuleerd door Corona
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Okan vertelt
Leerlingen uit de OKAN-klas vertellen verhalen over kleuren.
Anderstalige nieuwkomers en de verhalen uit hun land van herkomst: hier gaan de onthaalklassen
secundair onderwijs een schooljaar lang mee aan de slag. Het resultaat van dit project hoor je in een
reeks boeiende voorleessessies in de Bib. Ter ondersteuning van de voorleesmomenten werden de zeven
mooiste verhalen visueel vormgegeven tot Kamishibai vertelplaten. Als extraatje krijgt elke groep een
boekje mee om de verhalen nog eens rustig te lezen in de klas.
Voor eerste en tweede leerjaren.
2 juni | geannuleerd door Corona (60 leerlingen voorzien)
3 juni | geannuleerd door Corona (43 leerlingen voorzien)
4 juni | geannuleerd door Corona (37 leerlingen voorzien)
9 juni | geannuleerd door Corona (53 leerlingen voorzien)
10 juni | geannuleerd door Corona (38 leerlingen voorzien)
11 juni | geannuleerd door Corona (41 leerlingen voorzien)
12 juni | geannuleerd door Corona (45 leerlingen voorzien)
Verrassingen in je valies
Omdat leerkrachten sleutelfiguren zijn
bij leesbevordering wil de Bib hen warm
maken voor jeugdliteratuur. We
stuurden 53 geïnteresseerde leerkrachten de zomervakantie in met een pakket
van vijf verrassende boeken van een zelf
gekozen leeftijdsgroep. Stuk voor stuk
boeken met dat ietsje meer, boeken die
boven het gemiddelde uitstijgen. Geselecteerd op onversneden leesplezier
én eventueel later bruikbaar in de klas.
We zorgen bij elk boek voor een
recensie om hun oordeel te toetsen aan
dat van andere deskundige kinderboekenlezers. We gaven hen bovendien
zeeën van tijd: we verwachtten het
pakket immers pas na de zomervakantie
terug. In ruil vroegen we een originele
foto van henzelf met het favoriete boek.
Hierdoor maakten ze kans op een
boekenbon.
De Bib deelde de foto’s via sociale
media en na de zomervakantie kregen
ze een plaatsje in de Bib. Zo zetten we
de mooiste boeken nog eens extra in de
kijker.
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Europese knuffelvoyage door Hilde Rogge
Het informatiepunt Europa Direct is een informatiecentrum van de Europese Commissie en werd
opgericht door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Provinciebestuur; het informatiepunt biedt
een gratis vertelsessie over Europa aan voor kleuters.

Het verhaal…
Ik ben een Verteller. Een Verzamelaar.
Een VerhaalVerzamelaar.
Een VertelVerhaalVerzamelaar.
Een Vertel-Verhaal-VerzamelaarVan-Vele-Vrolijke-Verzen,
in Veel Verschillende Landen.
Ik ben op Voyage, op KnuffelVoyage.
Ik Voyageer met mijn Valiesje door Europa.
Europa wordt steeds groter
en groter... en groter ...
En daarom
ben ik op Verzameltocht.
De Verhalen Verzamel ik
tussen mijn oren...
08/12 | 40 kleuters

‘Lezen doet dromen’ door Seppe Van Aken
Ter vervanging van alle geannuleerde
rondleidingen werd er een professioneel
promofilmpje voor de jeugdbib gemaakt
door SVA production. Op 21 december
begonnen ze aan de eerste draaidag in de
Bib met director Siemen Deneckere,
actrice Febe Laurent, cameraman Seppe
Van Aken en BTS shooter Vincent Van
Schependom. De tweede draaidag ging
door in het voetbalstadion van Waasland
Beveren en op locatie. Het filmpje wordt
als start van de Jeugdboekenmaand
gereleased op zondag 28 februari 2021.
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Zevende Voorleestoer | 18 mei 2020
Uit ervaring met auteurslezingen blijkt dat de voordracht van auteurs enorm wordt gewaardeerd en vaak
zelfs als hoogtepunt van de lezing wordt ervaren. De kracht van voorlezen naar waarde schatten, werd
dan ook het streefdoel van de Voorleestoer: de jongeren verwennen met meerdere voorleessessies op
één dag, op ongewone locaties doorheen de stad en hen een onvergetelijke literaire hoogdag bezorgen.
Vanaf het tweede secundair haken nogal wat lezers af. Niet verwonderlijk, de prikkels van buitenaf zijn
enorm. Geen probleem, zolang het leesvuur op waakstand gehouden wordt. De keuze voor dit
Voorleesproject viel bijgevolg op de leeftijdsgroep van 14-jarigen.
Na de schitterende ervaring van de eerste Voorleestoer in 2013, ‘het jaar van het voorlezen’, kon een
vervolg niet uitblijven. De uitermate positieve reacties van auteurs, illustratoren, leerlingen,
leerkrachten… smeekten om meer van dat.
Vorige edities gingen door op 27 april 2015 (de 2de ), 18 april 2016 (de 3de), 20 februari 2017 (de 4de), 23
april 2018 (de 5de feesteditie) en 6 mei 2019 (de 6de ).

Heel lang hebben we de hoop hoog gehouden dat de we tegen 18 mei ons gewoon leven en ritme terug
zouden kunnen opnemen. Helaas werd dit steeds onwaarschijnlijker. Het onvermijdelijke verdict: de
Voorleestoer van 18 mei 2020 werd geannuleerd.
18 mei | geannuleerd door Corona (1772 leerlingen en 61 auteurs en illustratoren voorzien op
54 locaties)
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Toch wilden we onze jongeren een ‘light’ versie aanbieden, zeg maar een Voorleestoer 2.0 2.0. Samen
met hun leerkrachten waren zij immers al weken bezig met de voorbereidingen. De laatste week zelfs
met een reeks nieuw ontwikkelde digitale tools. Aan de auteurs werd gevraagd om een filmpje te maken
waarin ze de jongeren toespreken. Dit beeldmateriaal kon in de klassen worden gebruikt waardoor de
jongeren de auteurs toch nog op bezoek kregen en alzo te zorgen voor een extra stimulans om hen aan
het lezen te zetten!
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Jeugdboekenmaand
Een jaarlijks terugkerend en gesmaakt gegeven: de Jeugdboekenmaand. Van 1 tot 31 maart 2020 was het
opnieuw zover. Het thema voor deze editie was “Kunst”.

Tentoonstellingen
De derdejaarsleerlingen van Forum Da Vinci maakten verschillende maquettes die een mooie plaats
kregen in de jeugdafdeling.
De leerlingen van 5KTBK Technisch Berkenboom Instituut maakten voor de gelegenheid 3D ontwerpen.
Ook het SteM zorgt dit jaar voor aankleding. Via Goeleke de Wit konden we 4 reproducties gebruiken om
in de Bib een ‘museumgevoel’ te creëren.
Bibparade | 15 maart 2020
Het begin van de coronacris. Het land ging in lockdown en de tweede Bibparade werd helaas
geannuleerd. Ons boekenpaleis zou voor héél even getransformeerd worden in een groot
kunstenaarsatelier waar je je creativiteit volledig los kon laten. Dit is wat op het programma stond:
Ontdek de allernieuwste kunststromingen ‘magnetisme’ en ‘stempelart’ of creëer al fietsend een eigenzinnig
schilderij. Speel een retrospel in onze arcadehal of weef mee aan een giga-tapijt terwijl je geniet van de vrolijke
muziek van De Andere … Fanfare. Kijk, luister en wiebel met je billen rond Boom Tevreden. Sluit je aan bij de
kunstdetectivebende en zoek de gestolen kunstwerken. Of bouw een iglo met krantenpapier! Luister tussendoor
naar verhalen en proef van theater, dans, muziek, beeld en film. Doe eens wild met een kunstig kapsel of laat
je snoet helemaal inkleuren ... Inspiratie vind je in onze boekenverkoop en het boekenruilrek. Even bekomen
kan in ons pop-up bibcafé! Kijk je ogen uit en geniet van al dat moois, maar vooral: doe met ons mee!
Begin maart organiseerde de Bib nog tal van andere activiteiten in het kader van de Jeugdboekenmaand.
Workshop naar Panamarenko | 11 maart 2020 (18 maart geannuleerd)
Deze woensdagnamiddag werkten we samen met de leerlingen van Portus Berkenboom aan een groot
groepswerk naar het voorbeeld van Panamarenko. Op basis van een lichte structuur van bamboe, oude
fietswielen, plastiek buizen… knutselden we verder aan een utopisch vliegtuig en een gigantische
duikboot. Voor kinderen vanaf 5 jaar. Beide kunstwerken bleven nadien nog een tijdje in de Bib te
bezichtigen.
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Spelletjeszondag en workshop | 8 maart 2020
Door het succes van de vorige speelzondagen haalden we ook dit jaar enkele spelletjes boven waarmee
de kinderen in de jeugdafdeling naar hartenlust konden spelen. Met dank aan de Speel-o-theek en het
museum.
We combineerden deze dag met een workshop Binnen het uur een partituur i.s.m. Mooss. Zomaar iets
neuriën onder de douche. Of fluiten op de fiets. Een melodie uit het niets, maar hoe hou je die bij? Je
maakt een partituur zodat je die melodie morgen opnieuw kan ontdekken: wie speelt wat, en waar,
wanneer en hoe?
Uiteraard leer je niet op een uur hoe je noten moet schrijven, maar je vindt er wel een heel erg goed
alternatief voor. Meer nog: jouw partituur klinkt niet alleen mooi, ze ziet er nog eens cool uit!
Voor zes tot negen jarigen.
Afsluittheater: Voorstelling ‘Jan? Jan!’ | Theater Hutsepot | 22 maart 2020
De verbeelding aan het woord ...
Jan - Wie is Jan?
Jan de verzamelaar - Jan de twijfelaar - Jan de
KUNSTENAAR
Jan - Wie is Jan?
Van Eyck of Hoet of met de pet - Jan is Jan zegt zijn
ZELFPORTRET
Jan - Wie is Jan?
een punt - een lijn - en dan ... DE KUNST
Een mooie poëtische voorstelling over de zoektocht van een kunstenaar waarvoor 115 toeschouwers zich
op 22 maart hadden ingeschreven. Helaas strooide corona roet in het eten en werd de voorstelling
verplaatst naar 11 oktober 2020. Door de strenge coronamaatregelen en de beperkingen op het
toegelaten aantal toeschouwers ging de volledig uitverkochte voorstelling door voor 115 laaiend
enthousiaste personen in de Stadsschouwburg.
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Kinderstadsdichter
Kinderstadsdichter 2.0
Sinds 2010 organiseert de Bib de campagne Kinderstadsdichter: een jaarlijkse zoektocht naar een jonge
dichter (tussen 8 en 14 jaar) die de stad Sint-Niklaas poëtisch vertegenwoordigt op een aantal specifieke
momenten doorheen het jaar. De Kinderstadsdichter is intussen een begrip geworden. Een mooi bewijs
hiervan: naast de performances op die vaste momenten – Villa Pace, Sinterklaas, Jeugdboekenmaand –
vragen nu ook andere stadsdiensten om de Kinderstadsdichter aan het werk te zetten voor nieuwe
initiatieven zoals Geboortebos of Wereldlichtjesdag. Zoals bij alle goede projecten wordt het, 10
Kinderstadsdichters verder, tijd voor een nieuwe bries, tijd om het concept te herwerken zonder afbreuk
te doen aan de essentie nl. een poëtische blik op de stad en dit door de ogen van een kind/jongere.
De grootste verschilpunten met de voorgaande 10 jaar is dat de Kinderstadsdichter vanaf 2020 voor 2 in
plaats van 1 jaar wordt aangesteld én dat de leeftijd van de kandidaten wordt aangepast naar 13-15 jaar
(1e,2e of 3e secundair) in plaats van 8-14 jaar.
Kinderstadsdichter 2020 – 2021
Mauro Pauwels werd op 25 juni 2020 aangesteld als de nieuwe Kinderstadsdichter van Sint-Niklaas. Zijn
gedicht Tijdelijke verdoving werd in een heel bijzondere periode van COVID-19 aangeduid als winnend
stadgedicht. Door de regels die golden rond social distancing en om onnodige risico’s te vermijden werd
Mauro aangesteld tijdens een kleine plechtigheid met overhandiging van de sjerp en titel in
aanwezigheid van burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen van cultuur Filip Baeyens.
De nieuwe Kinderstadsdichter zal twee jaar lang tijdens enkele feestelijke momenten op poëtische wijze
hulde brengen aan onze stad (o.a. de Vredefeesten, de opening van het Huis van de Sint, Gedichtendag,
Jeugdboekenmaand). Een korte voorstelling:
Mauro gaat naar de Broederschool en houdt van voetbal, toneel, wielrennen én schrijven. Schrijven is voor hem
een uitlaatklep. Dat bewees hij in 2019 ook al toen hij deelnam aan de wedstrijd en toen ook tot de
genomineerden werd verkozen. Wanneer hij zijn gedichten op het podium brengt doet hij dat met véél
overtuiging, inleving en kracht. Zijn gedichten zijn niet vrijblijvend en mogen ook ergens over gaan. Als een
onversneden slam poet vertelt Mauro wat hij te vertellen heeft.
Als Kinderstadsdichter schreef Mauro in 2020 al verschillende gedichten in overleg met de Bib. Maar ook
daarnaast schrijft Mauro over van alles en nog wat. Hij startte eind 2020 zowaar een eigen website/blog
Maurovervanalles – Interviews met bekend Vlaanderen. Onze Kinderstadsdichter is een echt enthousiast
talentenkind waar we ongetwijfeld nog van gaan horen!
Naar jaarlijkse traditie kende de jury tevens de Armand Van Assche poëzieprijs voor jonge dichters toe.
Deze prijs, uitgereikt door Erika De Cuyper, weduwe van Armand Van Assche, ging dit jaar naar Aya
Vanvinckenroye. Haar gedicht School bekoorde de jury enorm vanwege de puurheid en balans. Aya is
slechts 12 jaar en is onmiskenbaar een jong talent.
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Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een
lijst van boeken om te beoordelen. Ze komen samen in leesgroepen om onder
begeleiding van een volwassene te praten over de boeken. Als je als jurylid alle titels
van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Op het stemformulier
noteer je je top 8. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.
Het werkjaar
In mei 2020 werd het 30ste werkjaar van de KJV in Sint-Niklaas afgesloten. De 4 groepen, verdeeld over
4 leeftijdscategorieën, vergaderden 5 maal tussen oktober 2019 en maart 2020 op vrijdagavond,
zaterdag- en zondagvoormiddag. Er waren 119 ingeschreven juryleden.
Bib Sint-Niklaas neemt deel met vier leeftijdsgroepen:
Groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar) | 54 lezers
Groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar) | 51 lezers
Groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar) | 8 lezers
Groep 6: +14 jaar (3de en 4de middelbaar) | 6 lezers
Sint-Catharina Tinel uit Sinaai startte in 2019 met ondersteuning van de Bib, ook met een KJV-werking
tijdens de schooluren. Zij hadden geluk en konden op 17 oktober het startfeest vieren met Luc
Hanegreefs. In 2020 lazen er 79 juryleden uit 11 klassen mee. De samenkomst in november verliep
digitaal voor groep 5 en 6.
Voor de begeleiding van de verschillende groepen konden we ook in 2019–2020 rekenen op de steun
van 8 erg gemotiveerde vrijwilligers.
Hierbij de top-3 van de KJV-boeken van de verschillende groepen van Sint-Niklaas.
Groep 3 | 8-10-jarigen | 10 juryleden
1. De keukenprins van Mocano IV: De grote ontsnapping - Mathilde Masters
2. Hoe ik een detective werd - Ulf Stark
3. Silas en de wolf - Selma Noort
Groep 4 | 10-12-jarigen | 11 juryleden
1. Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn - Davide Morosinotto
2. Nevermoor: Morrigan Crow en het wondergenootschap- Jessica Townsend
3. Alles komt goed, altijd - Kathleen Vereecken
Groep 5 | 12-14-jarigen | 1 jurylid
1. Tsunami - Nico De Braeckeleer
2. Charlie en ik - Mark Lowery
3. Het verloren galjoen - Johan Vandevelde
Groep 6 | 14-16-jarigen | 1 jurylid
1. Wit konijn, rode wolf - Tom Pollock
2. Verhalen uit de binnenstad - Shaun Tan
3. Een verre plek vlakbij - Hayley Long
De laatste bijeenkomst in maart, wanneer ook de stemming gebeurt en het slotfeest, voorzien op 8 mei
2020, werden geannuleerd wegens coronamaatregelen. Hierdoor kwamen er relatief weinig stemmen
binnen van de juryleden. Er werd wel een slotmoment met de begeleiders georganiseerd op 26 juni 2020.
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Annie M.G. Schmidt
Op 21 mei 2020 was het 25 jaar geleden dat Annie M.G. Schmidt
overleed. In de aanloop naar dit herdenkingsjaar organiseerde
de Bib reeds in het najaar 2019 enkele activiteiten rond deze
nog steeds bekende en beminde Nederlandse schrijfster en
dichteres.
Zo was Kunstendag voor Kinderen op 17 november 2019
meteen de start voor het Annie M.G. Schmidt-jaar in SintNiklaas. Vanaf dan sierde het knappe rode kraanwagentje van
Pluk van de Petteflet de jeugdafdeling. Die ochtend toverden
we de Bib om tot een labyrint van vertelhoekjes en
voorleesplekjes vol grappige én stoere verhalen van Annie M.G.
Schmidt. En er werd volop geknutseld in het thema.
Het programma:
zondag 19 januari
zondag 23 februari
zondag 15 maart

zondag 26 maart
zondag 17 mei

Zondagskind Voorlezen: Rijmen met Annie. Gedichten van Annie en
knutselen
Zondagskind EcoBib: knutselen rond Jip en Janneke i.s.m. Velt vzw
Bibparade: optreden van leerlingen lab van de D’Academie Podium
spelen: ‘Ik heb een tante en een oom’ – Het kleurenpalet van Annie M.G.
Schmidt o.l.v. Annelies De Wolf (geannuleerd)
Optreden van leerlingen Muzieklab/Groepsmusiceren van D’ Academie
Podium o.l.v. Anne Van Ballart (geannuleerd)
Voorstelling ‘Het beste van Annie’ door Frank Cools (verplaatst naar 22
maart 2021)

Liedjes voor Annie | 26 april 2020
Op zondag 26 april stond ‘Liedjes voor Annie’ op het
agenda. Dit werd helaas geannuleerd. Leerlingen Muzieklab/Groepsmusiceren 2.1c en 2.2c zouden onder
leiding van Anne Van Ballaert bekende en minder
bekende liedjes, van koningen en koninginnen, prinsen
en prinsessen en… het Beertje Pippeloentje, van Annie
MG Schmidt brengen onder pianobegeleiding van Els
Vermeyen. I.s.m. d’Academie Podium.
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Voorstelling ‘Het beste van Annie’ door Frank Cools
Frank Cools is een gedreven podiumkunstenaar. Hij zingt en acteert, vertelt, schrijft en componeert, zowel
voor kinderen als volwassenen. Hij vertelt, rijmt en zingt met ongekend plezier over prinsessen, egeltjes,
zwarte kippen, vreemde tantes, beren en nog veel meer… Allemaal kleine verhaaltjes van de altijd
fantastische Annie MG Schmidt! Filip Van Duijn (zoon van Annie MG Schmidt) zei: ‘Wat Frank Cools met
het werk van mijn moeder doet, is heel bijzonder. Ze zou er ontzettend blij mee geweest zijn!’
De voorstelling van 17 mei werd verplaatst naar 22 maart 2021.

Babyborrel en Leesfeest
Babyborrel
Ook in 2020 organiseerde de Bib in het voor- en najaar met succes een Babyborrel waarop
alle éénjarige kinderen uit Sint-Niklaas en de deelgemeenten waren uitgenodigd. Op
zaterdag 7 maart kwamen er 46 gezinnen langs. Zij werden feestelijk ontvangen, kregen
een gepersonaliseerde rondleiding in de bibliotheek en werden vergast op een hapje en
drankje. De babyborrel van zaterdag 3 oktober werd verplicht geannuleerd.
De kinderen kregen een mooie verjaardagskalender, vormgegeven door Emma Thyssen,
mee naar huis.

Leesfeest
Op zaterdag 17 oktober 2020 stond de 8ste editie van het Leesfeest in de jeugdbib gepland. Deze werd
geannuleerd. Normaal gezien ontvangen alle kinderen uit het eerste leerjaar een uitnodiging via de
school. Op de dag zelf krijgen ze een korte rondleiding in de jeugdafdeling met extra aandacht en uitleg
over de eerste leesboekjes en het nieuwe AVI-systeem. We laten de kinderen op een leuke manier kennis
maken met onze uitgebreide collectie: prentenboeken, eerste leesboeken, samenleesboeken,
voorleesboeken, weetboeken... samen met een hapje en een drankje

#Gekaft
Op woensdag 2 september organiseerde, voor het derde jaar op rij,
de Bib van Sint-Niklaas samen met heel wat andere Wase
bibliotheken en Cultuurtuin Waas #Gekaft. Dit jaar sloegen we buiten
aan het kaften op de esplanade voor de Bib. Ondanks heel wat
voorzorgsmaatregelen omwille van Covid-19 maakten we er een
spetterende namiddag van: maar liefst 22 bubbels deden mee!
In het #Kaftstation voorzagen de deelnemers onder de deskundige
begeleiding van vrijwilligers hun (school)boeken van een kleurig
jasje, in het #Kaftatelier pimpten ze de gekafte boeken met allerlei
knutselmateriaal en tot slot werkte illustrator Loes De Gendt de
kunstige boeken finaal af met een prachtige tekening of stempel. Wie
hongerig of dorstig was, kon iets consumeren in het #Kaftcafé waar
de lieve dames van Oxfam de scepter zwaaiden.

Leesbazaar
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Op zondag 16 februari organiseerden we in de Bib de 2de editie van Leesbazaar! Leesbazaar is een
keileuke, internationaal getinte voorlees- en knutselactiviteit voor kinderen tussen 4 en 10 jaar, met hun
ouders of grootouders. Leesbazaar is het grote broertje van Zondagskind Voorlezen, met 5
voorleeshoeken waar vrijwilligers kinder- en jeugdverhalen voorlazen in het Vietnamees, Albanees, Dari
en Pasjtoe, Turks en Italiaans. De kinderen hoefden de talen niet te kennen om naar de verhalen te
kunnen luisteren, de combinatie met het Nederlands en lichaamstaal werd steeds gemaakt. Er was ook
een heuse knutselhoek, waar de kinderen – in thema – een leuk aandenken in elkaar konden knutselen.
Na elk bezoekje aan een voorlees- of knutselhoek, kregen de kinderen een stempel. Na afloop konden ze
hun volle stempelkaart inleveren, waarmee ze kans maakten op een leuke prijs. Er werden maar liefst 33
stempelkaarten ingeleverd!
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En verder…
Kunstendag voor Kinderen | een Knutselpakket voor een échte Koning(in)
Voor Kunstdag voor Kinderen bedachten we een coronaproof alternatief.
Als we Annie M.G. Schmidt mogen geloven, bestaat er een land waar iedereen kan vliegen.
Kanebberdebebben! De bakker, de timmerman, de schooljuf, … Ze hebben allemaal vleugels. Maar die
van de koning zijn het grootst, uiteraard. Wil jij ook een tocht wagen naar het mysterieuze land met de
vliegende inwoners? Dan heb je natuurlijk vleugels nodig. Met het ‘Knutselpakket voor een échte
Koning(in)’ maak jij je eigen vleugels helemaal zelf. Wie weet zien we elkaar later terug in
Kanebberdebebben? Wij zijn al in de wolken!
Met deze tekst uit Annie M.G. Schmidt - De koning gaat verhuizen. En andere gedichten met een kroontje
werden onze kunstige lenertjes aangemoedigd een ‘Knutselpakket voor een échte Koning(in)’ te bestellen
om hun eigen vleugels helemaal zelf maken. De 51 ingeschrevenen konden op 15 november in de
hoofdbib hun knutselpakket afhalen en thuis zelf aan de slag gaan.
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Baas in eigen Boek
Tijdens de zomermaanden zet de Bib traditiegetrouw het leesprogramma “Baas in eigen boek” op poten.
Hiermee willen we lezen bij kinderen tussen 6 en 12 jaar ook tijdens de vakantiemaanden stimuleren. De
kinderen kregen in de Bib een vakantieboekje voor het eerste tot het derde of het vierde tot het zesde
leerjaar, met allerlei leuke opdrachten en 3 vragen over een gelezen boek naar keuze. 60 kinderen (2019:
79) brachten een vol vakantieboekje terug en konden een leuke prijs kiezen uit de prijzenkast!
Schatten van Vlieg
De zoektocht Schatten van Vlieg over het thema “Hoor jij wat ik hoor” ging volledig coronaproof door
langs de buitenramen van de Bib. Dit jaar namen Adhemar en Nero de schatkistzoekers mee op sleeptouw.
In de inkomhal konden ze een opdrachtenboekje met stappenplan ophalen. De deelnemers kregen nadien
hun cadeautje thuis opgestuurd, wat bijzonder in de smaak viel.

Sinterklaastekenwedstrijd
Naar jaarlijkse gewoonte konden de kinderen een tekening voor de Sint inkleuren. We kregen ongeveer
167 tekeningen (waarvan 43 tekeningen van buiten Sint-Niklaas) kunstig ingekleurd terug. Dit jaar
stonden we ook op de website van ‘Stad van de Sint’ wat uiteraard het grote aantal van buiten SintNiklaas verklaart…
De winnaars werden persoonlijk verwittigd om hun prijs te komen afhalen in de jeugdbib en in de filialen.
We bereikten hiermee grotendeels een publiek dat nog niet naar de Bib kwam en zeer positief stond t.o.v.
het cadeauboek. Deze wedstrijd werkt dus prima als leesbevordering.
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Berenjacht
In volle corona lockdown werden er verschillende initiatieven gelanceerd op sociale media waaronder
ook een berenjacht. De Bib deed hier graag aan mee!
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De Bib in cijfers
De Bib van Sint-Niklaas schakelde eind september 2019 over naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise.
Deze omschakeling heeft ook gevolgen voor de manier waarop statistieken en cijfergegevens verzameld
worden én voor de manier waarop de collectie wordt ingedeeld (in ‘kasten’ in plaats van ‘sublocaties’).
Toen het jaarverslag van 2019 werd geschreven, waren nog niet alle materialen succesvol omgezet naar
de juiste kasten. Er werden toen grote inspanningen geleverd om het cijfermateriaal toch de
werkelijkheid te doen benaderen door bezitscijfers te berekenen op basis van aanwinsten- en
afvoercijfers.
In 2020 is de kastindeling echter volledig afgerond en werden de bezit- en uitleencijfers wel rechtstreeks
uit Wise gehaald. Voor het verzamelen van de cijfers voor dit jaarverslag (bezit en
uitleningen/verlengingen) vertrokken we vanuit de kastindeling, waarbij elke kast in Wise gelijkgesteld
werd met de omschrijvingen (jeugd fictie, jeugd strips, jeugd non-fictie, etc.) die sinds enkele jaren voor
het jaarverslag gebruikt worden.

Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | bezit
Alhoewel de bezitscijfers zeker in dezelfde lijn liggen van de voorbije jaren, is het duidelijk dat de
omschakeling naar het nieuwe bibliotheeksysteem een vergelijking met de voorbije jaren bemoeilijkt. De
cijfers van 2019 zijn lastig vergelijkbaar met 2018 omdat in 2019 cijfergegevens uit 2 verschillende
bibliotheeksystemen verwerkt moesten worden en de kastindeling toen nog niet op punt stond. 2020 is
dan weer het eerste jaar waarin de cijfergegevens volledig uit het nieuwe bibliotheeksysteem gehaald
werden, waardoor er toch enkele verschuivingen merkbaar zijn in de manier waarop de cijfers verzameld
worden.
Omdat de cijfers van 2018-2019-2020 om bovenstaande redenen moeilijk te vergelijken zijn, zijn
vergelijkingen op detailniveau weinig zinvol en worden die voor dit jaarverslag grotendeels achterwege
gelaten. De cijfergegevens die vanaf 2020 verzameld worden, zullen wel vlot met elkaar te vergelijken
zijn.
Gedrukte materialen
Het aantal gedrukte materialen in bezit is met 1,10 % gedaald ten opzichte van 2019, maar ligt wel weer
volledig in dezelfde lijn van 2018. We merken wel op dat Wise een aantal materialen die voordien als
‘volwassen fictie’ werden aangeduid nu onder ‘jeugd fictie’ indelen. De materialen voor adolescenten
vallen nu bijvoorbeeld onder ‘jeugd fictie’ terwijl ze voordien bij de ‘volwassen fictie’ werden ingedeeld.
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2020

2019

2018

% tov 2019

jeugd fictie

18.532

16.454

16.904

12,63%

jeugd strips

4.892

4.613

4.105

6,05%

Jeugd non-fictie

5.386

5.450

5.434

-1,17%

Totaal jeugd

28.810

26.517

26.443

8,65%

Volwassen fictie

25.663

27.276

27.210

-5,91%

Volwassenen strips

6.741

6.309

5.992

6,85%

Volwassen non-fictie

40.221

43.270

42.447

-7,05%

Tijdschriftnummers

6.464

5.729

5.594

12,83%

Totaal volwassenen

79.089

82.584

81.243

-4,23%

Totaal gedrukte materialen

107.899

109.101

107.686

-1,10%

Verdeling collectie jeugdvolwassenen

27%

73%

Totaal jeugd

Totaal volwassenen

27 % van de collectie gedrukte materialen bestaat uit jeugdmaterialen, de overige 73% zijn materialen
voor volwassenen.

Spreiding collectie gedrukte materialen

6%

jeugd fictie

17%

jeugd strips
5%
5%

37%

Jeugd non-fictie
Volwassen fictie
Volwassenen strips
Volwassen non-fictie

24%

Tijdschriftnummers

6%
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Audiovisuele materialen
De grootte van de AVM-collectie nam met meer dan 10% af ten opzichte van 2019 en met 5% ten opzichte
van 2018.
De AVM-collectie staat al jarenlang onder grote druk door de steeds toenemende concurrentie van online
streamingdiensten. De dalende uitleencijfers vertalen zich ook in een keuze om het AVM-aanbod te
verkleinen. Vooral bij de AVM-materialen voor volwassenen is deze teneur meer en meer zichtbaar.
2020

2019

2018

% tov 2019

236
21.431
21.667

435
22.000
22.435

795
21.958
22.753

-45,75%
-2,59%
-3,42%

lp

297

300

241

-1,00%

cd-rom jeugd

13

10

12

30,00%

daisy jeugd
daisy volw.
totaal daisy's

142
73
215

110
182
292

148
156
304

29,09%
-59,89%
-26,37%

dvd jeugd
dvd volw.

1.609
9.372

1.604
12.434

1.491
10.185

0,31%
-24,63%

blu-ray jeugd
blu-ray volw.
totaal dvd's/blu-rays

93
785
11.859

94
844
14.976

105
832
12.613

-1,06%
-6,99%
-20,81%

238
226
464

188
235
423

150
187
337

26,60%
-3,83%
9,69%

totaal avm jeugd

2.331

2.441

2.701

-4,51%

totaal avm volw.

32.184

35.995

33.559

-10,59%

Totaal AVM

34.515

38.436

36.260

-10,20%

cd jeugd
cd volw.
totaal cd's

games jeugd
games volw.
totaal games

Gezelschapsspellen
In 2019 werd een collectie spellen voor volwassenen opgestart. In 2020 nam deze collectie met bijna
een kwart toe ten opzichte van het jaar voordien. De collectie is gericht op volwassenen en oudere
kinderen (12+).
Materiaal
Gezelschapsspellen

2020

2019

% tov 2019

240

195

23,08%
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Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | aanwinsten en afvoer
Gedrukte materialen | aanwinsten en afvoer
Het aantal aangekochte materialen daalde met 7,21% ten opzichte van 2019. Vooral bij de jeugdstrips
(-32,37%) en volwassen non-fictie (-25,51%) is de daling opvallend.
De collectie jeugdstrips werd in 2019 grondig vernieuwd, wat de stevige daling in 2020 verklaart.
De hoofdbib heeft een mooie en up-to-date collectie reisgidsen, waar doorgaans ook veel nieuwe
materialen voor worden aangekocht. In 2020 werd omwille van de door Corona veroorzaakte
reisbeperkingen veel minder dan gebruikelijk ingezet op dit collectie-onderdeel.
Aanwinsten

2020

2019

2018

% tov 2019

jeugd fictie
jeugd strips
Jeugd non-fictie
Totaal jeugd

2.083
514
505
3.102

1.997
760
277
3.034

1.758
366
432
2.556

4,31%
-32,37%
82,31%
2,24%

Volwassen fictie
Volwassenen strips

1.927
573

1.671
580

2.083
439

15,32%
-1,21%

Volwassen non-fictie
Tijdschriftnummers
Totaal volwassenen

2.535
1.998
5.035

3.403
2.234
5.654

3.264
2.492
5.786

-25,51%
-10,56%
-10,95%

Totaal gedrukte materialen

10.135

10.922

10.834

-7,21%

Afvoer

2020

2019

2018

% tov 2019

jeugd fictie
jeugd strips

1.271
324

1.192
185

1.491
312

6,63%
75,14%

Jeugd non-fictie
Totaal jeugd

612
2.207

512
1.889

544
2.347

19,53%
16,83%

Volwassen fictie
Volwassenen strips
Volwassen non-fictie

1.253
26
1.987

1.792
133
4.090

2.017
122
2.441

-30,08%
-80,45%
-51,42%

Tijdschriftnummers
Totaal volwassenen

2.114
3.266

1.749
6.015

2.357
4.580

20,87%
-45,70%

Totaal gedrukte materialen

7.587

9.653

9.284

-21,40%
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Gedrukte materialen | overzicht
De collectie-grootte van de gedrukte materialen bleef nagenoeg hetzelfde als in 2018 ondanks het feit
dat de aanwinsten- en afvoercijfers in 2020 niet helemaal in evenwicht waren. Er werden 10.135
materialen aangekocht en slechts 7.587 materialen afgevoerd.
2020

bezit

aanwinsten

afvoer

jeugd fictie
jeugd strips
Jeugd non-fictie
Volwassen fictie
Volwassenen strips

18.532
4.892
5.386
25.663
6.741

2.083
514
505
1.927
573

1.271
324
612
1.253
26

Volwassen non-fictie
Tijdschriftnummers

40.221
6.464

2.535
1.998

1.987
2.114

107.899

10.135

7.587

Overzicht bezit - aanwinsten - afvoer
Tijdschriftnummers
Volwassen non-fictie
Volwassenen strips
Volwassen fictie
Jeugd non-fictie
jeugd strips
jeugd fictie
0

10.000

20.000
afvoer

30.000
aanwinsten
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bezit

50.000

60.000

70.000

Audiovisuele materialen | aanwinsten en afvoer
Voor het tweede jaar op rij worden er opvallend minder AVM-materialen aangekocht dan voordien het
geval was. De dalende uitleencijfers van de afgelopen jaren weerspiegelen zich ook in het aankoop- en
afvoerbeleid. Vooral bij de AVM-collectie voor volwassenen is de evolutie richting een kleinere collectie
duidelijk zichtbaar.

Aanwinsten

2020

2019

2018

% tov 2019

18
905
923

16
634
650

34
1.264
1.298

12,50%
42,74%
42,00%

lp

0

58

63

-100,00%

cd-rom jeugd

0

0

0

0,00%

daisy jeugd
daisy volw.
totaal daisy's

0
0
0

1
0
1

52
10
62

-100,00%
0,00%
-100,00%

dvd jeugd
dvd volw.

121
394

164
489

243
1.020

-26,22%
-19,43%

blu-ray jeugd
blu-ray volw.
totaal dvd's/blu-rays

10
18
543

11
41
705

13
75
1.351

-9,09%
-56,10%
-22,98%

games jeugd
games volw.
totaal games

57
46
103

85
33
118

15
37
52

-32,94%
39,39%
-12,71%

totaal avm jeugd

206

277

357

-25,63%

total avm volw.

1.363

1.255

2.469

8,61%

Totaal AVM

1.569

1.532

2.826

2,42%

cd jeugd
cd volw.
totaal cd's
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Afvoer

2020

2019

2018

% tov 2019

95
1.419
1.514

16
401
417

23
442
465

493,75%
253,87%
263,07%

lp

1

1

0

0,00%

cd-rom jeugd

0

0

0

daisy jeugd
daisy volw.
totaal daisy's

5
16
21

0
0
0

42
0
42

29
1367
1
20
1.417

179
267
25
82
553

158
264
5
7
434

-83,80%
411,99%
-96,00%
-75,61%
156,24%

6
12
18

41
29
70

9
13
22

-85,37%
-58,62%
-74,29%

totaal avm jeugd
total avm volw.

136
2.835

261
780

237
726

-47,89%
263,46%

Totaal AVM

2.971

1.041

963

185,40%

cd jeugd
cd volw.
totaal cd's

dvd jeugd
dvd volw.
blu-ray jeugd
blu-ray volw.
totaal dvd's/blu-rays
games jeugd
games volw.
totaal games
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Audiovisuele materialen | overzicht
2020
cd jeugd

bezit

aanwinsten

afvoer

236

18

95

21.431
21.667

905
923

1.419
1.514

lp

297

0

1

cd-rom jeugd

13

0

0

daisy jeugd
daisy volw.
totaal daisy's

142
73
215

0
0
0

5
16
21

dvd jeugd

1.609

121

29

dvd volw.
blu-ray jeugd
blu-ray volw.
totaal dvd's/blu-rays

9.372
93
785
11.859

394
10
18
543

1367
1
20
1.417

games jeugd

238

57

6

games volw.
totaal games

226
464

46
103

12
18

totaal avm jeugd
total avm volw.

2.331
32.184

206
1.363

136
2.835

Totaal AVM

34.515

1.569

2.971

cd volw.
totaal cd's

Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | uitleningen en verlengingen
Als gevolg van de Corona-maatregelen was de hoofdbib gedurende 1/5 van het jaar gesloten of kende ze
een aangepaste werking (met afhaalpakketten). Vanaf de heropening van de Bib (eind mei) tot het einde
van het jaar werden bezoekers aangemoedigd om niet samen naar de Bib te komen, waren
klasuitleningen gedurende het grootste deel van het jaar niet mogelijk, werd de uitleentermijn van
materialen gedurende lange tijd verlengd van 4 tot 6 weken om bezoekersstromen beter te spreiden…
Al deze Corona-maatregelen hadden uiteraard een impact op de uitleencijfers van 2020. Vergelijkingen
op detailniveau met de voorbijgaande jaren zijn door de uitzonderlijke situatie vrij zinloos. Ook de
omschakeling naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise bemoeilijkt een vergelijking met de voorbijgaande jaren.
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Gedrukte materialen
Bij de volwassenen daalden de uitleencijfers met 32,75%. De uitleencijfers van de jeugdmaterialen
daalden met 18,21%.
Over de volledige collectie heen waren er 26,73% minder uitleningen dan het jaar voordien. Rekening
houdend met de moeilijke omstandigheden waarin de hoofdbib ten gevolge van Corona moest opereren,
geven deze uitleencijfers aan dat de Bib ook in moeilijke tijden een vaste waarde is voor veel mensen.
2020

2019

2018

% tov 2019

jeugd fictie
jeugd strips
jeugd non-fictie
Totaal jeugd

81.895
37.061
12.742
131.698

105.776
40.495
14.756
161.027

102.670
40.528
17.512
160.710

-22,58%
-8,48%
-13,65%
-18,21%

volwassen fictie
volwassenen strips
volwassen non-fictie
tijdschriftnummers
Totaal volwassenen

73.717
11.777
67.431
9.185
152.925

94.187
23.643
95.061
14.520
227.411

100.668
23.912
106.290
14.516
245.386

-21,73%
-50,19%
-29,07%
-36,74%
-32,75%

geen kastaanduiding

5.005
388.438

406.096

-26,73%

Totaal gedrukte materialen

284.623

Audiovisuele materialen
Ondanks de sluiting kenden de uitleencijfers van jeugd-AVM-materialen (DVD’s en games) een sterke
stijging. Enkel de uitleencijfers van de jeugdcd's daalden sterk (-73%!!) Ook bij de volwassenen is er een
duidelijk verschil tussen de uitleencijfers van CD's en DVD's. Waar het aantal uitgeleende DVD's met 23%
daalde, is het aantal uitleningen bij de CD's met bijna 40% gedaald ten opzichte van 2019.
Over de volledige collectie heen waren er 29,28 % minder uitleningen dan het jaar voordien, wat in
dezelfde lijn ligt als de uitleencijfers bij de gedrukte materialen. Ook hier: gezien de omstandigheden
door Corona is dit een goed resultaat.

U/V AVM
games volw.
games jeugd
blu-ray volw.

blu-ray jeugd
dvd volw.
dvd jeugd
daisy volw.
daisy jeugd
lp
cd volw.
cd jeugd
0

10.000

20.000
U/V 2018

30.000
U/V 2019
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40.000
U/V 2020

50.000

60.000

U/V 2020

U/V 2019

U/V 2018

% tov 2019

695
22.906
23.601

2.571
36.871
39.442

2672
48877
51.549

-72,97%
-37,88%
-40,16%

367

390

389

-5,90%

cd-rom jeugd

0

0

daisy jeugd
daisy volw.
totaal daisy's

93
35
128

194
254
448

116
285
401

-52,06%
-86,22%
-71,43%

dvd jeugd
dvd volw.
blu-ray jeugd
blu-ray volw.
totaal dvd's/blu-rays

6.406
13.531
347
687
20.971

5.761
17.575
222
887
24.445

7787
24805
269
1490
34.351

11,20%
-23,01%
56,31%
-22,55%
-14,21%

games jeugd
games volw.
totaal games

1.302
614
1.916

1.007
699
1.706

540
644
1.184

29,29%
-12,16%
12,31%

totaal avm jeugd
total avm volw.

8.843
38.140

9.755
56.676

11.384
76.490

-9,35%
-32,71%

Totaal AVM

46.983

66.431

87.874

-29,28%

cd jeugd
cd volw.
totaal cd's
lp

Gezelschapsspellen
U/V

2020

2019

% tov 2109

Gezelschapsspellen

1.256

1.456

-13,74%

Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | gebruikerscoëfficiënt
Onder gebruikscoëfficiënt wordt verstaan: de verhouding tussen het collectiebezit en het aantal
uitleningen. De gebruikscoëfficiënt wordt berekend door het aantal uitleningen van gedrukte materialen
of van audiovisuele materialen, te delen door het bezit van gedrukte materialen of van audiovisuele
materialen. Gebruikscoëfficiënt = Uitleningen/Bezit
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Gedrukte materialen
GC 2020

GC 2019

GC 2018

jeugd fictie

4,42

6,43

6,00

jeugd strips
jeugd non-fictie

7,58
2,37

8,78
2,71

9,87
3,21

Totaal jeugd

4,57

6,07

6,03

volwassen fictie
volwassenen strips

2,87
1,75

3,45
3,75

3,64
3,97

volwassen non-fictie
tijdschriftnummers
Totaal volwassenen

1,68
1,42
1,93

2,20
2,53
2,75

2,48
2,57
3,01

Totaal gedrukte materialen

2,64

3,56

3,73

GC 2020
2,94
1,07
1,09

GC 2019
5,91
1,68
1,76

GC 2018
3,36
2,23
2,27

lp

1,24

1,30

1,61

cd-rom jeugd

0,00

0,00

0,00

daisy jeugd
daisy volw.
totaal daisy's

0,65
0,48
0,60

1,76
1,40
1,53

0,78
1,83
1,32

dvd jeugd
dvd volw.
blu-ray jeugd
blu-ray volw.
totaal dvd's/blu-rays

3,98
1,44
3,73
0,88
1,77

3,59
1,41
2,36
1,05
1,63

5,22
2,44
2,56
1,79
2,72

games jeugd
games volw.
totaal games

5,47
2,72
4,13

5,36
2,97
4,03

3,60
3,44
3,51

totaal avm jeugd
total avm volw.

3,79
1,19

4,00
1,57

4,21
2,28

Totaal AVM

1,36

1,73

2,42

Audiovisuele materialen

cd jeugd
cd volw.
totaal cd's
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Gezelschapsspellen
GC 2020

GC2019

5,23

7,47

Gezelschapsspellen

Collecties en uitleningen | filialen | bezit – aanwinsten – afvoer
De bibliotheek van Sint-Niklaas telt naast de hoofdbibliotheek nog vier filialen die verspreid liggen over
het grondgebied van groot Sint-Niklaas.
Als we naar het bezit over alle filialen heen kijken is het bezit licht gedaald ten opzichte van 2019 en
min of meer stabiel gebleven ten opzichte van 2018.
Er werd in 2020 in verhouding meer afgevoerd (7.039 exemplaren) dan er werd aangekocht (5.962) in de
filialen.
Tijdens de Corona-sluiting werd er heel wat werk verricht achter de schermen in de filialen:
inventariseren, omzetten van materialen, Daisy-etiketten kleven en ook afvoeren van materialen.

2020

Bezit
2019

2018

Filiaal Belsele
Filiaal Clementwijk
Filiaal Nieuwkerken
Filiaal Sinaai

15.107
14.766
16.969
15.497

14.871
15.222
17.912
15.530

14.816
14.747
17.780
15.198

Totaal Filialen

62.339

63.535

62.541

2020

Aanwinsten
2019

2020

Afvoer
2019

2018

2018

Filiaal Belsele
Filiaal Clementwijk

1.539
1.200

1.496
1.049

1.493
1.280

778
1.663

1.441
574

1.005
1.431

Filiaal Nieuwkerken
Filiaal Sinaai
Totaal Filialen

1.740
1.483
5.962

1.598
1.458
5.601

1.816
1.541
6.130

2.865
1.733
7.039

1.466
1.126
4.607

2.245
1.438
6.119

Van de 4 filialen is de collectie in Nieuwkerken het grootst (27% van het totaalbezit van de filialen). De
collecties in Belsele (24%), Clementwijk (24%) en Sinaai (25%) hebben ongeveer dezelfde grootte.

Spreiding bezit filialen
24%

25%

24%

27%

Filiaal Belsele

Filiaal Clementwijk

Filiaal Nieuwkerken

Filiaal Sinaai
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Collecties en uitleningen | filialen | uitleningen en verlengingen
Net zoals de hoofdbib waren alle filialen omwille van Corona 10 weken gesloten, bijna 1/5 van het jaar.
We stellen echter vast dat de uitleencijfers over alle filialen heen ook ‘slechts’ 1/5 (19,69 %) lager liggen
dan het jaar voordien. Rekening houdend met de lange periode van sluiting, lijken de uitleencijfers in de
filialen stabiel te blijven. Indrukwekkend, ondanks alle corona-maatregelen! Net zoals in de hoofdbib
stellen we vast dat mensen in deze lastige Corona-tijden de weg naar de Bib blijven vinden.
In Belsele zijn de uitleencijfers zelfs maar met 10 % gedaald ten opzichte van het jaar voordien.
Nieuwkerken blijft zoals de afgelopen jaren het filiaal met het hoogste aantal uitleningen (34.853
uitleningen), van dichtbij gevolgd door Sinaai (32.695 uitleningen) en Belsele (32.508).
Het filiaal in de Clementwijk heeft duidelijk een kleiner bereik, maar heeft als stadsfiliaal ook een ander
profiel dan de filialen in de deelgemeenten.

Filiaal Belsele
Filiaal Clementwijk
Filiaal Nieuwkerken
Filiaal Sinaai
Totaal Filialen

2020

U/V
2019

% tov 2019
2018

32.508
19.490
34.853
32.695
119.546

36.330
25.758
43.823
42.948
148.859

38.157
27.712
46.552
41.510
153.931

-10,52%
-24,33%
-20,47%
-23,87%
-19,69%

U/V filialen
Filiaal Sinaai

Filiaal Nieuwkerken
Filiaal Clementwijk
Filiaal Belsele
0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

2018

2019
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Collecties en uitleningen | filialen | gebruikscoëfficiënt
Onder gebruikscoëfficiënt wordt verstaan: de verhouding tussen het collectiebezit en het aantal
uitleningen. De gebruikscoëfficiënt wordt berekend door het aantal uitleningen van gedrukte materialen
of van audiovisuele materialen, te delen door het bezit van gedrukte materialen of van audiovisuele
materialen.
Gebruikscoëfficiënt = Uitleningen / bezit

GC
Filiaal Belsele
Filiaal Clementwijk
Filiaal Nieuwkerken
Filiaal Sinaai
Totaal Filialen

2020

2019

2018

2,15
1,32
2,05
2,11
1,92

2,44
1,69
2,45
2,77
2,34

2,58
1,88
2,62
2,73
2,46

Leners | hoofdbibliotheek en filialen
2020

%

2019

%

2018

%

% tov 2019

0 tot en met 2 jaar
3 tot en met 5 jaar
6 tot en met 11 jaar
12 tot en met 14 jaar
15 tot en met 17 jaar
18 tot en met 24 jaar

30
130
1.044
1.058
1.400
1.501

0,21%
0,89%
7,16%
7,26%
9,60%
10,30%

37
154
1.209
1.328
1.666
2.101

0,21%
0,89%
7,02%
7,71%
9,67%
12,20%

46
186
1.328
1.432
1.645
1.987

0,27%
1,07%
7,65%
8,25%
9,48%
11,45%

-18,92%
-15,58%
-13,65%
-20,33%
-15,97%
-28,56%

25 tot en met 34 jaar
35 tot en met 44 jaar
45 tot en met 54 jaar
55 tot en met 64 jaar
65 tot en met 79 jaar
80 jaar en ouder

1.541
2.505
2.018
1.502
1.548
299

10,57%
17,19%
13,84%
10,30%
10,62%
2,05%

1.839
2.744
2.304
1.837
1.654
355

10,67%
15,93%
13,37%
10,66%
9,60%
2,06%

1.940
2.675
2.303
1.876
1.592
342

11,18%
15,42%
13,27%
10,81%
9,17%
1,97%

-16,20%
-8,71%
-12,41%
-18,24%
-6,41%
-15,77%

totaal

14.576

•
•

17.228

17.352

-15,39%

De grootste groep leners behoort tot de leeftijdscategorie 35-44 jaar (17,19 % van de leners), gevolgd
door de 45-54 jarigen (13,84 % van de leners). Dit is al jaren het geval.
Met 3.662 leners bestaat een kwart (25,12 %) van het lenersbestand uit minderjarigen. Het grootste
verschil zit in de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar. Ook dit heeft te maken met de Coronamaatregelen. Studeren in de Bib kon immers maar heel beperkt in 2020, ook werden werkplekken en
verblijfsfunctie niet toegestaan, waardoor we niet tegemoet konden komen aan de noden van
studenten.
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Actieve leners per leeftijd
80 jaar en ouder
65 tot en met 79 jaar
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6 tot en met 11 jaar
3 tot en met 5 jaar
0 tot en met 2 jaar
0
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Geografische spreiding
Als we kijken naar de woonplaats van de actieve leners, dan merken we op dat 77,83 % van de leners in
Sint-Niklaas of 1 van de deelgemeenten wonen. Zo’n 5,2 % van de leners komt uit Temse en 4 % uit SintGillis-Waas. De resterende 8,5 % woont in de rest van het Waasland en 4,38 % in gemeenten daarbuiten.
Het aantal actieve leners dat uit Sint-Niklaas afkomstig is, lag in 2020 verhoudingsgewijs iets hoger dan
de voorbijgaande jaren. Mogelijk is dit een gevolg van de Corona-maatregelen en de restricties op vlak
van verplaatsingen die deze maatregelen gedurende een bepaalde periode met zich meebrachten.

Geografische spreiding leners
2%
3%

2%

2%
4%

Sint-Niklaas + Nieuwkerken
Belsele

4%

Sinaai

5%

Temse
Sint-Gillis-Waas

7%

Waasmunster

60%

Stekene
Beveren-Waas

11%

overige Waasland
overige
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•

Eind 2020 telde de stad Sint-Niklaas 78.520 inwoners. Met 11.344 actieve leners die op het
grondgebied van groot Sint-Niklaas wonen, is 14,4 % van de bevolking lid van de bibliotheek.

Woonplaats

2020

2019

2018

% tov 2019

8.721
1.608
1.015
11.344

10.123
1.904
1.070
13.097

10.240
1.865
1.090
13.195

-13,85%
-15,55%
-5,14%
-13,38%

Temse
Sint-Gillis-Waas
Waasmunster
Stekene
Beveren-Waas
Lokeren

758
589
348
282
282
165

927
697
447
369
413
221

987
725
461
402
365
242

-18,23%
-15,49%
-22,15%
-23,58%
-31,72%
-25,34%

Kruibeke
Moerbeke

120
32

143
49

160
49

-16,08%
-34,69%

18
2.594

3.266

3.391

-20,58%

Hamme

181

192

184

-5,73%

andere gemeenten
Overige (*)

457
638

673
865

572
756

-32,10%
-26,24%

algemeen totaal

14.576

17.228

17.342

-15,39%

Stad Sint-Niklaas

77,83%

76,02%

76,09%

76,09%

Rest Waasland

17,80%

18,96%

19,55%

19,56%

Buiten Waasland

4,38%

5,02%

4,36%

4,35%

Sint-Niklaas + Nieuwkerken
Belsele
Sinaai
Totaal Stad Sint-Niklaas

Zwijndrecht
Rest Waasland

Nieuwe inschrijvingen
Eind september 2019 werd het nieuwe bibliotheeksysteem Wise in gebruik genomen in de Bib van SintNiklaas. De omschakeling naar Wise heeft een impact op de manier waarop sommige cijfers verzameld
worden. Zo worden ook de nieuwe inschrijvingen in Wise anders bijgehouden. Wise maakt een
onderscheid tussen (her)inschrijvingen van bestaande actoren (NWH) en inschrijvingen van volledig
nieuwe actoren (NWL). De inschrijving van iemand die in Sint-Niklaas nog geen lid is, maar wel al lid van
een bibliotheek is in een andere gemeente, wordt door Wise als herinschrijving geregistreerd. Het meest
bruikbare cijfer om het aantal nieuwe inschrijvingen weer te geven, is dus de som van NWL + NWH.
In 2020 werden er 2.692 nieuwe leners ingeschreven in de bibliotheek. Dit is een daling met bijna 9 %
ten opzichte van het jaar voordien. Aangezien de Bib bijna 1/5 van het jaar gesloten was of – in het geval
van de hoofdbib – een aangepaste werking met afhaalpakketten kende, zou het aantal nieuwe
inschrijvingen naar verwachting nóg lager hebben moeten liggen. Ligt de oorzaak bij de nieuwe manier
waarop de inschrijvingscijfers bijgehouden worden of vonden er toch nog zoveel mensen hun weg naar
de Bib om zich in te schrijven?
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Nieuwe inschrijvingen | spreiding per vestiging
Veruit de meeste leners (80%) worden ingeschreven in de hoofdbibliotheek, gevolgd door de filialen in
de deelgemeenten (Nieuwkerken: 5,7% - Sinaai: 5,5% - Belsele: 5,4%).
Filiaal Clementwijk staat in voor 3,2% van het aantal inschrijvingen.
In 2018 en 2019 waren 82% van de inschrijvingen voor rekening van de hoofdbib. In 2020 vindt echter
een iets groter aandeel (20%) van de inschrijvingen in de bibfilialen plaats.
Inschrijvingen per vestiging
Filiaal Belsele
Filiaal Clementwijk
Hoofdbib
Filiaal Nieuwkerken
Filiaal Sinaai
Totaal

2020
2019 2018 % tov 2019
Herinschrijvingen Nieuwe klanten Totaal
53
92
145
135 118
7,41%
23
64
87
76
62
14,47%
819
1341
2160 2438 2531
-11,40%
39
114
153
171 196
-10,53%
51
96
147
118 133
24,58%
985
1707
2692 2958 3074
-8,99%

Inschrijvingen - spreiding per vestiging (1)
Filiaal Sinaai
Filiaal Nieuwkerken

Hoofdbib
Filiaal Clementwijk
Filiaal Belsele
0
2018

2019

500
2020 Totaal
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1500

2020 Nieuwe klanten
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Inschrijvingen - spreiding per vestiging (2)
6%

6% 5% 3%

80%

Filiaal Belsele

Filiaal Clementwijk

Filiaal Nieuwkerken

Filiaal Sinaai

Hoofdbib

Nieuwe inschrijvingen | spreiding over het jaar
Het aantal nieuwe inschrijvingen is doorgaans niet mooi evenwichtig gespreid over de 12 maanden van
het jaar en in 2020 was dit al zeker niet het geval. De gevolgen van Corona zijn duidelijk zichtbaar in de
cijfers van de periode maart-december. Door de uitzonderlijke omstandigheden van 2020 is vergelijken
met de voorgaande jaren moeilijk.
Inschrijvingen per maand

2020

2019

% tov 2019

januari
februari
maart
april

397
393
238
0

223
190
257
223

78,03%
106,84%
-7,39%
-100,00%

mei
juni

38
117

249
172

-84,74%
-31,98%

juli
augustus

177
140

217
179

-18,43%
-21,79%

september
oktober

394
381

295
435

33,56%
-12,41%

november
december

245
172

321
197

-23,68%
-12,69%

Totaal

2692

2958

-8,99%
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Nieuwe inschrijvingen - spreiding over het jaar
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Bezoekers
Het aantal inkomende bezoekers in de hoofdbibliotheek wordt geregistreerd door een bezoekersteller
die aan de ingang van de Bib is geplaatst.
jaar

aantal bezoekers

2017
2018
2019

geen volledige bezoekersaantallen beschikbaar wegens werken Bib
188.470

2020

bezoekersteller defect gedurende langere periode, geen volledige bezoekersaantallen
beschikbaar
118.123

Het aantal bezoekers van de hoofdbib daalde met 38% ten opzichte van 2018, het laatste jaar waarin de
bezoekersaantallen onafgebroken voor een volledig jaar werden geregistreerd. De reden voor deze sterke
daling ligt voor de hand: de diverse maatregelen die genomen werden ten gevolge van de Corona-crisis.
Tijdens de eerste lockdown was de Bib gedurende 3 weken gesloten en werd er aansluitend op de sluiting
gedurende 7 weken een afhaalbib georganiseerd in de hoofdbib. Bij de heropening van de Bib eind mei
werden bezoekers aangeraden om niet samen naar de Bib te komen, tijdens code rood waren
klasuitleningen niet mogelijk, er mochten gedurende een lange periode geen activiteiten in de Bib
georganiseerd worden, aangepaste openingsuren, etc. Deze opeenstapeling van redenen verklaart
uiteraard de sterke daling van de bezoekersaantallen.

98

2020 - Spreiding bezoekers HB over het jaar
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Digitale collectie
Mijn.Bibliotheek
Mijn Bibliotheek is een webtoepassing voor de gepersonaliseerde online diensten van de bibliotheek.
De toepassing brengt alle diensten waarvoor een gebruiker moet aanmelden samen achter één login.
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Met ‘Mijn Bibliotheek’:
• kunnen verschillende bibliotheeklidmaatschappen onder 1 profiel worden beheerd;
• kunnen alle lidmaatschappen binnen een gezin (bijvoorbeeld het lidmaatschap van de
kinderen) vanuit 1 profiel beheerd worden;
• beheer je de online toegang tot digitale bronnen van de bibliotheek (thuisgebruik Gopress
Krantenarchief, Fundels).
Het aantal leners dat zich registreert via Mijn Bibliotheek neemt jaar na jaar toe. Intussen telt de Bib
van Sint-Niklaas 14.806 geregistreerde lidmaatschappen. Dit is opnieuw een stijging met 6% ten
opzichte van het jaar voordien. Het aantal geregistreerde lidmaatschappen ligt momenteel zelfs hoger
dan het aantal actieve leners voor 2020, namelijk 14.576 leners.
Het aantal online verlengingen daalde met 30% ten opzichte van 2019. Tijdens de sluitingsperiode en
de periode van aangepaste werking werd de inleverdatum van materialen door de Bib aangepast, zodat
leners hun materialen niet hoefden te verlengen. Bij heropening werd de leentermijn van materialen
bovendien gedurende een lange periode aangepast van 4 naar 6 weken, zodat veel leners het dan allicht
niet nodig achtten om hun materialen online te verlengen. De combinatie van beide factoren verklaart
de daling met 30%.
Ook het aantal reserveringen online daalde opnieuw. Ditmaal met 20%. Aangezien de Bib gedurende
1/5 van de tijd gesloten was of enkel met afhaalpakketten werkte, lijkt dit de daling van het aantal
online reservaties te verklaren.
Mijn.Bibliotheek

2018

2019

2020

Aantal geregistreerd lidmaatschappen

12.811

13.966

14.806

Aantal verlengingen online

106.512

107.257

74.620

Aantal reserveringen online

2.289

1.574

1.269

Nieuwe bibliotheekkoppelingen

2.125

Online betalingen ophalen

1.733

Mijn.Bibliotheek
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Fundels
Een fundel is een bundel vol fun voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Het brengt een prentenboek
multimediaal tot leven en omvat de animatie van een prentenboek, aangevuld met leuke multimediale
activiteiten. Wie lid is van de bibliotheek kan via Mijn Bibliotheek gratis fundels uitlenen en ze via tablet
of pc bekijken.
In 2020 ontleenden 252 unieke gebruikers in totaal 2.366 prentenboeken. Dit is een spectaculaire stijging
(+450%) ten opzichte van het jaar voordien en een gevolg van de extra promo die vooral tijdens de eerste
lockdown voor dit digitale aanbod werd gemaakt. De scholen waren dicht en voor veel ouders met jonge
kinderen waren de fundels allicht een bijkomende manier om de kinderen zinvol bezig te houden terwijl
ze zelf van thuis uit aan het werk waren.
Gebruik Fundels

2018

2019

2020

Unieke gebruikers

72

72

252

Ontleende fundels

391

430

2.366

Evolutie gebruik Fundels
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Ontleende fundels

GoPress
Gopress is de online persdatabank van alle Belgische kranten- en magazine-uitgevers.
Met GoPress heeft de gebruiker toegang tot:
• het Gopress Krantenarchief, waar je alle artikels uit de Vlaamse kranten tot twee dagen terug
terugvindt. Dit is niet enkel binnen de muren van de bibliotheek raadpleegbaar, maar ook van
thuis uit via de Mijn Bibliotheek-account van de lener;
• de Gopress Kiosk, waar alle Vlaamse kranten van vandaag en de afgelopen week integraal
kunnen geraadpleegd worden. Dit is enkel binnen de muren van de bibliotheek raadpleegbaar.
In 2020 werden 2.028 krantenartikels van thuis uit geraadpleegd. De overige 623 artikels werden binnen
de muren van Bib of school geraadpleegd.
Het aantal geraadpleegde artikels is voor het tweede jaar op rij gehalveerd ten opzichte van het jaar
voordien en zit op het laagste niveau sinds de Bib GoPress aanbiedt voor haar gebruikers. In tegenstelling
tot de fundels vonden leners tijdens deze uitzonderlijke Corona-periode de weg niet naar dit digitale
aanbod van de Bib. Het is niet helemaal duidelijk waaraan dit precies ligt.
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Het aantal kranten dat via de online krantenkiosk in de Bib werd geraadpleegd, bleef dan weer wel stabiel
ten opzichte van 2019.
Gebruik GoPress

2018

2019

2020

Aantal raadplegingen artikels (thuis)

8.626

4.106

2.028

Aantal raadplegingen artikels (Bib/school)

1.531

1.562

623

Aantal raadplegingen kranten (Bib/school)

1.924

2.487

2.497
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Boekenkoffers
Niet alle scholen bevinden zich op wandelafstand van de bibliotheek. Ook voor de jongere kinderen
(peuters en kleuters) is het niet vanzelfsprekend om in klasverband naar de bibliotheek te kunnen
komen. Voor hen heeft de bibliotheek nog een andere dienstverlening, namelijk de boekenkoffers.
Normaal gezien worden de koffers in de loop van de maand juni afgehaald in de Sint-Niklase scholen,
maar door de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door Corona werd in mei besloten om de
koffers een schooljaar langer in de scholen te laten staan. Aan leerkrachten en directies werd wel de
mogelijkheid geboden om koffers terug te brengen indien een leerjaar uit een klas niet meer bestond
of om een bijkomende koffer aan te vragen indien er in het nieuwe schooljaar een extra klas werd
ingericht voor bepaalde leerjaren. Enkele scholen maakten van deze mogelijkheid gebruik, waardoor er
in het schooljaar 2020-2021 uiteindelijk 2 koffers minder dan het schooljaar voordien in de Sint-Niklase
scholen verspreid werden.
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298 klassen (peuter, kleuter en lagere school) van 24 verschillende scholen gebruiken tijdens het
schooljaar 2020-2021 een boekenkoffer van de Bib. Voor het eerste en tweede leerjaar bevat de koffer
50 materialen, voor de overige leerjaren bevat een koffer tussen de 30 en 35 boeken. Dit betekent dat
er voor het schooljaar 2020-2021 in totaal 11.425 boeken verspreid zijn over 300 klassen. Naar
schatting bereiken we met onze koffers bijna 5.960 leerlingen.
2020

2019

2018

% tov 2019

# koffers

298

300

344

-0,67%

# boeken

11.425

11.201

1.2845

2,00%

# bereikte leerlingen

5.960

6.000

6.880

-0,67%

Er zijn boekenkoffers aanwezig in de volgende scholen:
• Berkenboom Ankerstraat
•

Berkenboom De Ritsheuvel

•

Berkenboom Heistraat

•

Broeders Nieuwstraat

•

Broeders Driegaaien

•

De Droomballon

•

De Watertoren

•

Gavertje Vier

•

Heilig Hartschool

•

Heilige Familie

•

Hertjen Don Boscoschool

•

MPI Kompas

•

O.L.V Ten Bos

•

O.L.V. Ten Bos

•

O.L.V.P Watermolendreef

•

Don Bosco school

•

Sint Lutgart

•

Sint-Camillus

•

Sint-Carolus

•

Sint-Catharina De Zwaan

•

Sint-Catharina Tinel

•

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

•

Sint-Lutgart

•

MPI Kompas

Het grootste aantal boekenkoffers wordt verdeeld van de eerste kleuterklas tot het derde leerjaar. Vanaf
het vierde leerjaar is een duidelijke daling merkbaar in het aantal koffers dat verdeeld wordt over de
Sint-Niklase scholen.
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IBL
De Bib leende 540 werken uit aan andere bibliotheken via het InterBibliothecair leenverkeer. We leenden
zelf 126 materialen voor individuele leners en 254 boeken voor de leden van onze verschillende
leesgroepen uit andere bibliotheken. Deze cijfers zijn beduidend lager dan die van vorige jaren omwille
van de maatregelen die werden genomen in het kader van de coronacrisis en omwille van de onzekere
situatie i.v.m. de subsidiëring van het IBL door de provincie.
2020

2019

2018

uitleningen aan andere bibliotheken

540

772

775

ontleningen van andere bibliotheken

380

636

597
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900

Bijlagen
Persoverzicht, een selectie
De Bib zet zich in om haar werking en activiteiten kenbaar te maken naar een ruim publiek. Onderstaande
titels verschenen in de krant:
09 01 2020
14 01 2020
14 01 2020
19 01 2020
19 01 2020

Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Gazet Van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
Het Laatste Nieuws

21 01 2020
21 01 2020
21 01 2020
21 01 2020

Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Het Laatste Nieuws
Het Laatste Nieuws

04 02 2020

Het Laatste Nieuws

05 02 2020
10 02 2020
20 02 2020
01 03 2020
07 03 2020
07 03 2020
07 03 2020
10 03 2020

Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad
De Zondag
Het Nieuwsblad
Gazet Van Antwerpen
Het Nieuwsblad
Gazet Van Antwerpen

11 03 2020
11 03 2020
31 03 2020

Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad
Het Laatste Nieuws

07 04 2020
30 05 2020
25 06 2020

Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
TV Oost

25 06 2020

Het Laatste Nieuws

26 06 2020
26 06 2020
09 07 2020

Gazet Van Antwerpen
Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad

23 09 2020

Gazet Van Antwerpen

23 09 2020
08 10 2020
09 10 2020

Het Nieuwsblad
Het Laatste Nieuws
Gazet Van Antwerpen

Bibpunt Reynaertpark gaat dicht op 1 januari
Bibpunt in Buurthuis wordt omgevormd
Bibpunt in Buurthuis wordt omgevormd
Op boekdate met Heidi Lenaerts
Gedichtendagavond bij Warp met Inge Braeckman, Michel
Vandebril en Elvis Peeters
Poëzie alleen te lezen op ritme van webcam
Poëzie van dichter enkel te lezen via … stadswebcam
Op boekdate in de Bib met Heidi Lenaerts
Gedichtendagavond bij WARP met Inge Braeckman, Michaël
Vandebril en Elvis Peeters
Zelfstandige worden? Starterslabo geeft advies tijdens
Walk&Talk in de Bib
Jan Creve stelt boek over Doel 2020 voor
Italië en Anfiteatro in de spots
Op zoek naar favoriete boeken
Twee dichters op zondagmorgen
Mensen met beperking baten koffiebar uit in de Bib
Cafetaria van bibliotheek wordt Wonderbar
Bibliotheek moedigt voorlezen aan met vertelhoekje
Stedelijke bibliotheek steeds populairder bij jongeren Succes
van schoolrondleidingen en klasontleningen stijgt elk jaar
Stedelijke bibliotheek steeds populairder bij jongeren
Boeken krijgen nieuw leven
Bibliotheek bereidt zich voor op ‘heropening’ met online
reservaties en afhaalloket
Bibliotheek start met afhaaldienst
Met het winkelmandje naar de bibliotheek
KSD in nieuws op TV Oost (video)
https://www.tvoost.be/nieuws/mauro-schrijft-gedicht-overcorona-en-is-voor-2-jaar-kinderstadsdichter-in-sint-niklaas100722?fbclid=IwAR2iOjv02a2xpszfI1eLVpKu0OMRTgAy2Vh
sYgg6CnR-kYQGAp8Vohffz0M
Na tien meisjes voor het eerst een jongen: Mauro (15) is de
nieuwe Kinderstadsdichter
Mauro Pauwels (15 jaar) is Kinderstadsdichter
Na tien edities kroont jongen zich tot Kinderstadsdichter
Fotografe die deurportretten maakte, krijgt zomerexpo
bibliotheken helpen kaften
Bibliotheek verhuist en ook huis van het Kind krijgt er een
stekje
Bibliotheek en Huis van het Kind verhuizen
Literair festival Archipel geannuleerd
Literair festival afgelast door gebrek aan schrijvers
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09 10 2020

Het Nieuwsblad

14 10 2020

Het Nieuwsblad

14 10 2020
17 10 2020

Het Nieuwsblad
Het Laatste Nieuws

Literair festival afgelast door gebrek aan schrijvers én aan
publiek
Eeuwenoud boek over toneelvereniging pronkt in de
stadsbibliotheek
Bib bezit eeuwenoud boek over toneelgroep
Johan De Vos vertelt over coronawandelingen
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Een greep uit de pers
Het Laatste Nieuws | 19 januari 2020
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Het Nieuwsblad | 20 februari 2020
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Gazet Van Antwerpen | 10 maart 2020
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Het Laatste Nieuws | 7 april 2020
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Het Nieuwsblad | 30 mei 2020
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Het Nieuwsblad | 9 juli 2020

Het Nieuwsblad | 14 oktober 2020
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Verklarende woordenlijst
AVI:
AVM:
BLU-RAY:

CC:
CVO:
Daisy:

Fundel:

IBL:
KJV:
KSD:
NT1:
NT2:
OKAN:
UV:

Analyse van Individualiseringsvormen. Zowel de ontwikkeling van het kind als de
moeilijkheidsgraad van een tekst wordt weergegeven in een AVI-niveau.
AudioVisuele Materialen
is als formaat bedoeld voor de opslag van films in high-definition en is een beoogde
opvolger van de dvd. Heeft dezelfde afmetingen als een dvd-schijf, maar veel meer
opslagcapaciteit.
Cultuurcentrum
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor
luisterboeken voor personen met een leesbeperking. Het grote voordeel daarvan is dat
je zo'n 'boek' kan hanteren als een gewoon boek. (bladeren in het boek, geheugen,
voorleessnelheid aanpassen, …). Daisy-speler. Hiermee heeft u alle voordelen van de
Daisy-structuur en bovendien onthoudt het toestel van verschillende boeken door elkaar
waar u het laatst gebleven bent. Daisy-boeken kan je afspelen op een computer, daisyspeler of MP3-speler.
Digitale prentenboeken die op een interactieve manier tot leven komen. Ze omvatten
animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten, bedoeld voor kinderen
tussen drie en zeven jaar
InterBibliothecair leenverkeer
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
Kinderstadsdichter
Nederlands als eerste taal
Nederlands als tweede taal
OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers
Uitleningen en verlengingen
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