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Inleiding 
Beste lezer, 
 
Met de aanstelling van een nieuw bestuur en de nieuwe schepen voor cultuur Filip Baeyens waait er een 
frisse wind door het beleid van de stad. Een nieuw bestuur tekent immers de krijtlijnen voor de komende 
legislatuur en legt haar eigen accenten. Voor de Bib betekende dit sowieso een  vernieuwde 
samenstelling van de beheerscommissie. De financiële ondersteuning van het bestuur voor de Bib blijft 
voor de komende jaren wel dezelfde. We mogen dit zien als een erkenning voor de inzet van het 
bibpersoneel de voorbije jaren: het samenstellen en aanbieden van een diverse en aantrekkelijke 
collectie, het opbouwen van een levendige en laagdrempelige publiekswerking, een intense 
samenwerking met verschillende (stedelijke) partners, scholen en personen en zoveel meer…  
 
Terugblikken op het voorbije jaar, doet ons even stilstaan bij enkele opvallende en belangrijke aspecten 
en veranderingen binnen de Bib. Voor de algemene bibliotheekwerking was dit de omschakeling van het 
Provinciale Bibliotheeksysteem (PBS) naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Deze omschakeling 
die gefaseerd in heel Vlaanderen gemaakt wordt, heeft als doelstelling om binnen de drie jaar alle 
bibliotheken op hetzelfde geautomatiseerd systeem te laten werken. De overgang naar Wise 
veronderstelde een grondige voorbereiding, vele opleidingen voor het personeel én een tijdelijke sluiting 
van de Bib.  
 
Op vlak van publiekswerking was 2019 een jaar waarin nieuwe samenwerkingen opgestart en bestaande 
uitgediept werden. Dit laat zich vertalen in een divers aanbod met activiteiten richting grote publiek, 
gezinnen, specifieke doelgroepen, onderwijs… De verruiming kwam misschien het meest prominent naar 
voor in het project Talen kleuren de wereld. Dit initiatief kon enkel gerealiseerd worden door een intense 
samenwerking tussen de vele partners en met financiering vanuit het transitiereglement. Een volledig 
overzicht van het activiteitenaanbod kan u in dit jaarverslag lezen. 
 
Werkzaamheden in het gebouw zorgen soms voor kansen. De verdere uitvoering van noodzakelijke 
werken aan de lift en verwarming maakte dat bepaalde activiteiten niet in de Bib zelf konden 
plaatsvinden. Er werd gezocht naar alternatieve locaties en opportuniteiten in de stad en regio. Dit zorgde 
voor nieuwe ervaringen, en een bredere uitstraling van de bibwerking op onverwachte plekken. 
 
Na het wegvallen van de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden werd in 2019 werk gemaakt van 
een nieuw IGS rond bovenlokaal cultuurwerk, waarbinnen vanaf 1 januari 2020 o.a. de regionale 
samenwerking van de Wase bibliotheken verdergezet wordt. Het IGS heeft zijn uitvalsbasis in Interwaas 
gevonden en bestaat uit een cultuurcel die erfgoedcel en cultuurwerking verenigt. 
 
Last but not least: in het nieuwe bestuursakkoord werd als actiepunt de herinrichting van het 
Heymanplein opgenomen met… jawel, een nieuwe Bib! Met dit vooruitzicht eind 2019 sluiten we het jaar 
mooi af en kijken we alvast heel hoopvol en vol vertrouwen uit naar de verdere ontwikkeling van deze 
plannen. 
 
Dit jaarverslag schetst een beeld van de bibliotheekwerking in 2019. Naast de vele partners, wil ik het 
bestuur en schepen Baeyens bedanken voor de fijne samenwerking en voor het vertrouwen en steun die 
de Bib krijgt. En uiteraard, geen bibwerking zonder bibteam! Ook aan elk van de collega’s en de 
vrijwilligers veel dank voor de inzet die ze dagdagelijks tonen om al onze klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. 
 
Veel leesplezier,  
 
Kirsten Janssens 
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Bibliotheekstructuur 
Hoofdbibliotheek 

Hendrik Heymanplein 3    ma gesloten 
9100 Sint-Niklaas    di 10 – 19 uur 
tel. 03 778 34 00    wo 10 – 19 uur 
bibliotheek@sint-niklaas.be   do 10 – 19 uur 
sint-niklaas.bibliotheek.be   vr 10 – 19 uur 
      za 09.30 – 12.30 uur 
      zo 09.30 – 12.30 uur 
 
 
De bibliotheekfilialen, verspreid over Sint-Niklaas 

Bibpunt Reynaert (BuurTThuis) 
Reynaertpark 254     wo 14.30 – 17.30 uur 
9100 Sint-Niklaas    vr 14.30 – 17.30 uur 
tel. 03 778 11 30      
bib.reynaert@sint-niklaas.be    
       
 
Filiaal Nieuwkerken 
Pastorijstraat 50     di 15.30 – 19.00 uur 
9100 Nieuwkerken     wo 14.00 – 17.00 uur 
tel. 03 778 34 32      vr 15.30 – 19.00 uur 
bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be  za 09.30 – 12.30 uur 
 
 
Filiaal Clementwijk 
Frans Van Cauwelaertlaan 177    di 15.30 – 19.00 uur 
9100 Sint-Niklaas     wo 14.00 – 17.00 uur 
tel. 03 778 34 33      do 15.30 – 19.00 uur 
bib.clementwijk@sint-niklaas.be   za 09.30 – 12.30 uur 
 
 
Filiaal Belsele 
Belseledorp 76      di 15.30 – 19.00 uur 
9111 Belsele      wo 14.00 – 17.00 uur 
tel. 03 778 34 36      vr 15.30 – 19.00 uur 
bib.belsele@sint-niklaas.be    za 09.30 – 12.30 uur 
 
 
Filiaal Sinaai 
Edgar Tinelstraat 31     di 15.30 – 19.00 uur 
9112 Sinaai      wo 14.00 – 17.00 uur 
tel. 03 778 34 37      do 15.30 – 19.00 uur 
bib.sinaai@sint-niklaas.be    za 09.30 – 12.30 uur  
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Beleidsorgaan 
Bibliotheekcommissie 

Samenstelling 

De bibliotheekcommissie is vanaf 2 mei 2019 als volgt samengesteld: 
 
15 afgevaardigden van de gemeenteraad, evenredig verdeeld over de fracties 
Voor N-VA  de heer Matthias BEHIELS 
   de heer Marcel VAN lOOY 

de heer Roel VANDECASTEELE 
de heer Giel VERHELST 
de heer Mario SCHELFHOUT 

Voor Groen  de heer Sander VANDENHENDE 
de heer Dieter ROOSEN 

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 

De beheerscommissie vergaderde in 2019 5 keer (28 januari, 2 mei, 27 mei, 16 september en 4 november). 
De belangrijkste agendapunten waren de beleidsplanning en personeelsaangelegenheden, de ver-
bouwingswerken en de impact ervan op de bibliotheekwerking, de verschuivingen binnen de Bibwerking 
algemeen, nieuwigheden in de sector en bibliotheekactiviteiten. 
 
 
Informatieve excursie 

Om de leden van de beheerscommissie te danken voor hun inzet en betrokkenheid wordt hen jaarlijks 
een uitstap en een etentje aangeboden. Hierbij wil de Bib steeds interessante, inspirerende en 
vernieuwende bibliotheken bezoeken die toonaangevend zijn qua bibliotheekwerking. 
 
Op zaterdag 21 september trokken de leden naar Mechelen, naar het Predikheren. Deze nieuwe Bib is 
gesitueerd in het voormalige Predikherenklooster en is het resultaat van een prestigieus renovatieproject 
door de stad Mechelen dat op 30 augustus feestelijk werd geopend. 
Bibliothecaris Roel Van Den Bril leidde de commissieleden rond in deze nieuwe toeristische trekpleister. 
Na de rondleiding lunchten de commissieleden in Tinèlle, de brasserie in de pandgang van het 
Predikheren. In de namiddag bezochten de commissieleden met een gids het Hof van Busleyden, een 
groots en prachtig renaissance stadspaleis. 
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Personeel 
Personeelsleden 

Aantal personeelsleden nieuw in dienst in 2019: 5 
Aantal personeelsleden uit dienst in 2019: 5 
Aantal personeelseden op pensioen in 2019: 4 
 
In 2019 werd het bibliotheekpersoneel tweemaal uitgenodigd op een algemeen dienstoverleg, namelijk 
op 20 mei en 25 november 2019.  
 
 
Onderhoudspersoneel 
 
Aantal personeelsleden nieuw in dienst in 2019: 1 
Aantal personeelsleden uit dienst in 2019: 1 
 
 
Jobstudenten 
3 jobstudenten hielpen tijdens de zomervakantie bij de verwerking van de boekenkoffers en de 
voorbereiding van het EBS. Ze hielpen ook tijdens de uitleendiensten.  
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Stagiairs 
Tussen 1 september 2018 en 25 juni 2019 liep 1 leerling van school Da Vinci uit de richting kantoor elke 
donderdag stage op het secretariaat.  Zij deed voornamelijk administratieve taken. 
 
Van 5 februari tot 21 februari was er een stagiair via VDAB actief in team publiekswerking voor o.a. 
ondersteuning Codekrakertjes, goedzetten, inleverpunt, logistieke ondersteuning, … Hij kwam op 
dinsdag, woensdag en donderdag (21 uur per week).  
 
 
Vrijwilligers en suppoosten 

 
 
Ook in 2019 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 weg- en goed zetten 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. 
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Studiedagen en bijscholingen 

In de loop van 2019 volgden personeelsleden van de Bib verschillende studiedagen en bijscholingen. 
Een overzicht: 
 
# personen Opleiding Locatie 
1 Bibliotheekwebsites on the road Gent 
1 Infodag EU-programma Gent 
2 2e inspiratiedag ' Schatten van vlieg' Leuven 
1 Winterschool sociaal rondboeken op het internet Berchem 
10 Promoten van je werking, activiteiten en collectie op social media Sint-Niklaas 
1 Filmfestival KIWANIS ten voordele van het Witte Raven Project Sint-Niklaas 
2 Publiek 19 Gent 
3 Olympus - Financieel inzicht Sint-Niklaas 
2 Infosessie Stad in Cijfers Sint-Niklaas 
16 Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond Sint-Niklaas 
1 Algemene ledenvergadering Aalst 
1 Oost-Vlaams erfgoedtreffen Gent 
1 Een toast op innovatie en experiment Brussel 
1 De Communicatiekliniek 2019: een boost voor je 

communicatieskills! Brussel 
1 beter vergaderingen leiden Berchem 
1 beter vergaderingen leiden Berchem 
3 Zooëgezeed: Over de Wase dialecten: vroeger, nu en morgen Sint-Niklaas 
5 Informatie aan Zee Oostende 
1 Opleiding WISE & het voortraject (nieuw bibliotheeksysteem) Evergem 
1 Opleiding WISE & het voortraject (nieuw bibliotheeksysteem) Beveren 
1 Inspiratiedag de bibliotheek als ontmoetingsplek (samen lezen 

met anderstaligen) Gent 
2 Inspiratiedag cultuurregio Waasland Beveren 
2 Opleiding klantencommunicatie Zwijndrecht 
1 Trefdag KIOSK Open Brussel 
16 Opleiding Wise  klanten Sint-Niklaas 
6 Opleiding Wise Catalografie Basis Sint-Niklaas 
38 Opleiding Wise EBS Sint-Niklaas 
8 Workshop sociale media Sint-Niklaas 
2 Omgaan met spanningen in je team Brussel 
1 EU-infosessies Gent 
1 Tracs gebruikersdag Kortrijk 
1 Inspiratiedag - e-inclusie Antwerpen 
4 Bijscholing EHBO Sint-Niklaas 
2 Inspiratiedag Jeugdboekenmaand Leuven 
 Trefdag Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur: OpTil Brussel 
2 Connect & Go (dienstendag van cultuurconnect) Oostende 
4 Opleiding leidinggeven - naar een open feedback cultuur Sint-Niklaas 
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Verbouwingen 
Renovatiewerken 

In 2019 stond het vervolg van 2 grote renovatiewerken op het programma, nl. het afronden van de werken 
aan de stookinstallatie en de vernieuwing van de grote lift. Deze werken werden uitgevoerd zonder de 
Bib te sluiten, wat opnieuw veel geduld en begrip vroeg van personeel en bezoekers die met veel 
geluidsoverlast, stof, herschikkingen e.d. geconfronteerd werden. 
 
Renovatie stookinstallatie 
De werken aan de stookinstallatie startten eind september 2018 en zouden aanvankelijk eind 2018 
afgerond zijn. Uiteindelijk nam de renovatie ook het hele jaar 2019 in beslag: naast het leggen van 
leidingen, plaatsen van de radiatoren, het afstellen van technische borden, liet vooral de afwerking 
(schilderen, herstellen vloeren, …) heel lang op zich wachten. Eind 2019 konden de werken nog niet 
worden opgeleverd. 
 
Renovatie liften 
Na de indienststelling van de vernieuwde kleine lift, kon er midden januari gestart worden met de 
afbraakwerken aan de grote lift. Deze lift werd eind maart in dienst gesteld. Gedurende de rest van het 
jaar waren er verschillende problemen, waardoor vlot gebruik niet altijd mogelijk was. Eind november 
was de kleine lift wegens vandalisme opnieuw buiten dienst. Herstelling hiervan wordt verwacht in 2020. 
 
Opfrissen cafetaria 
De dienst Welzijn wil in 2020 starten met een pop-up koffiebar, bemand door mensen met een beperking 
en een vrijwilliger. Hiervoor willen ze tijdens bepaalde uren gebruik maken van de cafetaria in de 
bibliotheek. De Bib ziet dit als een win-win situatie: het verblijf van bibliotheekbezoekers verlengen en 
aangenamer maken door een aantrekkelijk aanbod van goede koffie en thee, gebak, etc.; een extra sociale 
controle in de cafetaria. In december werd de cafetaria gesloten voor de herinrichting (vernieuwen tapijt, 
schilderwerken, aankleding, enz.) van deze bar. 
 

Filiaal Belsele 
De sluitingsperiode n.a.v. de omschakeling naar de 
bibliotheeksoftware Wise werd benut om de 
noodzakelijke herschikkingen en een opfrissing van 
het filiaal in Belsele uit te voeren. Muren werden 
geschilderd, nieuw zitmeubilair werd aangekocht, 
enz. Na 3 weken sluiting opende het filiaal 
feestelijk op 20 oktober. Diezelfde dag was het de 
‘Dag van de trage wegen’ en werd in het filiaal de 
permanente tentoonstelling van de (replica) van de 
Romeinse muntschat geopend in aanwezigheid van 
de burgemeester en schepenen en las Kinder-
stadsdichter Lena Serwir enkele gedichten voor. 
 



 19 

 
 
 
Andere werkzaamheden 
Begin januari sloot filiaal Sinaai even de deuren om dringende herstellingswerken aan de vloer uit te 
voeren. Na een week werd het filiaal opnieuw geopend. 
De renovatie van het buitenschrijnwerk werd begin april voltooid met de plaatsing van rolgordijnen voor 
de ramen zonder vaste zonnewering. De ontbrekende deuren van de brandhaspels werden begin maart 
geplaatst.  
De nieuwe beveiligingscamera’s die eind november in de hoofdbibliotheek geplaatst werden, zorgen voor 
een breder beeld in vergelijking met de oorspronkelijke camera’s. Hierdoor werd de controle in het 
gebouw verder geoptimaliseerd.  Sommige ruimtes zoals de cafetaria werden ook van camera’s voorzien. 
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Europese Bib 2018-2019 
 
In 2017 stelde de Bib een uitgebreid dossier samen om zo mee te dingen naar de titel “Europese 
bibliotheek van Oost-Vlaanderen’’. Sint-Niklaas moest de bibliotheken van Lierde en Herzele voor laten 
gaan, maar mocht toch mooi de derde prijs in ontvangst nemen, goed voor 1.000 EUR.  
Het project dat de Bib indiende, bestond uit een divers programma: lezingen, exposities, een muzikale 
avond, een scholenquiz, een Europese fietstocht, een leesgroepenavond, een poëziewedstrijd … Met dit 
programma wilden we ons publiek, maar vooral de jongeren, in contact brengen met Europa anno 2018. 
 
Europquiz 
Een belangrijk traject binnen het dossier was de Europaquiz voor de leerlingen van het 6de leerjaar. In 
een eerste fase werden alle 6de leerjaren uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan rond één bepaald 
Europees land. Zo moest elke klas haar land op een originele manier promoten. Van een PowerPoint-
presentatie over een lied en fantastische stop-motion filmpjes tot een heus spel met wist-je-datjes.  Inzet 
van de ingediende presentaties was het bemachtigen van een finaleplaats tijdens de Europaquiz. 8 van 
de 16 deelnemende klassen (in totaal 340 leerlingen die participeerden en rond EU werkten!) werden 
uitgenodigd voor de finale op 28 februari in de Witte Molen. 
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In de vorm van een “Spel zonder Grenzen” vertegenwoordigden 8 klassen hun Europees land. Het boek 
De kleine Mozart op wereldreis fungeerde als rode draad door de quizvragen in de overige rondes. 
Alle finalisten werden bedacht met een prijs: elke klas kreeg een boekenpakket met recent afgevoerd 
materiaal en een boekenbon van 40 euro; de winnaar van de publieksronde ontving een boekenbon van 
20 euro; de laureaat van de quiz mocht een cadeaucheque en een boekenpakket in ontvangst nemen.  
De prijsuitreiking werd feestelijk besloten met een smulbuffet voor iedereen. 
Op 16 mei genoot de winnende klas (21 leerlingen en 6 begeleiders) van haar prijs: een bezoek aan het 
Europees Parlement en het Planetarium, en een begeleid bezoek met opdrachten aan Brussel. 
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Uitleendiensten & collectie 
Omschakeling naar nieuw bibliotheeksysteem Wise  

De Bib Sint-Niklaas sloot vanaf maandag 30 september 2019 tot 
en met maandag 7 oktober tijdelijk de deuren door de 
omschakeling naar een volledig nieuw bibliotheeksysteem.  
Dit nieuwe systeem zal tegen 2022 over alle bibliotheken in 
Vlaanderen ingevoerd worden en heeft als bedoeling onze 
diensten gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Vooral 

nieuwe digitale diensten zullen door de uniformiteit van het systeem veel vlotter kunnen uitgerold 
worden over alle Vlaamse bibliotheken.  
 
Voorbereidingen 
Aan de omschakeling naar het nieuwe bibliotheeksysteem ging een uitgebreide voorbereiding vooraf. De 
volgende zaken werden o.a. gerealiseerd: 
 
• Grondig bekijken en matchen van de parameters van de verschillende lenerstypes en materialen in 

Vubis met de verschillende lenerstypes (abonnementen) en materialen in Wise.  
 

• Instellen van de verschillende parameters en voorbereiden van de berichten die vanuit Wise 
verstuurd worden.  
 

• Zowel het leners- als het collectiebestand zoveel mogelijk opkuisen om bij de omschakeling naar 
het nieuwe bibliotheeksysteem met ‘propere data’ te kunnen migreren, waaronder:  
- nakijken en goedzetten van 1400 materialen uit HB en filialen waarbij sublocatie en aard van 

het werk niet overeenkwamen, waarbij sublocaties of aarden van het werk gebruikt werden die 
niet langer in gebruik waren; 

- nakijken en goedzetten van een 500-tal materialen uit de collectie van de schoolkisten. Ook hier 
materialen waarbij sublocaties en aarden van het werk niet bij elkaar pasten, veel sublocaties 
die niet langer in gebruik waren; 

- schrappen van de niet-actieve leners uit het lenersbestand; 
- schrappen van lege beheerderslocaties, enzovoort. 
 

• Aanpassen van de werkwijze van bepaalde handelingen in aanloop naar de omschakeling omdat Wise 
voor bepaalde zaken anders werkt dan in het oude bibliotheeksysteem het geval was.  
- Leegmaken en nakijken van alle beheerderslocaties (vermist, niet beschikbaar, op transport, …)  
- Aanpassing van de werkwijze voor het uitlenen van de boekenkoffers: werken met lidkaarten ipv 

beheerderslocaties. 
- Aanpassing van de werkwijze om het transport tussen de verschillende biblocaties in het 

bibliotheeksysteem te registreren: werken met lidkaarten ipv beheerderslocaties. 
 

• Alle bibcollega’s grondig informeren over timing en gevolgen van de omschakeling. 
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Timing 
11/09  het volledige collectiebestand wordt ingelezen in Wise. Vanaf dan is het tot de defin-

itieve omschakeling naar Wise niet langer mogelijk om materialen in te voeren. 
30/09  laatste werkdag met het oude bibliotheeksysteem Vubis 
1/10 het volledige lenersbestand (incl. alle uitleengegevens) wordt ingelezen in Wise. Vanaf 

dit moment is uitlenen niet meer mogelijk tot de definitieve omschakeling naar Wise. 
Ook Mijn.Bibliotheek is tijdens de sluitingsweek niet beschikbaar.  

30/09 – 7/10 sluitingsweek = opleidingsweek 
4/10  live testen met Wise 
7/10, 12u heropening van de hoofdbibliotheek. Een ploeg medewerkers van Cultuurconnect en 

OCLC is de volledige dag aanwezig om te ondersteunen in geval van problemen en om 
beginnersproblemen op te lossen waar nodig 

8/10  heropening van de filialen (m.u.v. Filiaal Belsele) 
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Opleidingstraject collega’s 
Om de bibliotheken te ondersteunen bij de overgang naar Wise stelde Cultuurconnect een 
opleidingstraject op.  
 
Enkele belangrijke principes van het opleidingstraject: 
• Opleidingen door Cultuurconnect gebeurden volgens het principe van train-the-trainer. Cultuur-

connect leidde in de loop van de maand september 1 of meerdere collega’s op van elke Oost-Vlaamse 
bib die de omschakeling naar Wise ging maken. Die collega’s kregen vervolgens de taak om de 
verworven kennis door te geven aan het eigen bibteam.  

• Naast de lesweek stelt Cultuurconnect voldoende informatie en leermateriaal ter beschikking voor 
de bibliotheken via een online leerplatform. Het online leerplatorm bestaat uit cursussen, filmpjes 
over Wise én tips over hoe de trainers de kennisdeling in de eigen bib goed kunnen aanpakken.  

 
Tijdens een opleidingsweek van 4 dagen kregen 5 bibcollega’s de volledige basis van Wise aangeleerd: 
balie, klanten, catalografie basis, catalografie gevorderen, tijdschriften en overige.  
Tijdens de sluitingsperiode van de bibliotheek brachten deze collega’s de verworven kennis over aan de 
rest van het bibteam.  
 
De opleidingsonderdelen Balie en Klanten (2 volledige opleidingsdagen) werden verplicht voor het 
voltallige bibtechnisch personeel van de bibliotheek en werden tijdens de sluitingsweek 3 keer 
georganiseerd. De opleiding Catalografie Basis (halve opleidingsdag) werd 2 keer georganiseerd voor de 
collega’s in Team Collectie.  
 
Datum Uur Opleidingsonderdeel Lokaal 
Maandag 30/9 9u00-12u Klanten - deel 1 Opleidingslokaal Vermeir 
  13u-16u00 Klanten - deel 2 Opleidingslokaal Vermeir 
Dinsdag 1/10 9u00-12u Balie - deel 1 Opleidingslokaal Vermeir 
  13u-16u00 Balie - deel 2 Opleidingslokaal Vermeir 
Woensdag 2/10 9u00-12u Klanten - deel 1 Opleidingslokaal Techniekhuis 
  13u-16u00 Klanten - deel 2 Opleidingslokaal Techniekhuis 
  13u-16u00 Catalografie basis Opleidingslokaal Vermeir 
Donderdag 3/10 9u00-12u Balie - deel 1 Opleidingslokaal Techniekhuis 
  13u-16u00 Balie - deel 2 Opleidingslokaal Techniekhuis 
Vrijdag 4/10 9u00-12u Klanten - deel 1 Opleidingslokaal Techniekhuis 
  13u-16u00 Klanten - deel 2 Opleidingslokaal Techniekhuis 
  13u-16u00 Catalografie basis Opledingslokaal Vermeir 
Maandag 7/10 9u00-12u Balie - deel 1 Opleidingslokaal Vermeir 
  13u-16u00 Balie - deel 2 Opleidingslokaal Vermeir 

 
Natraject 
In de weken en maanden na de omschakeling werden nog regelmatig ‘koffiegesprekken’ georganiseerd 
voor het voltallige bibtechnisch personeel. Tijdens deze informele overlegmomenten kregen collega’s de 
gelegenheid om eventuele problemen of onduidelijkheden met Wise te signaleren, konden er 
toelichtingen gegeven worden in geval van onduidelijkheden en kregen de collega’s de gelegenheid om 
onder elkaar kennis over het nieuwe systeem te delen.   
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Aanpassingen retributiereglement 

Naar aanleiding van de omschakeling naar Wise werd het retributiereglement aangepast: 
 
• Alle materialen (m.u.v. sprinters) krijgen een uitleentermijn van 4 weken (incl. speelfilms en games) 
• Leengeld voor speelfilms, series en games voor volwassenen wordt verlaagd van 1,5 EUR naar 1 EUR  
• Uitlenen van films, series en games voor de jeugd wordt gratis 
• Boetes voor boekmaterialen worden verhoogd van 0,20 EUR/dag/materiaal naar 0,30 

EUR/dag/materiaal. De boete van sprinterboeken blijft 0,50 EUR/dag/materiaal. 
• Boetes voor AVM-materialen worden verlaagd van 0,50 EUR/dag/materiaal naar 0,30 

EUR/dag/materiaal. De boete van sprinterdvd’s blijft 0,50 EUR/dag/materiaal 
• Reservatiekosten worden verhoogd van 1,50 EUR/reservatie naar 2 EUR 
• IBL-kosten verhogen van 2 EUR naar 3 EUR 
• De maximum boete per materiaal wordt opgetrokken van 7,5 EUR naar 10 EUR 
• Klaskaarten worden boetevrij 
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Opfrissingswerken filiaal Belsele  

Het filiaal Belsele maakte gebruik van de sluitingsperiode door de omschakeling naar het nieuwe 
bibliotheeksysteem om grondige opfrissingswerken door te voeren in het filiaal. Hierdoor was de Bib in 
Belsele gesloten van 30 september tot en met 20 oktober. 
 
In aanloop naar de sluiting werd er grondig afgevoerd in de collectie in Belsele. Vanaf 30 september 
gingen een aantal bibcollega’s enthousiast aan de slag in het filiaal om rekken leeg te maken en te 
verplaatsen, zodat de schilders van de stad het volledige filiaal (muren, deuren en 
verwarmingselementen) konden herschilderen en een deel van de vloerbedekking aan de inkom konden 
vervangen 
 
Er werd ook gebruik gemaakt van de schilderwerken om het filiaal opnieuw in te richten. De collectie 
werd volledig anders opgesteld en er werd nieuw meubilair gekocht. Met de nieuwe meubels werd onder 
meer een gezellige zithoek ingericht die zeer gesmaakt wordt door de leners in Belsele.  
Ook een replica van de Belseelse muntschat kreeg een plaats in Belsele.  
 
Op zondag 20 oktober werd de vernieuwde Bib plechtig gevierd en op dinsdag 22 oktober openden de 
deuren terug voor de leners die unaniem heel enthousiast reageerden op de fraaie herinrichting van het 
filiaal. 
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Afbouw dienstverlening Bibpunt 

Het Bibpunt in het Reynaertpark werd in 2010 
opgestart als vervanging van het door de stad 
verkochte filiaal in het Koopcentrum. Van bij 
aanvang werd er aansluiting gezocht bij het 
bestaande BuurTThuis, dit naar samenwerking en 
aanspreken van de buurt. Er werden in het 
verleden enkele gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd, maar het samenvloeien van beide 
werkingen bleek in de praktijk geen evidentie.  
 
De afgelopen jaren werden de openingsuren van 
de bib bijgestuurd en verminderd. Het Bibpunt 
was in 2019 open op woensdag- en 

vrijdagnamiddag van 14.30 uur tot 17.30 uur en heeft een heel beperkte boekencollectie met daarnaast 
een bescheiden tijdschriften- en krantenaanbod. Deze materialen kunnen ook gelezen worden tijdens de 
openingsuren van het BuurTThuis.  
 
In 2019 werd de dienstverlening in het Bibpunt door de blijvend tegenvallende uitleencijfers verder 
afgebouwd.  In de zomer blijft de hoofdbibliotheek traditioneel doorlopend open, terwijl de filialen wel 
een zomersluiting (eerste 2 weken van juli) kennen. In de tweede helft van juli werden er in 2018 echter 
slechts 90 materialen uitgeleend (en verlengd) in het Bibpunt. Ter vergelijking: in Nieuwkerken werden 
er in diezelfde periode 2478 materialen uitgeleend (en verlengd). Omdat het aantal uitleningen in het 
Bibpunt minimaal is – en dit zeker in de zomermaanden – kreeg de Bib de toestemming van het college 
om het Bibpunt de volledige maand juli  te sluiten. 
 
In het najaar werd de knoop door het bestuur doorgehakt en werd er besloten om de dienstverlening van 
de bib in het Bibpunt stop te zetten vanaf 1/02/2020 en begon de Bib met de voorbereiding van de 
sluiting. In aanloop naar de sluiting van begin februari bleef het Bibpunt ook in de kerstvakantie gesloten.  
 
 
Aanpassingen ICT-infrastructuur 

In de loop van 2019 werden een aantal aanpassingen gedaan aan de ICT-infrastructuur in de Bib – zowel 
op vlak van hardware als software – die als doel hadden om de dienstverlening van de Bib naar onze 
leners toe verder te optimaliseren en verbeteren.  
 
 
Zelfuitleen 

Er werd een update geïnstalleerd van de software van de zelfuitleentoestellen in de Bib, waardoor de 
publieksschermen een eigentijdser uitzicht kregen en leners ook de optie kregen om hun bibticket via 
email te versturen.  
 
 
Wifi 

In de publieksruimte van de bibliotheek werden bijkomende WIFI-antennes geplaatst die voor beter 
internetbereik van de bibbezoekers moeten zorgen.   
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Betaalautomaat 

De software van de betaalautomaat werd eveneens geüpdatet. Leners kunnen nu ook een 
betaalverrichting doen door het lidnummer via het touchscreen van de betaalautomaat in te tikken. 
Betalen voor zichzelf of voor anderen kan nu dus ook probleemloos wanneer de lener geen bibpasje of 
eID bij zich heeft. Daarnaast kunnen leners sinds de update ook deelbetalingen doen en contactloos 
betalen.  
 
 
Afvoer tijdschriften magazijn 

In 2019 werd de tijdschriftencollectie in het magazijn verder gesaneerd. Er werden in de loop van 2018 
en 2019 ongeveer 115 titels afgevoerd. Hierdoor werd ongeveer 230 meter plankruimte vrijgemaakt. De 
afgevoerde titels werden aangeboden aan verschillende bewaarbibliotheken, archieven, musea, 
wetenschappelijke bibliotheken, heemkundige kringen en documentatiecentra. Een 70-tal titels werd 
effectief overgeheveld naar 14 verschillende instellingen.  
 
1. Erfgoedbibliotheek H. Conscience 
2. Stadsarchief Sint-Niklaas 
3. Bijzondere collecties Leuven 
4. Bibliotheca Wasiana 
5. Kadoc 
6. Mercatormuseum 
7. STEM 
8. Onroerend erfgoed 

9. Heemkundige kring Kortrijk 
10. Stadsarchief Ieper 
11. Vlaams Architectuuur Instituut 
12. Bibliotheek Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur Gent 
13. Archief Provincie Oost-Vlaanderen 
14. Archief OCMW Gent 

 
 
Studeren in de Bib 

Studenten studeren tijdens de examenperiode het 
liefst samen in een openbare ruimte, weg van de vele 
verleidingen die het internet, sociale netwerken als 
Facebook of gsm hen bieden. Om de rust in de Bib 
tijdens de examenperiodes te bewaren, richtten we in 
2019 een werkgroep ‘Studeren in de Bib’ op. Deze 
werkgroep werkte regels uit waaraan de studerende 
jongeren zich dienden te houden. Zo werd studeren 
toegelaten in de Reynaertzaal op de 2de verdieping, 
onder toezicht van een dienstdoende collega en 
alleen voor leden van de Bib. Ook werden de 
studenten enkel toegelaten als ze hun persoonlijke 
spullen (waaronder hun gsm) in een locker 
wegborgen.  
 
Op andere plekken in de Bib werd studeren niet 
toegestaan, de cafetaria werd gesloten (ook omwille 
van de opfrissingswerken ter voorbereiding op de 
Wonderbar) en er kwam een security agent om de 
regels te handhaven. Deze regels waren alleen van 
kracht tijdens bepaalde periodes, nl. de 
examenperiodes van de middelbare scholieren. Buiten 
deze periodes werd studeren in de rest van het 
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bibliotheekgebouw wel toegestaan. De stille ruimte van de Reynaertzaal was dan vrij toegankelijk, zonder 
toezicht. In 2019 werden deze nieuwe regels voor het eerst toegepast van dinsdag 28 november tot en 
met vrijdag 13 december 2019. Deze maatregelen zorgden ervoor dat de rust terugkeerde in de Bib, en 
dat was hard nodig. We plannen deze in 2020 te herhalen.  
 
 
Collectie 

Games 
De Bib biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid tot het uitlenen van games, zowel voor de jeugd als 
volwassenen. Voor alle leeftijdscategorieën werd in 2019 een inhaalbeweging en modernisering 
doorgevoerd. Concreet investeerde de Bib in de aankoop van een collectie Nintendo Switch-games, en 
werden verouderde games afgevoerd. 
 

Gezelschapsspellen 
In februari 2019 startte de Bib met de uitleen van 
gezelschapsspellen, een initiatief dat op veel 
bijval van de leners kan rekenen. In de loop van 
het jaar werd de collectie verder uitgebreid. De 
uitleen ervan is gratis en beperkt tot 2 spellen per 
lener. 
 
 
 
 
 
 

 
Besteladministratie 
Om de overgang van het Vubis-systeem naar de nieuwe bibliotheeksoftware Wise te vergemakkelijken, 
werd in 2019 beslist de besteladministratie niet langer via Vubis te laten verlopen maar werden hiervoor 
de bestelmodules van de respectieve leveranciers gebruikt. 
Het team collectie sleutelde ook op andere manieren aan werkprocessen om de komst van Wise voor te 
bereiden: kastklaar geleverde materialen (volwassenen fictie en jeugdboeken) werden door enkele 
aanpassingen nog sneller beschikbaar voor leners; fysieke ingrepen in de plaatsing van kasten en 
materialen, en gezamenlijke inspanningen en inzichten van het team, droegen ertoe bij dat de 
uiteindelijke ingebruikname van Wise al bij al vlot verliep. 
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Publiekswerking 
Activiteiten 2019, een overzicht 

In de loop van 2019 besloten de 10 Wase bibliotheken om de handen in elkaar te slaan rond de promotie 
van activiteiten, 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 volledig bibliotheekaanbod waaruit 
het kan kiezen. Naast Bibliowijs worden onze activiteiten ook gepromoot via afzonderlijke flyers, het e-
zine, UIT (gedrukt en digitaal), Stadskroniek, de website, Facebook, enzovoort. 
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Een greep uit de affichebeelden 
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Tentoonstellingen 

De bibliotheek is als laagdrempelige instelling met ruime openingsuren en vele bezoekers een ideale 
tentoonstellingsruimte.  
 
Familie de Castro y Toledo | 8 januari – 31 januari 2019 
Tentoonstelling rond de adelijke familie waar het Castrohof haar naam aan ontleende, n.a.v. de 
boekvoorstelling van De familie de Castro y Toledo en het genealogisch-heraldisch werk van hun leden door 
Pieter Donche in de Bib. I.s.m. KOKW vzw 
 
Gansanders | 5 februari – 15 februari 2019 
Met Gansanders bracht Rasa een spannend kijkspel over beeldtaal en dierensymboliek. Illustraties van 
dieren, van de hand van enkele vernieuwende illustratoren, werden in een kunstenkabinet 
samengebracht. De expo werd opgesteld in de Reinaertzaal en werd door 380 leerlingen uit het lager 
onderwijs samen met een gids bezocht. I.s.m. CC Sint-Niklaas. 
 
 
 

Atelier in.Zicht #1 | 8 februari – 10 maart 2019 
De expo vormde de feestelijke start van een 
langlopend project van Atelier in.Zicht. Deze 
fonkelnieuwe richting aan de academie van Sint-
Niklaas verzamelt mensen uit verschillende 
disciplines en verbindt hen rond het kernwoord 
oeuvre. I.s.m. SASK Sint-Niklaas 

 
 
 
Eva, la donna Eterna | 16 maart – 22 april 2019 
In het kader van de Archipelactiviteiten wilden de Belgische exlibrisvereniging Graphiavzw, Anfiteatro, 
de Bib, Galerie Wulder en het Fonds Marie-Rose Theunis het fenomeen van de ex libris in de schijnwerper 
stellen. Daarvoor maakten ze dankbaar gebruik van de spraakmakende collectie ‘Eva: La Donna Eterna’ 
van de ‘Asssociazione Italiana Ex Libris’. Deze tentoonstelling bracht een ode aan de ongenaakbare vrouw 
Eva die de oermoeder van onze maatschappij symboliseert. Deze collectie met meer dan 100 stuks, reisde 
reeds langs Athene, Praag, Veliko Tarnovo, Varna, Archanes en Palermo. Tentoonstelling in Galerie 
Wulder. 
 
Het vakwerk van de archivaris | 30 maart – 28 april 2019 
Een tentoonstelling over ambachtelijk vakmanschap in archieven, met een bloemlezing van ’30 jaar 
Publieke Werken’ van een stadsarchivaris. I.s.m. Stadsarchief Sint-Niklaas 
 

 
 
Een olifant in de Pagode. Snoek in Sint-Niklaas | 9 april – 
28 april 2019 
Een tentoonstelling i.h.k.v. Archipel met plastisch werk, 
foto’s en unieke documenten in het bezit van de stad Sint-
Niklaas. I.s.m. Stedelijke musea, CC Sint-Niklaas en 
Bibliotheca Wasiana 
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Tussentaal | 30 april – 26 mei 2019 
Jonge kunstenaars gaven in deze expo uiting aan de manier waarop jongeren anno 2019 omgaan met 
‘taal’. i.s.m. EXPART en SONAR (zie verder Talen kleuren de wereld). 
 
Talen kleuren de geschiedenis: een spoor van taal doorheen het stadsarchief | 28 mei – 21 juni 
Een tentoonstelling van Latijnse oorkonden, Middelnederlandse verordeningen, Franstalige akten, 
Duitstalige affiches, Nederlandstalige verslagen, Vlaamse brieven en Sinnekloase getuigenissen. I.s.m. 
het Stadsarchief Sint-Niklaas (zie verder Talen kleuren de wereld) 
 
Zomerexpo | Buiten de lijnen | 1 juli – 1 september 2019 
Een reeks eigenzinnige kunstwerken gecreeërd door het Dagcentrum Sint-Niklaas, De Klokke en Vesta. 

 
Bakvossen | 24 september – 8 november 2019 
Leerlingen van het vierde jaar Beeldende en 
Architecturale Kunsten (BAK) van Portus 
Berkenboom werkten een heel jaar rond het 
middeleeuws dierenepos. Het resultaat was 
een speelse expo met 3D-figuren in ijzerdraad, 
poppenkoppen in mousse en illustraties voor 
een eigen graphic novel van het BAKVOSSEN-
verhaal. In deze tentoonstelling maakte je op 
een interactieve manier kennis met de 
vossenstreken van Reynaert. I.s.m. Portus 
Berkenboom 
 
Gregie fietst | 4 november – 1 december 2019 
Reizende tentoonstelling in alle Wase bibliotheken rond de 20 jaar geleden overleden Kruibekenaar 
Gregie De Maeyer, dit n.a.v. de heruitgave van de trilogie Fietsen, In de put en Mama? bij uitgeverij 
Halewyck. Org. Bibliowaas 
 
Christendom in Irak | 13 november – 24 november 2019 
VOS Vlaamse Vredesvereniging maakte een expositie met de foto’s van onderzoeksjournalist Jens De 
Rycke die hij tijdens zijn reis, vier jaar na de inval van IS in Noord-Irak, maakte om te zien wat de 
levensomstandigheden waren voor de Iraakse Christenen en of zij er nog een toekomst hebben. Org. VOS 
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Een kort gesprek met de heer Waldenström in een open vlakte | 4 december 2019 – 5 januari 2020 
Naar aanleiding van de heruitgave van de bundel Een kort gesprek met de heer Waldenström in een open 
vlakte van Piet Brak, organiseerde Cycloop i.s.m. de Bib deze expo met foto’s van de hand van enkele 
Wase fotografen die in de bundel opgenomen werden. 
 
 
Rondleidingen 

Het merendeel van de rondleidingen werd aangevraagd door klassen. Zowel kleuters, leerlingen uit het 
lager en secundair onderwijs maar ook volwassenen – vaak anderstaligen die Nederlands leren – volgden  
doorheen het hele jaar rondleidingen in de Bib en leerden zo de werking beter kennen.  
 
 
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: de Zomer van het Spannende Boek, de Langste Veggietafel, Week van 
de Smaak … 
 
 
Boekenverkopen 

Om plaats te maken voor nieuwe boeken en om afgevoerde bibliotheekmaterialen een tweede leven te 
geven, organiseert de bibliotheek jaarlijks verschillende boekenverkopen: bij de start van de 
Jeugdboekenmaand in maart, begin juni op de Boekenmarkt, in oktober bij het afsluiten van de Digiweek 
(2 dagen) en op 11 november in Belsele. Ook in 2019 konden we rekenen op de hulp van vrijwilligers uit 
de beheerscommissie en sympathisanten van de Bib. De boekenverkopen werden door de bezoekers goed 
onthaald en dat weerspiegelde zich in mooie verkoopcijfers: 
 
17 maart 2019   691 EUR, 61 gratis boeken voor de stedelijke scholen 
16 juni 2019   1.936 EUR 
19 en 20 oktober 2019  1.217 EUR 
11 november 2019 | Belsele  1.014 EUR, ten voordele van 11.11.11 
 
Bij de start van de Jeugdboekenmaand werd aan scholen de mogelijkheid geboden om op voorhand 
boeken uit te kiezen (voor stedelijke scholen en kinderdagverblijven gratis). Tijdens de startdag werden 
in de Reynaertzaal jeugdboeken en –materialen verkocht. Aan de KJV-leden werd een gratis boekenbon 
gegeven. 29 KJV’ers maakten hiervan gebruik. Na de publieke verkoop konden scholen gratis 
overgebleven boeken ophalen. In totaal veranderden 752 boeken van eigenaar (waarvan 691 betalend 
en 61 gratis). 
 
Het is bijna traditie: tijdens de jaarlijkse rommelmarkt in Belsele op 11 november verkoopt de Bib 
afgevoerde materialen ten voordele van 11.11.11. Het was in 2019 niet anders. De dag startte mooi, maar 
tegen de middag regende het pijpenstelen. We mochten 1.014 EUR ontvangen, een bedrag dat 
overgemaakt werd aan 11.11.11. 
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Traditioneel organiseert de Bib begin juni een Boekenmarkt waarbij naast de bibliotheek en Bibliotheca 
Wasiana ook particuliere verkopers tweedehandsboeken en uitgeversrestanten te koop aanbieden. De 
verkoop van de Bib vond plaats in de Conferentiezaal en de particuliere verkopers kregen een plaats 
toegewezen op (een deel van) de parking van het Hendrik Heymanplein. 
 
 
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. 
 
Boeken die thuis staan en niet meer gelezen worden, kunnen binnengebracht worden en krijgen een 
quotering. Aan de hand daarvan kiest de ruiler een evenwaardig boek uit het aanbod.  
 
Uit sympathie krijgt het boekenruilrek ook vaak schenkingen. 
Het ruilrek staat op de 2e verdieping en wordt op zondagvoormiddag opengehouden door een vrijwilliger, 
die deel uitmaakt van een groep boekenliefhebbers.  
 

 
 
Het boekenruilrek in de Bib van Sint-Niklaas was 44 zondagen open in 2019. Na het dal van 2017 en 
2018 zijn we terug in stijgende lijn aan het gaan. De locatie is ondertussen beter bekend geworden, ook 
al zijn het vaak dezelfde mensen die weerkeren.  
 
Aantal klanten 
We mochten 207 klanten ontvangen.. De daling die in 2016 was ingezet is daarmee gekeerd. Gemiddeld 
komen er 4 à 5 personen per week naar het boekenruilrek. Zij ruilen gemiddeld zo’n 3 à 4 boeken per 
keer. We gaven 62 bibliotheekbezoekers info over het boekenruikrek (tegenover 53 in 2018). 
 
  



 36 

Aantal ruiltransacties 
Er zijn 447 boeken van eigenaar gewisseld. Dat is bijna een verdubbeling van het jaar voordien. Er 
kwamen 137 meer boeken binnen dan er buiten gingen, daar zitten ook vrij veel schenkingen tussen. Het 
werken met een ‘waardebon’ wanneer er geen boeken naar jouw smaak inzitten is goed in voege. Het 
blijft voor de vrijwilligers toezien op de kwaliteit van wat mensen aanbrengen. Door het stickersysteem 
(de medewerker bepaalt de waarde van het boek en kleeft een sticker - groen, blauw, geel, rood op de 
rug van het boek) zijn er minder discussies met klanten. Waar er in voorgaande jaren nog meer 
‘minderwaardige’ boeken binnenkwamen (blauw en groen), ontvangen we nu meer kwalitatieve boeken. 
 

 
 
 
Sinds de opening van het boekenruilrek met Archipel (april) 2011, kregen bijna 5.000 boeken een nieuwe 
eigenaar dankzij het boekenruilrek. 4.192 boeken werden binnengebracht door ruilers, sympathisanten 
en boekenliefhebbers.   

167 169

131
117

Totaal

IN per kleur 2019
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Activiteiten volwassenen 
In dit hoofdstuk worden enkele projecten en activiteiten voor volwassenen uitgelicht: 
 
Boekvoorstellingen 

In de loop van 2019 hadden we verschillende auteurs te gast om hun allernieuwste werk voor te stellen. 
 
De familie de Castro y Toledo en het genealogisch-heraldisch werk van hun leden – Pieter Donche 
10 januari 2019 
Chris De Beer, voorzitter van de KOKW, verwelkomde de 70 genodigden, waarna Pieter Donche, auteur, 
een voordacht gaf over zijn boek De familie de Castro y Toledo en het genealogisch-heraldisch werk van hun 
leden. Na een toelichting bij de tentoonstelling door Koen Verstraeten, bestuurslid van de KOKW, sloot 
schepen Filip Baeyens af en werd er nog een receptie aangeboden. I.s.m. KOKW vzw 
 

Mijn oma is kwijt – Peter Theunynck en Lies Van Gasse 
10 februari 2019 
De vertelvoorstelling Mijn oma is kwijt vloeide voort uit het boek 
dat Peter Theunynck en Lies Van Gasse samen schreven en vorm 
gaven en konden publiceren bij de Wereldbibliotheek. Een verhaal 
over Lizzie en haar oma die geconfronteerd wordt met dementie 
en het gevoel van verlies dat dit met zich meebrengt. Een 
vertelvoorstelling voor jong en oud die dankzij de samenwerking 
met de dienst Welzijn en Eline De Keulenaer in de bibliotheek 
gebracht kon worden. Een samenwerking in het kader van 'Sint-
Niklaas dementievriendelijke stad'. Meer dan 90 mensen genoten 
van deze geanimeerde voorstelling vol muziek, mooie beelden, 
woorden én snoepjes. 
 
 
 
 
 

 
Traverse door Tineke Van der Eecken | 5 april 2019 
Tineke Van de Eecken vertelt in Traverse het verhaal van een 
expeditie doorheen onbekend terrein, van een geoloog die een 
gevecht levert tegen tegenslagen en teleurstellingen, van een 
verslaggeefster die het gevecht aangaat met verleden en 
toekomst.  Deze Engelstalige roman speelt zich af in Madagascar 
en heeft een sterk autobiografisch karakter. Tineke Van der 
Eecken woont momenteel in Australië en was in Sint-Niklaas te 
gast tijdens Archipel. Interview door Maya Wuytack, die te gast 
was in Perth tijdens ‘Poetry d’Amour’. 
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Helemaal overstuur – Sofie De Moor | 11 mei 2019 
Helemaal overstuur is een boek voor jong en oud dat veel emoties 
oproept, een boek over vriendschap, verlies en over de gevolgen 
van een moeizame scheiding voor het zelfbeeld van kinderen.  
Het was een supermooie feestelijke namiddag met mooie 
woorden, een goed gevulde zaal, hapjes en drankjes, hand-
tekeningen en fietsen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ava Miller en ik - Kristien de Wolf | 6 juni 2019 
Sieg Engel vindt al sinds haar vroege jeugd dat er aan 
eenzaamheid alleen maar voordelen verbonden zijn – totdat ze 
op haar zestiende Ava Miller ontmoet. Wanneer hun onwaar-
schijnlijke verbond na jaren echter scheuren begint te vertonen, 
ziet Sieg Engel maar één uitweg: een spectaculaire heldendaad, 
een ramp, een zondvloed, door haarzelf ontketend in een poging 
alles te redden. 
 
 

Frida’s coole klimaatboek – Moniek Vermeulen, Frank Pollet en 
Jurgen Walschot | 12 oktober 2019 
Moniek Vermeulen en Frank Pollet schreven samen een boek. 
Frida én het klimaat staan dit keer centraal. Jurgen Walschot 
stond in voor de illustraties en vormgeving. Boekenfeest voor 
jong én oud. 
 
 

 
Tere stengels | Shari Van Goethem | 20 oktober 2019 
Unieke poëzievoordracht in de kiosk van het Romain De Vidtspark. Shari Van Goethem is net zoals ieder 
mens zoveel en zo weinig tegelijkertijd. Een dichter, wat doet vermoeden dat ze iets heeft met taal. Na 
haar debuut Een man begraaft een boom stelde zij haar tweede bundel Tere Stengels voor. In de 
voorstelling geven Ann Van Dessel en Peter Holvoet-Hanssen hun interpretatie van Tere Stengels, ze 
geven je een inkijk in hun favoriete gedicht uit de bundel en formuleren een poëtisch antwoord. Shari 
Van Goethem lees tenslotte zelf een aantal van haar gedichten voor. 
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Lezingen 

Toast Literair | Is Filip de Pillecyn nog het lezen waard? | 20 januari 2019 
Op zondag 20 januari 2019 organiseerde het Davidsfonds Sint-Niklaas i.s.m. de Bib opnieuw een literair 
ontbijt in het kader van Toast Literair. Na het ontbijt stelde professor Waegemans, voorzitter van het 
Literair Genootschap 'Filip de Pillecyn Comité', de vraag "Is Filip de Pillecyn nog het lezen waard ?" Hij 
besprak tijdens zijn lezing het leven en oeuvre van Filip De Pillecyn.  Een leven dat zich afspeelt voor en 
tijdens WO I, als journalist in het interbellum en als beginnend literator.  Een leven waarover controverse 
heerst door zijn opstelling tijdens WO II, zijn veroordeling voor culturele collaboratie, gevolgd door zijn 
leven na WO II.  Tenslotte stelde de spreker de vraag of Mensen achter de dijk heimatliteratuur is of meer?  
De 41 aanwezigen genoten na met een glaasje aangeboden door het Davidsfonds. 
 
Songbook Sessions | Johan Braeckman, Rick de Leeuw en Jan Hautekiet on Lou Reed | 27 februari 2019 
Lou Reed was een artiest pur sang die schreef over riskante thema’s zoals verslaving, homo- en 
transseksualiteit, huiselijk geweld en zelfmoord. Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de 
Ugent, belichtte het leven van deze uitdagende artiest en ontrafelde zijn complexe leefwereld, terwijl 
Rick de Leeuw en Jan Hautekiet de nummers van Lou Reed bewerkten en live brachten. 
 
Songbook Sessions | Wouter Bulckaert en Edward Hall on JJ Cale | 13 maart 2019 
JJ Cale, zanger/gitarist uit Tulsa, Oklahoma, schreef onder meer de topsongs ‘Cocaine’ en ‘After Midnight’ 
maar bleef zijn leven lang bewust uit de schijnwerpers. Wouter Bulckaert gebruikte rake oneliners van 
de muzikant uit interviews als basis voor het boek JJ Cale: Troubadour in de Woestijn, een verhaal dat hij 
ook op het podium bracht. Tijdens de lezing speelde het Turbulente Trio de meest essentiële songs uit JJ 
Cales oeuvre voor 75 bezoekers. I.s.m. De Casino  

 
Straffe madammen | Een gesprek met Miet Smet, 
Nelly Maes en Magda de Meyer | 20 maart 2019 
Alle goede dingen bestaan uit drie. Om deze 
wijsheid kracht bij te zetten, nodigde de Bib Sint-
Niklaas drie Wase straffe madammen uit die hun 
strepen hebben verdiend én nog steeds 
verdienen in de strijd voor (gelijke) (vrouwen)-
rechten. Een strijd op het lokale, nationale en 
internationale politieke toneel. De namen van 
onze straffe madammen zullen je bekend in de 
oren klinken: Miet Smet, Nelly Maes en Magda de 
Meyer. Deze geboren vertelsters namen je mee 
op een reis in de geschiedenis van de jaren 

zeventig van de vorige eeuw tot nu. Heel veel boeiende verhalen, verrassende anekdotes over hun strijd, 
hun overwinningen, maar ook hun teleurstellingen en hun niet aflatende strijd voor meer 
rechtvaardigheid. Ciska Hoet, directeur RoSa vzw (kenniscentrum voor gender en feminisme) werd 
wegens ziekte vervangen door Chris Stoop (Bibliotheca Wasiana), die het gesprek modereerde. I.s.m. 
Bibliotheca Wasiana. Initiatief naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 2019. 50 deelnemers. 
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Wanneer het water breekt | 4 april 2019 
De lezing kaderde in een jaarlijkse samenwerking tussen de Bib en het Welzijnshuis rond een 
maatschappelijk relevant thema en dito schrijver. Dit jaar kozen we voor Chris De Stoop, met zijn boek 
Wanneer het water breekt. De link met de actuele vluchtelingenthematiek is duidelijk. De lezing werd 
tevens opgenomen in het Festival van de Verdraagzaamheid.  
 
Chris De Stoop is een boeiend verteller. De presentatie met foto's versterkte het verhaal. Wie het boek 
Wanneer het water breekt had gelezen, kon zich meteen een idee vormen van de hachelijke situatie waarin 
de bootvluchtelingen verkeerden en kreeg de gezichten te zien van de personages. Wie het niet gelezen 
had eigenlijk ook.  De auteur beperkte zijn lezing niet tot zijn laatste boek, maar had het ook over andere 
werken uit zijn omvangrijk oeuvre. Zo legde hij ook de link met het Waasland en de stad Sint-Niklaas (via 
Dit is mijn hof).  Er was gelegenheid tot vragen vanuit het publiek en de auteur ging hier zeer uitgebreid 
op in. De auteur nam nadien ook de tijd om met toehoorders en fans in gesprek of op de foto te gaan. 
Voor de organisatoren was de opkomst van 52 mensen naar wens. I.s.m. het Welzijnshuis 
 
Songbook Sessions | Eva Beuvens en Marc Van den Hoof on Monk | 17 april 2019 
Met een naam als Thelonius Monk staat het in de sterren geschreven dat je een mythe wordt. Deze 
exentrieke jazzmuzikant had een repertoire met de meest zorgvuldig gekozen standards en eigen creaties 
die hij speelde met de grootste vanzelfsprekendheid. Marc Van den Hoof bracht een lezing over de 
begenadigde Amerikaanse jazzpianist, over de mythe van de man, over de horten en stoten van een 
muzikale carrière. Pianiste Eve Beuvens bewerkte Monk’s muziek in haar eigen stijl. I.s.m. de Casino 
 
#Odisee Leest | 21 mei 2019 
Het project #Odiseeleest is een van de initiatieven binnen en buiten de muren van Hogeschool Odisee 
om leesplezier te bevorderen. In de week van 20 mei waren ze vier avonden op rij in een andere 
bibliotheek te gast, telkens in de buurt van een Odisee-campus. 
 
Samen met Odisee nodigden we daarom Erik Vlaminck uit! 
Erik Vlaminck (1954) is een maatschappelijk geëngageerd 
roman- en theaterschrijver. Hij oogstte veel succes met 
Quatertemperdagen, Wolven huilen, Suikerspin en Brandlucht. 
Engagement is een sleutelwoord in zijn oeuvre. Deze lezing 
werd georganiseerd n.a.v. de publicatie van een onderzoek 
binnen Odisee naar de co-relatie tussen taalvaardigheid en 
slaagkansen in het hoger onderwijs. Anja De Kimpe en An 
De Moor waren aanwezig om dit project toe te lichten. De 
burgemeester leidde in én nadien was er tijd voor een 
drankje… 
 
Salons Donders Denkende Dames: Cornelia Doff – van straatmadelief tot bourgeoise en gevierd schrijfster 
19 sept 2019 
Het intrigerende levensverhaal van Cornelia Doff (1858-1942), alias Keetje Tippel, schetste een kleurrijk 
beeld van de Belle Epoque in Brussel. Van kind uit de goot en straatmadeliefje, ontpopte zij zich tot een 
gerespecteerde bourgeois madame en gevierd schrijfster. Haar deels autobiografische oeuvre biedt ons 
inzicht in de situatie van de negentiende-eeuwse prostituée en hoe vrouwen de Belle Epoque beleefden. 
Een onthullend portret van de positie van de vrouw in het fin de siècle door Kaat Bauters. I.s.m. 
HuisvandeMens en Masereelfonds 
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Armand Van Assche | Over de leerstoel Nederlands in Belgrado | Jelica Novakovic | 8 oktober 2019 
Jaarlijks organiseren de Bib en Bibliotheca Wasiana samen met Erika De Cuyper, weduwe van Armand 
Van Assche, een lezing over een van zijn studiedomeinen.  
Als geen ander kan Jelica Novacovic, hoogleraar Nederlandse taal en literatuur aan de universiteit van 
Belgrado, vertellen over de interesses van haar studenten, hun contacten en ervaring met Nederland en 
Vlaanderen. Zij was onze gastspreker over de didactiek van de moderne talen, het onderwerp van deze 
zevende Amand Van Asschelezing met 59 deelnemers. Org. Bibliotheca Wasiana en Armand van 
Asschegenootschap 
 

 
 
Voorstelling | Het is een ander jaar | Marjan Meganck en Céline Broeckaert | 15 oktober 2019 
‘Het is een ander jaar’ is een warme, pakkende voorstelling die literatuur en leven met elkaar verbindt. 
Marjan Meganck heeft borstkanker gehad en maakte daar een brievenboek over. Céline Broeckaert heeft 
de kanker van haar moeder meegemaakt, en maakte eerder het stuk "Drie stemmen – een 
kankermonoloog”. In ‘Het is een ander jaar’ gaan de makers in dialoog met de keizer der ziekten – en met 
het leven zelf. Een pakkende voorstelling over het proces van ziek zijn en herstellen. 50 deelnemers. 
I.s.m. dienst diversiteit, samenleving en preventie 
 
Actief aan de slag met meertaligheid en anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs | Steven 
Delarue | 17 oktober 2019 
Steven Delarue reflecteerde over een aantal initiatieven en acties die in Gent worden ondernomen om 
actief om te gaan met meertaligheid en anderstalige nieuwkomers. Hij focuste vooral op het secundair 
onderwijs. Delarue is verbonden aan het Onderwijscentrum Gent, dat kinderen en jongeren, ouders, 
onderwijsprofessionals en hun partners ondersteunt, verbindt en inspireert, zodat kinderen en jongeren 
maximale ontplooiingskansen krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. I.s.m. Odisee 
 
Voorstelling | Brute Nationaal Geluk | 26 oktober 2019 
Het Brute Nationaal Geluk is een eclectische multimediale voorstelling over de paradox van het geluk in 
de hedendaagse maatschappij. Onderhevig aan de heersende economische wetten is de zoektocht naar 
geluk een imperatief geworden. Blinkende winkelruiten weerspiegelen onze uitvergrote verlangens die 
we rusteloos najagen. Mathijs Duyck en dichter Arnoud Rigter bundelden hun onrust. Flarden proza en 
poëzie vermengden zich op het podium met de projecties van Jelle Meys en de klanken van gitarist Pieter 
Servranckx. 50 deelnemers. I.s.m. Masereelfonds en HuisvandeMens 
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Salons Donders Denkende Dames: Mary Shelley – De schepper van Frankenstein | 31 oktober 2019 
Als archetype is het beeld van het monster van Frankenstein diep in onze geest geworteld. Het ontstaan 
van dit verhaal is misschien een van de meest tot de verbeelding sprekende anekdotes uit de geschiedenis 
van de literatuur. Maar wie was Mary Shelley (1797-1851), die dit horrorverhaal bedacht? Tijdens deze 
lezing zochten we naar de vrouw achter het boek. Lezing door Kaat Bauters. 15 deelnemers. I.s.m. 
HuisvandeMens en Masereelfonds 

 
Voorstelling jaarboek Tiecelijn | 17 november 2019 
Het Reynaertgenootschap stelde zijn 32ste jaarboek 
Tiecelijn voor. Gastspreker was Niels Schalley 
(Phoebus Foundation - Antwerpen) met de prachtig 
gedocumenteerde lezing ‘Van kreupele bisschop-
pen, geuzenemblemen en lepralijders. Vossen-
staartenproblematiek in de schilderkunst van de 
Zuidelijke Nederlanden (circa 1550-1600)’.  
105 deelnemers. Org. Reynaertgenootschap 
 
 
 
 

“Tantes” van Cyriel Buysse | Marc Van Kerchove | 19 december 2019 
De leesgroep Sint-Niklaas van het Davidsfonds verdiepte zich in de roman Tantes van de Vlaamse 
naturalistische schrijver Cyriel Buysse (1859-1932). Een goed gesprek over literatuur in een toegankelijke 
sfeer stond centraal. Marc Van Kerchove (1954) is germanist en is 38 jaar actief geweest in het secundair 
onderwijs, eerst als leerkracht, dan als directeur. In 2016 behaalde hij een doctoraat in de letterkunde 
aan de KULeuven, over de beeldvorming van de auteurs Cyriel Buysse en Stijn Streuvels in de 
schoolboeken van het Vlaams secundair onderwijs tussen 1900 en 2010. 
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Buitenbeentjes 

Lezing door Lieven Verstraete. “Achter de schermen van het nieuws” | 4 november 2019 
In het kader van Buitenbeentjes 2019, de lezingenreeks die voor de 10e keer tot stand kwam in 
samenwerking met BiblioWaas, en volledig in het thema van ‘kiezen’ stond, gaf de Bib van Sint-Niklaas 
een podium aan journalist Lieven Verstraete. 103 mensen woonden deze lezing in Odisee bij en genoten, 
met afsluitend een hapje en drankje. 
 
Het volledige programma van Buitenbeentjes: 
Tim Verheyden | Fake news | Bib Zwijndrecht | 25 september 2019 
Sven Pichal | Sven consumeert | Bib Beveren | 30 september 2019 
Luc Haekens | Wie gelooft er die reporters nog? | Bib Stekene | 5 oktober 2019 
Sabine Peeters | Lief voor mijn lijf | Bib Sint-Gillis-Waas | 10 oktober 2019 
Ruben Van Gucht | Bronzen Belgen | Bib Temse | 14 oktober 2019 
Anthony Liekens | What the Hack? | Bib Kruibeke | 24 oktober 2019 
Lieven Verstraete | Achter de schermen van het nieuws | Bib Sint-Niklaas | 4 november 2019 
Fleur Van Groningen | Leven zonder filter | Bib Waasmunster | 14 november 2019 
Pedro De Bruyckere | Opvoeden in tijden van sociale media | Bib Lokeren | 20 november 2019 
Eline De Munck en Bob Geraets | Ondernemen - Springen met een parachute | Bib Moerbeke | 28 
november 2019 
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75 jaar bevrijding 

 
Radio-uitzending | Het Vrije Waasland | 7 september 2019 
Naar aanleiding van de Vredefeesten ging Radio Land van Waas op zaterdagvoormiddag op locatie met 
haar uitzending. Burgemeester, schepenen, organisatoren van de Ballonfeesten, de Ballonloop en 
evenementen tijdens dit weekend werden voor de microfoon gehaald in de inkomhal van de Bib. Eregast 
deze morgen was Kinderstadsdichter Lena Serwir die voor dit weekend een Kinderstadsgedicht schreef. 
Org. Radio Land Van Waas 

 
De bevrijding van Sint-Niklaas en het Waasland | Piet Van Bouchaute | 22 september 2019 
Voormalig stadsarchivaris Piet Van Bouchaute bracht het verhaal van de gebeurtenissen in de periode 
juni tot september 1944. De Sint-Niklase politiecommissaris Adolphe Cryns speelde in die chaotische 
zomerdagen van 1944 een sleutelrol. Na de bevrijding door Britse en Poolse eenheden probeerden 
burgemeester Hendrik Heyman en zijn schepenen het roer terug in handen te nemen. De focus van de 
lezing lag op Sint-Niklaas, maar ook feiten uit andere Wase gemeenten kwamen aan bod. De voordracht 
werd geïllustreerd met heel wat beeldmateriaal uit de collectie van het stadsarchief. I.s.m. Stadsarchief 
Sint-Niklaas 

 
Panelgesprek 75 jaar Het Vrije Waasland | 24 september 2019 
Op 24 september 1944 verscheen de eerste editie van Het vrije Waasland. Deze ‘verjaardag’ werd 
aangegrepen om dit invloedrijke Wase weekblad volledig te digitaliseren. Een samenwerking tussen vele 
partners: Erfgoedcel Waasland, Bibliotheca Wasiana, KOKW, Hogeschool Odisee, de Provincie Oost-
Vlaanderen en mevrouw Agnes De Jaegher. N.a.v. deze gebeurtenis werd een panelgesprek georganiseerd 
met oud-HvW-journalisten en jongere perscollega’s over de Wase pers. Org. Bibliotheca Wasiana 
 
Voorstelling | Gudula’s oorlog | 21 oktober 2019 
Gudula Mariman-Pauwels beleefde de Tweede Wereldoorlog als jong meisje. Het stadsarchief gaf haar 
memoires over de oorlogsjaren uit in een mooi geïllustreerde brochure. Aan de hand van deze tekst deed 
Gudula haar verhaal opnieuw aan Roland Bergeys uit Mortsel, bezieler van de vzw Uitgelezen Gezelschap. 
Hij herwerkte deze boeiende gesprekken en de uitgegeven tekst tot een beklijvende podiumvoorstelling. 
Roland en zijn echtgenote Leentje De Coninck namen de rollen van vertellers op en Bart Wils zorgde voor 
de muzikale omlijsting op accordeon. Vanop de eerste rij herbeleefde Gudula Pauwels, omringd door 
familieleden en in de bloemen gezet door de vertellers, haar jeugdherinneringen. De voorstelling in de 
Conferentiezaal werd integraal gefilmd en later uitgezonden in de reeks Korenbloemblauw op Eclips TV. 
Org. Stadsarchief Sint-Niklaas 
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Speuren naar het oorlogsverleden. Sint-Niklazenaren en de keuzes die ze maakten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog | 30 oktober 2019 
Tijdens de Duitse bezetting van 1940-1944 maakten de inwoners van Sint-Niklaas bepaalde keuzes, soms 
zonder te weten wat daarvan de gevolgen waren. Aan de hand van een viertal portretten van 'gewone' 
Sint-Niklazenaren vertelde historicus Bart Willems het verhaal van Sint-Niklaas tijdens WOII. Tevens 
legde hij uit welke archieven er bewaard zijn gebleven om zelf een zoektocht naar het (familiale) 
oorlogsverleden op te starten. Bart Willems is archivaris van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren en een 
van de auteurs van het boek Was opa een nazi? 

 
 
Leeslamp 

Leeslamp, de leesgroep van de Bib 
De Leeslamp is in de voorbije 10 jaar een vaste waarde geworden binnen het bibliotheekaanbod. Vijf keer 
per jaar verdiept de leesgroep van de bibliotheek zich in één bepaalde roman. De formule is gekend: een 
uitgebreide bespreking van 2 uur, gemodereerd door één begeleider met uitgebreide kennis over 
literatuur, het specifieke boek en/of een bepaald oeuvre, en een pauze met hapjes afgestemd op het boek 
dat centraal staat. De voorbije jaren bereikte de Leeslamp in totaal ongeveer 85 mensen die regelmatig 
of sporadisch een Leeslampavond bijwonen. De Leeslamp legt de nadruk op het uitdiepen van de kennis 
binnen een gezellige en warme context. 
 
Agenda 
Het hart is een eenzame jager – Carson McCullers | o.l.v. Lieve Van Cleemput | 20 februari 2019 
Levens van meisjes en vrouwen – Alice Munro | o.l.v. Mia Mortier | 3 april 2019 
Pijn - Zeryua Shalev | o.l.v. Yvan De Maesschalck | 29 mei 2019 
Cannery row – John Steinbeck | o.l.v. Modest Figeys | 29 september 2019 
Vaderland - Fernando Aramburu | o.l.v. Lieve Van Cleemput | 6 november 2019 
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Talen kleuren de wereld | 29 maart – 21 juni 2019 

De Bib van Sint-Niklaas en partners zetten in de lente van 2019 
een breed, transversaal project op stapel rond verschillende 
aspecten van de taal. ‘Talen kleuren de wereld’ plaatste aan de 
hand van de rijkdom van talen de diversiteit van onze stad en onze 
samenleving in de kijker. 
 
Het project ‘Talen kleuren de wereld’ werd door de Bib 
gecoördineerd en uitgewerkt door 23 verschillende partners uit 
Sint-Niklaas. Verbindend element is TAAL, in al zijn rijkdom en 
vormen. Met de meeste partners werkte de Bib ook in het verleden 
al op regelmatige basis samen. Nieuwe partners zoals de 
KroontjesCrew en vooral jeugdhuis Den Eglantier, brachten 
verfrissende verjonging in de Bib. Op de expo ‘Tussentaal’ en de 
daarbijhorende brochure mogen we dan ook met enige fierheid 
terugblikken. 
 
Op 30 april 2019 opende ‘Talen kleuren de wereld’ met de 
vernissage van de expo ‘Tussentaal’ (95 p) en de lezing door 

Jacques Van Keymeulen over de rijkdom van dialecten (44 p). Een cultureel project dat een rijk, divers en 
boeiend programma aanbood en de enorme diversiteit van taal en samenleving met elkaar verbindt. 
Moedertaal, jongerentaal, dialect, chattaal, codeertaal, spreektaal, beeldtaal, sms-taal … we zijn met z’n 
allen meertalig. 
 
Voor dit project diende de Bib opnieuw een subsidiedossier in bij KIOSK, als projectsubsidie voor 
bovenlokale cultuurprojecten.  
 
Het programma 
‘Talen kleuren de wereld’ bestond uit 2 expo’s: ‘Tussentaal’, waarbij jongeren onder begeleiding van 
Expart en Sonar aan de slag gingen met de artistieke omslag van hun taalbeleving, en ‘Talen kleuren de 
tijd’, een expo van het stadsarchief, die een taalspoor doorheen de stedelijke archieven trekt. 
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Verder in het programma: 
• museumrondleiding op ze Sinnekloases door SteM - 25 p 
• workshops Sinnekloases dialect door Awaal Nem - 28 p 
• stadswandelingen in het dialect door stadsgidsen, dienst toerisme - 46 p 
• stadswandelingen rond taal door studenten Hogeschool Odisee - 27 p 
• lezingen: Serena Passarelli, Anfiteatro (35 p) - Carine Caljon, Davidsfonds (24 p) - Herman Boel, dienst 

internationale samenwerking (30 p) - Filip Loncke, de Bib (38 p) 
• optreden door het Wereldkoor in de Foyer - 25 p 
• dubbeloptreden met The Escarteen Sisters en iReSaltati in ’t Ey - 119 p 

 

 
• symposium ‘Zooëgezeed’. Een samenwerking tussen Variaties vzw, Erfgoedcel Waasland en het 

Reynaertgenootschap - 68 p 
• film ‘Sibel’ binnen het Moovfestival - 135 p 
• performance ‘Achterklap’ door KUBUS en Expart 
• poëzieavond ‘De mooiste liefdesgedigten in het Afrikaans’  door Anna Vorster- 45 p 
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2 bijzondere projecten: 
• ‘Waarvandaan ook onze haren of pluimen’ een project door Vormingplus Waas-en-Dender met Nelle 

De Maeyer. Tom Lanoye schreef een gedicht over/voor Sint-Niklaas. Een dertigtal nieuwe en oude 
Sint-Niklazenaren gingen met dit gedicht aan de slag. Op 2 juni stonden ze met Tom Lanoye op het 
podium om het resultaat aan het publiek te tonen. 

• ‘De taal van vrede’, een project dat met kinderen en jongeren van de kinder- en jeugdbuurtwerking 
KroontjesCrew, JOS vzw, buurtbewoners en partners in Kroonmolenwijk liep. Samen met theater 
Hutsepot stelden we de vraag wat vrede precies voor ons betekent. 
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Binnen ‘Talen kleuren de wereld’ ging de Bib op zoek naar het mooiste Sint-Niklase dialectwoord. Een 
vakjury selecteerde 22 mooie en typische Sinnekloase dialectwoorden. Hieruit kon het publiek kiezen, 
1.734 stemmen werden uitgebracht. En de winnaar was ... ALLEMANSWIES. 
 

 
 
‘Talen kleuren de wereld’ werd feestelijk afgesloten met een finissage in het stadhuis waarbij ook de 
zoektocht naar het mooiste Sinnekloase dialectwoord werd afgerond. Daarnaast bracht Walter Cantens 
een muzikale ode aan Sint-Niklaas en sprak Timothy Colleman over de rijkdom van taal. Er waren een 
100-tal aanwezigen in het stadhuis van Sint-Niklaas. 
 
Terugblik 
Het project ‘Talen kleuren de wereld’ bood voor zowel de Bib als coördinator, als voor de participerende 
verenigingen een meerwaarde. Verschillende activiteiten bereikten het verwacht aantal aanwezigen of 
meer. Enkele waren qua opkomst minder dan verhoopt, zo bijv. het optreden van het Wereldkoor (25 p) 
en het Symposium (68 personen waar we een 100 geïnteresseerden hadden verwacht). Inhoudelijk was 
alles een voltreffer en kwalitatief van een hoogstaand niveau. Dit mooie resultaat door de bundeling van 
krachten en het samenbrengen van een sterk programma in tijd rond een bepaald thema waar elke 
partner zijn eigenheid kon behouden, doet ons als Bib groeien in onze rol als verbindende actor. Voor de 
toekomst willen we dan ook graag gelijkaardige initiatieven uitrollen binnen de regio en rond heel 
diverse thema’s. 
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Wase Erfgoedprijs 2019 

 

 
 
 
Op 30 november werd de allereerste Wase Erfgoedprijs uitgereikt. Een 7-koppige jury met 
vertegenwoordigers uit het erfgoedveld selecteerden het erfgoedproject ‘Herdenking 11/11/1918’ van de  
Heemkundige Kring Wissekerke als het beste uit de 17 inzendingen en 5 finalisten.  
 
De winnaar ontving in OC ‘t Klooster in Vrasene een handgemaakte trofee en een geldprijs van 1.000 
EUR. Naast de winnaar ontvingen twee laureaten ieder 500 EUR. Eerste laureaat was de monografie De 
geheimen van het Gravenkasteel van Kevin Poschet. Ook onze Bib viel in de prijzen als tweede laureaat 
met het literaire project ‘Klinkers, het verhaal van een stad’. 
 
Tijdens de uitreiking van de Wase Erfgoedprijs werd dhr. Hilaire Liebaut beloond met een prijs voor 
'algemene verdienste voor het Wase erfgoed'. Hilaire Liebaut is huidig voorzitter van de Bibliotheca 
Wasiana. 
 
 
Uit het juryrapport over ‘Klinkers’: 
 

 Klinkers - Bibliotheek Sint-Niklaas  
Klinkers is een maatschappelijk relevant project dat inzet op geletterdheid en schrijfbevordering, 
op het ontdekken van nieuw literair talent in de stad, op het samenbrengen van professionele en 
niet-professionele auteurs met een eigentijdse methodiek. Het project is niet strikt 
erfgoedgebonden maar start vanuit een literaire invalshoek. Toch krijgt het een erfgoedinsteek 
mee naar aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas. 
 
De kracht van het project zit in de publieksgerichtheid en concrete zichtbaarheid door te werken 
met de methodiek van de mondelinge geschiedenis. Hierdoor bereikt het een grote groep mensen. 
Het is een sterk participatief project dat gedragen wordt door verschillende partners. Er werd 
bewust gekozen om geen kroniek te schrijven, maar wel een bundeling van getuigenissen te 
maken. Het principe ‘wie schrijft die blijft’ wordt in dit project realiteit. Bovendien kan het project 
voorbeeldstrekkend zijn voor andere steden en gemeenten. Het is een laagdrempelig project dat 
gemakkelijk op andere plekken uitgewerkt kan worden.  
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De verdienste van de bibliotheek is dat ze een totaalproject gerealiseerd heeft waarin alles lijkt 
te kloppen. Het is een schoolvoorbeeld van co-creatie en participatie, een artistiek format dat 
van A tot Z participatief wordt. Het project is zowel gericht op individuen als op verenigingen en 
is in dat opzicht origineel. Het plant zaadjes bij mensen om hun eigen talent te ontwikkelen. Dat 
het projectresultaat wordt beschouwd als bron van inspiratie voor huidige en toekomstige 
projecten, toont aan dat men publiekswerking proces- en niet productgericht beschouwt. Het 
project brengt kunsten en erfgoed dichter bij elkaar, al zijn de merites van het project inzake 
erfgoed eerder zijdelings project. Dit project kan wel het vertrekpunt zijn om geschiedenis te 
schrijven. Uit de verhalen kan inspiratie gehaald worden voor toekomstige erfgoedprojecten. 
Klinkers is een project dat de rol van een bibliotheek overstijgt en dat inzet op een brede 
bibliotheekwerking. 
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Vormingen 

Reeds enkele jaren biedt de bibliotheek in samenwerking met VormingPlus Waas-en-Dender vormingen 
en lezingen aan een breed publiek aan. Zo ook in 2019. De onderwerpen waren zeer divers: 
 
Lezing | Hoe rouwen kinderen? | 19 februari 2019 | 40 deelnemers 
 

Lezing | Tom Steels bouwde een huis voor zijn dochter | 28 februari 2019 | 22 deelnemers 
 

Lezing | Taal en Kunst | 1 april 2019 | 11 deelnemers 
 

Lezing Massamedia: vredesduiven of onruststokers | 6 mei 2019 | 20 deelnemers 
 

Lezing | Ten strijde tegen armoede | Julien Van Geertsom | 2 oktober 2019 | 24 deelnemers 
 

Poëzie | Scherp gebracht | Esohe Weyden | 3 oktober 2019 | 8 deelnemers 
 

Lezing | Digitale detox | 17 oktober 2019 | 5 deelnemers 
 

Voorstelling | Het einde van de wereld | Steven Vromman | 23 oktober 2019 | 28 deelnemers 
 

Rouw en afscheid in boeken en muziek | 12 november 2019 | 9 deelnemers 
 
 
Zondagskinderen 
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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. 
 
 
Café Odisee – Donders Denkende Dames – Songbook Sessions 

Steeds opnieuw zoekt de Bib nieuwe partners, organisaties en/of mensen met wie we samen projecten 
uitdenken en uitvoeren en activiteiten organiseren. Vanuit de overtuiging dat ‘één plus één meer is dan 
twee’ groeide zo ook in 2019 een nog intensere samenwerking met Hogeschool Odisee, HuisvandeMens 
en De Casino. 
 
Het organiseren van maatschappelijk relevante lezingen die zowel geschikt zijn voor een breed publiek 
als voor de studenten van de Hogeschool Odisee resulteerde in het samen organiseren en promoten van  
volgende activiteiten binnen Café Odisee: 
Wies De Graeve | 13 maart 
Steven Delarue | 17 oktober 
Lieven Verstraete | 4 november 
 
In 2019 werden ook enkele activiteiten samen georganiseerd met het HuisvandeMens. Zo promootte de 
Bib de lezingen rond Cornelia Doffe n Mary Shelley binnen Salons Donders Denkende Dames mee. Ook 
de voorstelling Brute Nationaal Geluk werd samen met HuisvandeMens georganiseerd. 
 
In 2019 werd een volledig nieuwe samenwerking opgestart met concertzaal De Casino en wel onder de 
noemer Songbook Sessions, een 3-delige reeks lezingen door begeesterende presentatoren over 
intrigerende muzikanten. In het voorjaar 2019 werden de geesten van Lou Reed, JJ Cale  en Thelonious 
Monk weer tot leven geroepen en in de spotlight gezet door auteurs en muzikanten.  
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De Schrijfwijzen ofte Het Groot Dictee Heruitgevonden | 6 december 2019  

Op 6 december organiseerden we in de Bib voor de 
tweede maal ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’, 
ditmaal onder de naam ‘De Schrijfwijzen’. De 
organisatie Creatief Schrijven nam de overkoepelende 
organisatie dit jaar op zich, maar het concept bleef 
grotendeels hetzelfde: een klassiek dictee, 
gecombineerd met heel wat speelse 
wedstrijdelementen, wat het geheel wat minder 
ernstig maakte. Zo was er de ‘spellingbee’, een 
mondelinge spellingswedstrijd waarbij je afviel als je 
een fout maakte, het signaal hiervoor werd gegeven 
door een jurylid met een kazoo. 
 
Dit jaar mochten we niet minder dan 30 deelnemers 
verwelkomen, en de avond was dan ook een groot 
succes. Dit jaar mocht Sien De Corte de gouden pen 
mee naar huis nemen, Michel Micom won het tweede 
gedeelte. Hoe dan ook, het was een geslaagde avond, 
die we met plezier volgend jaar herhalen! 
 
 
 

 
 
En ook 

Workshop Durf te vragen | 16 januari 2019 
Op woensdag 16 januari vond een nieuwe Durf 
te Vragen plaats in de Bib, een vervolgsessie na 
de succesvolle Durf te Vragen van november 
2018. Kitty Weyn begeleidde opnieuw een 
inspirerende workshop waar de deelnemers 
antwoorden, input, een netwerk, suggesties, 
verbinding en versterking kregen rond een vraag, 
uitdaging, initiatief of probleemstelling die zij 
naar voor brachten. De 14 deelnemers zorgden 
voor een avond die leidde tot nieuwe stappen, 
co-creatie en kennisdeling. 
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WereldLichtjesDag | 9 december 2018 
Elke 2e zondag in december wordt wereldwijd WereldLichtjesDag georganiseerd. Op deze dag steken 
mensen om 19.00 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. Op begraafplaats Heimolen organiseerden de dienst begraafplaatsen, het 
Huis van de Mens en de Bib voor het derde jaar op rij samen deze dag. Mauro Pauwels schreef als 
genomineerde Kinderstadsdichter 2019 het gedicht dat bij deze bijzondere gebeurtenis hoorde en 
Laurens Van Goethem zorgde op heel ingetogen wijze voor de muzikale ondersteuning. 
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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 Sint-Niklase 
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, 
Huisvandemens, Welzijnshuis en Masereelhuis 
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Van 30 maart tot 7 april 2019 knetterden opnieuw de letteren in Sint-Niklaas tijdens een nieuwe editie 
van Archipel, het literair festival van de stad. Cultuurcentrum Sint-Niklaas en de Bib stelden, in 
samenwerking met externe partners, opnieuw een aanlokkelijk en gevarieerd programma samen, lokaal 
verankerd maar met een breed venster op de wereld. Kunstenplatform Warp en Het Huis van de Mens 
waren nieuwe partners in deze editie. Knipogend naar het gelijknamige debuut van Paul Snoek, boden 
ook dit jaar verschillende locaties onderdak aan voor wat reilt en zeilt in het hedendaagse literatuur- en 
cultuurlandschap. Het festival kleurde met lezingen over filosofie en kunst, en een tentoonstelling, ook 
buiten de grenzen van de literatuur. 
 
Programma 
 
 30 maart 2019 | lezing | Charleroi, het is altijd iets | Johan De Vos 
 30 maart 2019  | lezing | Elke vriendschap met mij is verderfelijk. Briefwisseling Joseph Roth  
   en Stefan Zweig | Els Snick 
 30 maart 2019  | lezing | Ilse D’Hollander, kunstenares | Eric Rinckhout 
 30 maart 2019  | voordracht | Nacht van de B(r)oze Dichters 
 31 maart 2019  | 1nterview | De kracht van hoop | Bleri Lleshi 
 31 maart 2019  | interview | Zonder titel #1 | Gaea Schoeters in gesprek met Yvan De  
   Maesschalck 
 31 maart 2019  | De Standaard Boekhandel | boekpresentatie | Letterlente met Wase auteurs 
 31 maart 2019  | Boekhandel ’t Oneindige Verhaal | interview | Kindsoldaat | Oscar van den  
   Boogaard 
 
 1 april 2019 | muzikaal-literaire pastiche | Herman Cole 
 2 april 2019  | lezing | Leonardo literair | Patrick Lateur 
 3 april 2019 | lezing | Discretie | Peter Venmans 
 4 april 2019 | interview | Wanneer het water breekt | Chris De Stoop 
 5 april 2019 | lezing | Traverse | Tine Van der Eecken 
 6 april 2019 | boekverkoop | vzw Singeling 
 7 april 2019 | boekvoorstelling | voorstellling diep en binnensmonds en drieluik Hercules,  
   Richelieu en Nostradamus | Poëziecentrum, UGent 
 7 april 2019 | uitreiking Paul Snoekprijs 
 25 april 2019 | boekbespreking | Dit is mijn hof | Chris De Stoop 
 28 april 2019 | poëzieprijs | uitreiking poëzieprijs van culturele centrale Boontje 
 
 
Uitreiking Paul Snoekprijs  

Driejaarlijks reikt de stad Sint-Niklaas de Paul Snoekprijs uit aan de beste Nederlandstalige bundel van 
de voorbije 3 jaar. Op zondag 7 april wachtte een afgeladen Foyer in spanning naar de bekendmaking 
van de winnaar. Juyleden Dirk Van Driessche, Sarah Vankersschaever en Alicja Gescinska maakten 
afwisselend de genomineerden bekend:  
 
Paul Demets, De klaverknoop (De Bezige Bij, 2018) 
Annemarie Estor, Niemandslandnacht (Wereldbibliotheek, 2018) 
Stefan Hertmans, Onder een koperen hemel (De Bezige Bij, 2018) 
Hester Knibbe, As, vuur (De Arbeiderspers, 2017) 
Jan Lauwereyns, Zus (Polis, 2018) 
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De winnaar werd bekend gemaakt door 
juryvoorzitter Yves T’Sjoen: Nachtroer. Gedichten van 
Charlotte van den Broeck. Ze ontving de geldprijs 
van 4000 euro en een ingelijste foto van een jonge 
Paul Snoek uit handen van schepen van cultuur Filip 
Baeyens. 
De prijsuitreiking werd voorafgegaan door de 
feestelijke presentatie van de heruitgave van het 
drieluik Hercules, Richelieu, Nostradamus (uitgeverij 
Woolf) van Paul Snoek en Diep en binnensmonds 
(Poëziecentrum), een essaybundel met kritische 
beschouwingen over de poëzie in deze bundels. 

 
In de wandelgangen van de stadsschouwburg liep van 30 maart tot 28 april een tentoonstelling met 
plastisch werk van Paul Snoek: Een olifant in de pagode. Affiches en schilderijen in stadsbezit, naast tal 
van foto’s, exclusieve uitgaven, de tekentafel en de schrijfmachine van de dichter werden tentoongesteld. 
 
 
Poëzie op zondagmorgen 

In 2019 werd de decennialange traditie van Poëzie op zondagmorgen voortgezet. 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 programma 
aan van gevestigde waarden en nieuwe talenten uit Noord en Zuid. 
 
3 februari 2019 Radna Fabias – Joost Decorte 

Een ontmoeting tussen twee debuterende dichters wiens eerste bundel tot de 2 
beste van het poëziejaar 2018 werden uitgeroepen en inmiddels meermaals in de 
prijzen vielen. Fabias en Decorte presenteerden afwisselend hun poëzie met een 
enorme présence en zeggingskracht. Het talrijk opgekomen publiek was onder de 
indruk. Wegens ziekte van de muzikant was er geen muzikaal intermezzo. 

 
3 maart 2019 Tjikse Jansen  

De Nederlandse Tjitse Jansen is op basis van drie bundels een van de meest 
gewaardeerde en gelezen dichteressen in het poëzielandschap van de laatste 
decennia. In ongekunstelde parlandotaal brengt ze verslag uit van een 
wonderlijke gebeurtenis of een bijzondere ervaring. Een volle zaal genoot 
zichtbaar. De harmonie met violist Jasper le Clercq zorgde voor een voltreffer. 

 
6 oktober 2019 Jo Gisekin 

In het herdenkingsjaar van Stijn Streuvels was de programmering van Jo Gisekin, 
kleindochter van Streuvels, een must. Ze putte in haar voordracht uit een halve 
eeuw poëzie, met de nadruk op haar meest recente bundel Een spiegel op uitkijk 
en gedichten bij het werk van Roger Raveel die tijdens de lezing geprojecteerd 
werden. Ook Tim Haerinck, klassiek gitarist en directeur van de Stedelijke 
Muziekacademie, werd met een daverend applaus bedacht. 
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3 november 2018 Astrid Haerens – Hind Eljadid 
De eerste zondag van november bracht veel jong geweld op de been, op scene en 
in het publiek. Gelauwerd slammer Hind Eljadid gaf een staalkaart van haar 
kunnen en haar maatschappelijk engagement; dichteres en auteur van verhalen 
Astrid Haerens ontroerde met poëzie gebaad in een lyrische blik op de grootstad. 
Nederlands toptalent Eva Van Manen zette de kers op de taart met ingetogen 
Nederpop.  
 

1 december 2018 Roland Jooris  
Een dichter die, dixit Herman De Coninck, evolueerde van een interessant en 
vernieuwend dichter naar een goed dichter. Roland Jooris, dé exponent van het 
nieuw-realisme, bladerde door een oeuvre van 60 jaar dichterschap. Poëzie over 
bevriende en beminde schilders, poëzie over de dagdagelijkse realiteit van een 
wasdraad, een voetbalveld. De jonge violiste Sarah Neirinck wisselde de meester 
af met vioolsonates van Bach en Telemann. Een honderdtal mensen keerde 
gelauwerd huiswaarts. 

 
2 december 2018 Jan Vanriet  

Plastisch kunstenaar Jan Vanriet geldt ook als een gewaardeerd dichter: concreet, 
sociaal geëngageerd. In zijn tot dusver laatste dichtbundel Moederland (2016) kijkt 
hij vol verbijstering naar zijn leven en land. Een honderdtal mensen woonde de 
komst van deze veelzijdige kunstenaar en schrijver bij. Jan Vanriet werd op deze 
poëzieochtend geflankeerd door één van de meest gerenommeerde cellisten van 
de laatste decennia: Roel Dieltiens.  
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Gedichtendagavond | 30 januari 2019 

Traditiegetrouw viert de Bib de nationale gedichtendag aan de 
vooravond van deze dag, voor de elfde maal op rij in 
samenwerking met kunstenplatform WARP. Het thema “vrijheid” 
vroeg om twee jonge dichters. Dominique De Groen fileerde 
genadeloos ons laat-kapitalistisch tijdperk met gedichten uit haar 
debuutbundel Shop Girl. Op het tweede podium gaf Shari Van 
Goethem een dichterlijke kijk op het huisje-tuintje-beestje geluk. 
Studenten van de afdeling Woord gaven met Woordstock een 
staaltje van hun taalvirtuositeit op het grote podium.  
De woordkunstenaars werden afgewisseld door accordeoniste 
Elke De Meester en violist-mandolinespeler Jeroen Goegebuer. 
Een tachtigtal mens genoot opnieuw van een gevarieerde 
gedichtendagavond.  
 
 
 
 
 

 
Dichters Thuis in Puivelde | 30 mei 2019 

Voor de vijfde maal reeds sloot het 
cultuurcentrum Sint-Niklaas, in nauwe 
samenwerking met de Bib en auteur Frank 
Pollet, het poëzieseizoen af met een 
landelijk coda. Puivelde, het kleine 
gehucht van deelgemeente Belsele, 
vormde opnieuw het decor voor een 
namiddag poëzie in huiskamers. Dichters 
Geert De Kockere, Frank Pollet, Joke Van 
Leeuwen, Peter Verhelst en Tania Verhelst 
vergastten een 70-tal deelnemers op een 
namiddag poëzie in een intiem kader.  
 
De parochiekerk van Puivelde was ook 
voor deze editie het decor voor een 

apotheose: Astrid en Jana Arns, muzikaal bijgestaan door Joris Vanvinckenroye, plaatsten het orgelpunt 
bij deze editie. De namiddag werd feestelijk afgesloten met een receptie.  
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Doelgroepenwerking 
Rondleidingen 

In 2019 kwamen 158 anderstalige volwassenen in groep een rondleiding volgen in de Bib. Zo leerden zij 
de werking van de Bib kennen en oefenden zij hun Nederlands. Deze mensen kwamen via allerlei 
organisaties, zoals Leerpunt, LBC, het Rode Kruis Asielcentrum, CVO Scheldeland, het Welzijnshuis, de 
Westakkers en Agentschap Integratie en Inburgering. 
 
31 anderstalige jongeren werden met hun OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) rondgeleid 
in de Bib.  
 
11 jongeren in een traject van leren en werken bij Groep Intro volgden een rondleiding in de Bib.  
Op 14 oktober 2019 vonden er 2 Op_Stap wandelingen plaats in de Bib. Tijdens een Op_Stap wandeling 
doen anderstalige nieuwkomers een begeleide wandeling naar allerlei organisaties in de stad met een 
vrijetijdsaanbod. Deze wandeling start in de Bib, daar wordt een drankje aangeboden en een korte 
rondleiding voorzien, vervolgens gaat de wandeling verder naar plaatsen als de academies, het stadhuis, 
de toeristische dienst, enz. De wandeling wordt ondersteund door het Agentschap Integratie en 
Inburgering dat ook tolken voorziet, en georganiseerd door de dienst diversiteit, preventie en 
samenleving.  
 
13 mensen met een licht verstandelijke beperking van vzw de Kei kwamen naar de Bib voor een 
rondleiding op maat.  
 
 
Wablieftlezing 

 
Wablieftlezing | Siska Goeminne vertelt over 
dromen en wensen, de grote en kleine emoties 
van mensen | 13 november 2019 
Siska Goeminne nam tijdens de Wablieftlezing, 
een lezing op maat van anderstaligen en 
volwassen beginnende lezers, op 13 november 
2019, het publiek mee in haar wereld waarin 
relaties en familiebanden vaak een centrale 
plaats innemen. In haar verhalen, De billen van 
Mamoe, Ik was een steen en Het fantastische 
verhaal van Ferre en Frie, speelt de relatie tussen 
ouder en kind, grootouder en kleinkind, en 
kinderen onderling een belangrijke rol. Siska 

Goeminne haalt haar inspiratie uit de gesprekken die ze voert met de mensen rondom haar. En vertellen 
kan zij! De 51 aanwezigen werd in eenvoudige taal ondergedompeld in een bad vol fantasie, poëzie, 
kortverhalen en weetjes. Siska vertaalt regelmatig prentenboeken en heeft een Wablieft!-boek uit. Zij 
kent haar publiek en paste haar taal, zoals we bij een Wablieft!-lezing graag willen, aan zodat iedereen 
in de zaal kon genieten van de taal van Siska Goeminne, haar poëzie en een vleugje filosofie. 
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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: 
 
5 februari 2019  Valérie Vermeersch over ‘Werken bij AZ Nikolaas’ | 30 deelnemers 

Valérie, HR-verantwoordelijke bij AZ Nikolaas, bleek een zeer levendige 
gastspreker. Zij bracht dan ook maar liefst 30 deelnemers op de been voor een 
interessante uiteenzetting over hoe de sollicitatieprocedure voor een job bij AZ 
Nikolaas precies loopt.  

 
12 maart 2019 | Tim Briers met ‘De sollici-
tatiebrief die scoort’ | 70 deelnemers 
Deze herhaling van onze allereerste Walk&Talk 
lokte zowaar 70 deelnemers. Wat Tim vertelde 
was zoals steeds heel interessant, maar door het 
grote aantal deelnemers verliep deze Walk&Talk 
toch ietwat chaotisch. Desalniettemin een 
succes! 
 
 
 
 
 

 
2 april 2019  Koen Van Dooren over ‘Solliciteren met sociale media’ | 20 deelnemers 

Koen is jobcoach bij VDAB en is bij elke Walk&Talk aanwezig. Dit keer stond hij 
zelf in de spotlights met zijn kennis over solliciteren via ‘nieuwe’ kanalen zoals 
LinkedIn en andere sociale media. Een topper! 

 
14 mei 2019 Koen Noerens en ‘Hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek?’ 

12  deelnemers 
Koen is HR-verantwoordelijke bij VDAB Oost-Vlaanderen en gaf heel wat tips 
mee om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een sollicitatiegesprek.  

 
11 juni 2019  Tim Briers met ‘Nieuwe job? Start met de juiste attitude!’ | 9 deelnemers 

Heel interessant onderwerp, over houding, kledij, voorkomen, lichaamstaal en 
hoe dit alles een invloed heeft op het maken van een goede eerste indruk! 

 
1 oktober 2019  Tom Van Overmeeren en ‘Zet jezelf in de kijker met een sollicitatiefilmpje!’  

2 deelnemers 
Jammer genoeg bracht Tom, jobcoach bij VDAB, slechts 2 deelnemers op de 
been, voor wat nochtans een zeer interessant onderwerp bleek te zijn. In de 
toekomst hernemen we dit onderwerp graag nog een keer.  
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5 november 2019 Belle Van de Voorde, ‘Aan de slag bij Zorgpunt Waasland’ | 15 deelnemers 
Belle, HR-verantwoordelijke bij Zorgpunt Waasland, zorgde ervoor dat deze 
Walk&Talk interessant en interactief werd. De deelnemers kregen ook de 
mogelijkheid om zich op de website van Zorgpunt Waasland aan te melden, wat 
het voor hen makkelijker maakte om te solliciteren.  

 
3 december 2019 | Nele Stevens, ‘Solliciteren 
bij de stad’ | 16 deelnemers 
Nele werkt bij de personeelsdienst van de stad 
en was in 2018 al eens te gast bij Walk&Talk. 
Ook nu maakte ze het razend boeiend met haar 
praktische en concrete tips, en vooral haar 
toegankelijke stijl! 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 93), 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, onze jaarlijkse meertalige voorleesactiviteit, werd een inclusieve 
activiteit. Met het project Okan vertelt laten we anderstalige jongeren voorlezen aan leerlingen uit het 
eerste en tweede leerjaar! 
 
Met Buiten de lijnen (dat in het luikje ‘Tentoonstellingen’, p. 67werd belicht) werd voor het eerst een 
expo in de Bib georganiseerd met kunstwerken van de hand van mensen met een beperking, verbonden 
aan Vesta, het Dagcentrum en de Klokke.  
De boekvoorstelling Mijn oma is kwijt (p. 67, ‘Boekvoorstellingen’ ) bracht dan weer mensen met dementie 
onder de aandacht.  
 
Samen Lezen | Het Lezerscollectief 
Het in 2015 opgestarte initiatief Samen Lezen, werd ook in 2019 voortgezet. Twee vrijwilligers van 
Singeling vzw lazen samen met de deelnemers uit het boek Samen sterke verhalen vertellen, aangevuld 
met eigen gekozen korte verhalen en gedichten. Het aantal aanwezigen schommelde tussen 4 en 10 
personen.  
Volgende dinsdagnamiddagen stond de koffie voor hen klaar: 
8 en 22 januari; 5 en 19 februari; 12 en 26 maart; 9 en 23 april; 7 en 21 mei; 9 en 23 juni, 10 en 24 
september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2019  
 
Het Lezerscollectief is een organisatie voor en door mensen. Samen verhalen en gedichten lezen verbindt 
mensen en maakt hen sterker en weerbaarder. Dit is de filosofie van Het Lezerscollectief, een netwerk 
van leesbegeleiders in Vlaanderen, dat leesbijeenkomsten organiseert voor mensen die moeilijker 
toegang hebben tot literatuur. 
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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 woensdagvoormiddag). 
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 langer 
in staat is om zelf naar de bibliotheek te komen om materialen te ontlenen. 
 
Seniorenbeurs 
Zoals elk jaar was de Bib weer aanwezig op de seniorenbeurs, dit jaar op 19 november in het Bauhuis, 
waar we promo maakten voor onze werking.  
 
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. De onderwerpen waren zeer divers: 
 
21/02/2019 De fysieke gevolgen van dementie 
  Ann Clarisse, Eve Van den Bergh en Inge Baeck 
16/05/2019 Zinvolle dagbesteding thuis en later 

Els Maes, ergotherapeute SOM+ 
19/09/2019 Frontotemporale dementie  
  Dr. Jadoul, Neuroloog AZ Nikolaas 
21/11/2019 Voorstelling “Herinneringen”  
  Collectief TGoesting 
 
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 

 
 
Activiteiten 
In 2019 telden we 1.659 deelnemers (2018: 1.149) en 74 digitale vormingen (2018: 47).  
Ook dit jaar is de klemtoon gelegd op samenwerken met verschillende partners waarbij we een uitgebreid 
programma samenstelden voor alle leeftijden. 
 
We maakten promo via verschillende kanalen zoals de website, nieuwsbrieven, flyers, sociale media, 
UiTdatabank, de activiteitenkalender aan de balie, schermen in de Bib, Hoplr en de brochure BiblioWijs 
die al de activiteiten van de bibliotheken van het Waasland bundelt. 
 
Partners 
CVO LBC, Leerpunt, Seniornet Vlaanderen/Antwerpen, Coderdojo Sint-Niklaas, Sandrien Noppen (Media 
& Language coaching), Welzijnshuis, Johan Hessels, vrijwilligers. 
 
 
Jaarlijks terugkerende digitale activiteiten  

Digibib Carrousel 

We startten zoals gewoonlijk het voorjaar en het najaar met de Digibib Carrousel. Tijdens deze infobeurs 
is promo gemaakt voor het komende programma, beantwoordden we vragen en verzamelden we 
suggesties die we gebruiken bij het volgende programma. De allerkleinsten konden kennismaken met 
enkele materialen van de workshops van de Codekrakertjes en leners kregen een leuke foto mee die door 
CVO LBC met de Fotobooth werd gemaakt.  
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Welk toestel zal ik aankopen?  

Om de absolute beginners te bereiken planden we in 2019 opnieuw een infosessie ‘Welk toestel zal ik 
aankopen?’ waarbij de voor- en nadelen werden besproken zodat iedereen een doordachte keuze kon 
maken bij een aankoop.  
 

 
 
Vlot sms’en  

Zowel in het voorjaar als het najaar kregen deelnemers in kleine groep en op een ontspannen manier 
begeleiding om vlot te leren sms’en.  
 
 
Privacy | Achter de schermen van Facebook 

Ook privacy is een vast item in het digitaal programma. In 2019 namen we een kijkje achter de schermen 
van Facebook en werd in detail besproken hoe je best je privacy beschermt.  
 
 
@ppman 

Johan Hessels demonstreerde maandelijks handige apps en leerde de deelnemers allerlei tricks om meer 
uit hun toestel te halen. Deze sessies richt zich tot gebruikers van tablet en smartphone. Dit jaar werd 
ook een workshop gegeven op de seniorenbeurs waardoor bij nieuwe mensen de interesse gewekt werd.  
 
 
Codekrakertjes, digitale workshop met animatie (4+)  

In de hoofdbib en het filiaal Belsele organiseerden we maandelijks opnieuw gratis workshops voor 
kleuters vanaf 4 jaar en jongeren. De kinderen leerden al spelenderwijs de eerste beginselen van 
programmeren onder begeleiding van meerdere coaches en met behulp van allerlei materialen die de 
Bib hiervoor aankocht: bee-bots, blue-bots, Co-de-rups, 3D-brillen, Microbit, Nintendo Switch Labo, Lego 
programmeertrein, … De Codekrakertjes probeerden ook vele educatieve apps zoals Scratch Junior uit op 
de iPads van de Bib.  
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In 2019 begonnen we met een efficiëntere werkwijze om de Codekrakertjes te coachen: we werkten met 
vier groepen en een doorschuifsysteem. We bundelden de workshops tot twee reeksen van telkens vier 
sessies. Op deze manier leerden de deelnemers beter samenwerken en bouwden ze verder aan hun 
probleemoplossend denken. De kinderen konden hun vorderingen bijhouden in een handig en 
motiverend werkboekje.  De 16 sessies telden samen 357 deelnames. (2018: 295) 
 
 
Coderdojo | programmeren voor kinderen (7+)  

De maandelijkse gratis 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, zijn verder gezet onder begeleiding van een grote groep vrijwilligers die als coaches klaarstaan 
voor de kinderen. Er waren 10 sessies in 2019 met 427 deelnemers. (2018: 452). 
 

De kinderen konden kiezen uit drie verschillende  
experimenteerpaden: 
 
Basic programmeren | Kinderen maken snel kennis met de 
Scratch kat, het favoriete huisdier van elke CoderDojo: ze 
doet haar gevoeg niet in huis en voert zonder zeuren alle 
instructies uit die je haar geeft. Het is de ideale 
programmeertaal om je de basisprincipes van 
programmeren te laten ontdekken.  
Traject gele band | Met de gele band bieden we jongeren 
technologie aan op basis van wat ze zelf graag willen leren: 

Unity, Micro:bit, Sonic Pi,... Ze werken in team aan hun eigen Coolest project dat verschillende 
technologieën combineert en dat werd voorgesteld op Coolest Projects op 27 april 2019 in Mechelen. 
Enkele van de gele bandjes stelden hun eigen project voor. MBots | De juiste blokken kiezen en een robot 
door de kamer laten zoeven. Dit is Scratch voor gevorderden. Omdat er zoveel interesse is in CoderDojo, 
voorziet de Dojo in Sint-Niklaas telkens een proefsessie voor vijf kinderen. Zo kunnen elke sessie vijf 
nieuwe jongeren CoderDojo ontdekken. 
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Eénmalige digitale activiteiten 

5-lessenreeks | Mooie foto’s en video’s maken met tablet en smartphone  
 
In 2019 legden we de klemtoon op foto’s. Tijdens een 5-lessenreeks leerden de deelnemers flatterende 
selfies en portretten maken in binnen- en buitenlicht. Ze leerden fraaie composities en speciale foto’s 
maken met goedkope opzetlenzen. Tijdens vier infosessies in het najaar demonstreerden we hoe je op 
een eenvoudige manier foto’s kan maken, met welke handige apps je in een handomdraai een prachtige 
foto tevoorschijn kan toveren, hoe je de foto kan bewerken en delen met familie en vrienden én hoe je 
je beeldmateriaal bewaart en een back-up kan maken.  
 

 
 
5-lessenreeks | De beste apps voor op vakantie  

Tijdens deze reeks leerden we hoe je je reis online voorbereidt, een bestemming kiest, een reis boekt, 
een reisschema opstelt, prijzen vergelijkt én je smartphone via je instellingen reisklaar maakt en reisapps 
installeert.   
 
 
Sociale media 

We maakten kennis met de vele manieren om met elkaar in contact te komen: chatten, sms, Facebook, 
Twitter, YouTube, WhatsApp en talloze andere kanalen. 
 
 
Google | Zoveel meer dan een zoekmachine 

Tijdens de infosessie ‘Efficiënt zoeken op Google’ leerden de deelnemers tricks om hen rechtstreeks naar 
de juiste zoekresultaten te leiden op Google.  
In de filialen en het Bibpunt werden infosessies gegeven over de uitgebreide toepassingen van Google: 
Google Earth, Streetview, Maps, Drive, Translate, Docs, … 
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Digitaal voorlezen 

Media en language coach Sandrien Noppen legde uit wat de voor- en nadelen zijn van digitaal voorlezen, 
welke app je best gebruikt op welk toestel. Deelnemers konden apps downloaden op hun eigen toestel 
of op een iPad van de Bib en het onmiddellijk uittesten.  
 
Online een taal leren 

Tijdens deze lezing kregen de deelnemers tools en tips mee om efficiënt een taal te leren, zowel online 
als offline. De iPads van de Bib werden ter beschikking gesteld.  

 
De GPS-functie op je smartphone of tablet  

Tijdens deze demo’s in de filialen en hoofdbib ontdekten de deelnemers wat de GPS-functie van hun 
smartphone of tablet te bieden heeft. We werkten met Wase en google maps, planden wandel-, auto- en 
fietsroutes en ontdekten dat je ook zonder internet verder kan met kaarten offline.  
 

 
 
 
Kopen bij 2dehands, Chinese webwinkels en andere verkoopsites  

Tijdens deze infosessie werden alle vragen beantwoord over online shoppen, over betrouwbaarheid, 
fabrieksgarantie en voorwaarden van de webshop. Ook de aspecten van kinderarbeid en duurzaamheid 
kwamen aan bod.  
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3-lessenreeks | Werken met je Android Smartphone 

In deze 3-lessenreeks die zowel in de hoofdib als in filiaal Belsele plaats vond, leerden de deelnemers 
vlotter werken met hun smartphone. Ze ontdekten interessante apps en er werd besproken hoe je je veilig 
op internet kan bewegen en hoe je je mobieltje opgeruimd kan houden.  
 

 
 
 
Website 

 
 
 
Eind april 2019 is het resterende deel van de deelsite van de stadswebsite overgezet naar de nieuwe site 
en is de deelsite afgesloten. 
 

De nieuwe website, dé digitale plek voor de bibgebruiker om alles over de Bib te 
weten te komen. Ze bevat naast praktische info ook info over activiteiten en 
nieuwigheden in de Bib. De integratie van de catalogus en een rechtstreekse link 
naar MijnBibliotheek maken het de bezoeker gemakkelijker. Verder kan je er 
materialen verlengen en reserveren, enz. Alle info staat op één centrale plek en is 
volledig aangepast aan gebruik op de smartphone.  
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Sociale media 

 
 
Op Facebook promootten we de bibliotheekactiviteiten, keken we terug op voorbije activiteiten, toonden 
beeldmateriaal en hielden we de fans op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Een aantal bibmedewerkers 
volgden de opleiding sociale media van Tim Briers. 
 
In 2019 telden we 133 extra fans, wat het totaal bracht op 2238 fans (2018: 2.105 fans).  
 
Twitter gebruiken we als aanvulling op Facebook. Het aantal volgers steeg naar 236 (2018: 225),  het 
aantal tweets naar 819. (2018: 771) 
 
Instagram en Pinterest gebruikten we aanvullend om de leners op de hoogte te houden van de laatste 
nieuwtjes in en rond de Bib én om beeldmateriaal te delen. Ook op de beeldbank van de stad (sint-
niklaas.debeeldbank.be) bewaren we beelden, om te delen en om later te hergebruiken.   
 
Wedstrijd om sociale media te promoten | Vraag van de maand | Maandelijks planden we een wedstrijd 
via de website en sociale media waarbij men leuke prijzen kon winnen: bonnen om gratis een dvd/blu-
ray/game te lenen, leesdagboeken, kleine reisgidsjes,...  We telden 356 deelnemers. 
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Nieuwsbrieven 

In 2019 steeg het aantal abonnees van het Bibzine van 997 naar 1316, voor het Digizine zagen we een 
stijging van 525 naar 679.  
 
27 nieuwsbrieven werden verzonden via Mailchimp: maandelijks twee bibzines en in maart kreeg 
iedereen een extra nieuwsbrief met het programma van de jeugdboekenmaand. De abonnees van het 
digizine kregen in 2019 twee nieuwsbrieven in hun mailbox met de digitale activiteiten van het voor- en 
najaar. 
 
 

 
 

 
 
  



 74 

Nieuwe media 

 

 
Uitbreiding van de materialen voor de Codekrakertjes  
Naast Nintendo Switch Labo Robot Kit, Co-de-Rups, Bee-bots, Blue-bots maakten de codekrakertjes in 
2019 kennis met allerlei nieuw aangekochte materialen:  
• Nintendo Switch Labo Piano, Huis, Motor en Vishengel. Nintendo Labo’s zijn de gloednieuwe 

accessoires voor de Nintendo Switch.  Elke Toy-Con wordt door een combinatie met de Nintendo 
Switch op een andere manier tot leven gewekt. 

• Voor de Bee-bots kochten we Bee-bot penhouders zodat deze robotjes kunnen tekenen.  
• Microbit Starterset, een minicomputer om de kinderen de basis van het programmeren bij te 

brengen.  
• Met de Lego Programmeertrein, (Coding express) leren kinderen verbindingen te leggen en intuïtief 

verschillende kanten van het programmeren verkennen, zoals dingen en gebeurtenissen in een 
bepaalde volgorde plaatsen, herhalen en voorwaardelijk programmeren. Tegelijkertijd ontwikkelen 
zij probleemoplossende, sociale en emotionele vaardigheden en leren ze kritisch te denken en 
samen te werken. 

• Lego Wedo waarbij de kinderen zelf hun robot bouwen en programmeren.  
• Cubetto voor de allerkleinsten: deze vriendelijke houten robot maakt leren programmeren 

spelenderwijs mogelijk voor kinderen vanaf 3 jaar oud. Door de kleurrijke blokken in het speelbord 
te plaatsen, laat je de Cubetto de door jou bepaalde route rijden. 
 

IPads 
Er werden 5 iPads bijgekocht, wat het totaal op 20 brengt. Ze zijn intensief gebruikt tijdens de 51 
rondleidingen, om te posten op sociale media, tijdens de digitale workshops in de filialen en hoofdbib, 
voor de workshops van de Codekrakertjes in hoofdbib en filialen, voor de fundels én bij het nemen van 
foto’s van de activiteiten. De iPads werden in 2019 ook gebruikt door de dienst communicatie voor een 
bevraging bij de bevolking.  
 
Maakbib 
Vlaanderen is klaar voor meer makers! De respons op het tv-programma Team Scheire bv. was enorm, 
het aanbod van de Digibib een succes bij grote publiek, Codekrakertjes en Coderdojo blijven 
aantrekkingspolen voor jonge enthousiaste creatievelingen. De resultaten en het succes zetten ons ertoe 
aan om verder te bouwen aan een platform via een STEAM-partnerschap met de laagst mogelijke drempel 
die al die makers kan ondersteunen.  
In het dossier dat via VLAIO gefinancierd wordt kozen we er bewust voor om in nauw partnerschap met 
STEAM-professionals een ingebed STEM- en STEAM-aanbod voor kinderen en jongeren in onze 
bibliotheek op te starten. Het brede netwerk met andere bibliotheken, cultuur- en jeugd- en 
gemeenschapscentra verspreid in Vlaanderen zorgt voor een sterke en flexibele ondersteuning. Samen 
met de partners is de overkoepelende visie het werken aan een creatieve makerscultuur in Vlaanderen 
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(en Brussel) naar analogie met de sportfederatie: STEM academies voor 5 tot 18 jaar, recreatief en creatief 
aanbod, doorstroommogelijkheden voor getalenteerden, netwerkversterkend via banden met opgeleide 
makers (studenten design, kunstenaars, wetenschappers, …). In het traject worden cultuurmedewerkers 
opgeleid tot maak-bibliothecarissen, worden workshops uitgerold en stelselmatig een mobiel STEAMlab 
opgebouwd. Dit project dat start voorjaar 2020 en loopt tot en met 2021 vormt de basis voor de Maak-
bib die onze instellingen future proof maken. 
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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 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” (enkel in de filialen) 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 

 
Voor het Buitengewoon onderwijs bieden we “Buitengewoon tof in de Bib!” aan. Een Bibmoment op maat 
voor alle niveaus van het bijzonder onderwijs. 
 
Maar liefst 153 klassen bezochten in 2019 de hoofdbibliotheek via een rondleiding. In de filialen waren 
dit er 43. 
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Letterbekken | Auteurslezingen basisonderwijs 
De Bib organiseerde in het voorjaar 2019 een aantal auteurslezingen op maat van leerlingen uit het lager 
onderwijs. In totaal bezochten 670 leerlingen de Bib om een lezing bij te wonen (2018: 839 leerlingen).  
 

Anneriek Van Heugten | 14 en 21 januari 2019 
1ste en 2de leerjaar, 251 leerlingen 
 
Bette Westera | 24 en 25 januari 2019  
3de en 4de leerjaar, 239 leerlingen  
 
Sebastiaan Leenaert | 11, 15 en 16 januari 2019  
5de en 6de leerjaar, 180 leerlingen; 16 januari door de auteur geannuleerd wegens ziekte: 89 
leerlingen voorzien 

 
Lettergebroed | Auteurslezingen secundair onderwijs 
De 9de editie van Lettergebroed, van 15 oktober tot 25 oktober 2019, bracht opnieuw mooie namen naar 
de bibliotheek met voor elke graad een attractieve lezing: Laïla Koubaa, Reine De Pelseneer, Marleen 
Nelen, Rachida Lamrabet en Kirstin Van Lierde. In totaal bezochten 615 leerlingen de Bib om een lezing 
bij te wonen (2018: 865 leerlingen). 
 

Laïla Koubaa | 17 oktober 2019 
1ste graad, 110 leerlingen 
 
Reine De Pelseneer | 24 oktober 2019 
2de graad, 120 leerlingen 
 
Marleen Nelen | 22 oktober 2019 
2de graad, 107 leerlingen 
 
Rachida Lamrabet | 25 oktober 2019 
3de graad, 204 leerlingen 
 
Kirstin Van Lierde | 15 oktober 2019 
3de graad, 74 leerlingen 
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Zesde Voorleestoer | 6 mei 2019 

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. En dus 
zette de Bib haar schouders mee onder de 2de 
Voorleestoer (27 april 2015), de 3de (18 april 2016) de 
4de (20 februari 2017) en de 5de feesteditie (23 april 
2018). 
 
Op maandag 6 mei 2019 organiseerde de Bib in 
samenwerking met àlle secundaire scholen van Sint-
Niklaas de zesde voorleestoer. Op 54 unieke plekken, 
sociaal, cultureel of erfgoed gerelateerd, én dichtbij 
de Grote Markt, ontmoetten de scholieren van het 
2de jaar secundair auteurs en illustratoren voor een 
voorleesmoment/workshop van 20 minuten, 
aangevuld met een gesprek of vragenronde met de 
auteur van een 10-tal minuten. Elke klas verplaatste 
zich onder begeleiding van een leerkracht in een 
soort carrousel van auteur naar auteur, doorheen de 
stad en ontmoette op een voor- of namiddag twee 
auteurs en één illustrator op drie verschillende 
locaties. 
 
De zesde editie van de Voorleestoer kende met 1.746 scholieren het grootste aantal deelnemers ooit. De 
vorige jaren hadden we al enkele klassen uit het BUSO type OV4. Dit jaar namen ook de leerlingen uit 
OV3 deel. Boeken en lezen zijn voor hen niet vanzelfsprekend en dus waren we bijzonder blij dat zij 
deelnamen. Met veel zorg bereidden de leerkrachten deze jongeren voor. 
 
Voor de tweede maal namen er ook OKAN-klassen van Forum Da Vinci met 66 leerlingen deel aan de 
Voorleestoer. Woord, beeld, muziek, theater… onze westerse cultuurvormen zijn niet voor alle jongeren 
vanzelfsprekend. In de voorbereiding en naverwerking van de Voorleestoer hebben de jongeren uit de 
OKAN-klassen kennisgemaakt met de westerse cultuur in een heel ruime context. En dat werd gesmaakt: 
De reacties van de OKAN-leerkrachten en –leerlingen waren over de gehele lijn positief, de dag was 
afwisselend, boeiend, weergaloos, inspirerend…  
 
Net als de voorbije jaren stond ook in deze grootste editie ooit het Voorlezen door de auteur centraal. 
1.746 jongeren (14-jarigen) werden verwend met meerdere voorleessessies op één dag. Uit de reacties 
van de auteurs, vrijwilligers, leerkrachten én leerlingen, bleek dat het opzet weerom geslaagd was: 
leerlingen genoten van een onvergetelijke literaire hoogdag. Dit bleek ook uit het lees- en leengedrag 
van de scholieren: de werken van de betrokken auteurs en illustratoren werden massaal ontleend en 
gelezen. 
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Volgende auteurs en illustratoren mochten we in Sint-Niklaas verwelkomen. Het zijn er in totaal 61. 
 
Alain Verster 
Ann De Bode 
Bert Dombrecht 
Berti Persoons 
Brigitte Minne 
Chris Van Brussel 
Daniel Billiet 
Danny De Vos 
Do Van Ranst 
Emma Thyssen 
Evelien De Vlieger 
Frank Adam 
Frank Pollet 
Gerda Dendooven 
Gitte Vancoillie 
Hans Vanacker 
Hilde Van Cauteren 
Inge Bogaerts 
Ivan Adriaenssens 
Jan Van Lierde 
Jef Aerts 

Jeroen Janssen 
Joke De Meyer 
Jonas Thys 
Joris Thys 
Jurgen Walschot 
Karen Curé 
Karen Dierickx 
Karla Stoefs 
Kathleen Stas (Kate Kriske) 
Kris Geluykens (Kate Kiske) 
Kim Crabeels 
Kirstin Vanlierde 
Koen D'haene 
Korneel Detailleur 
Kristien Dieltiens 
Kristof Devos 
Laura Janssens 
Luc Hanegreefs 
Marian De Smet 
Marita de Sterck 
Mark Tijsmans 

Marleen Nelen 
Mattias De Leeuw 
Meneer Zee 
Nils Pieters 
Paul De Moor 
Paul Verrept 
Reina Ollivier 
Reine De Pelseneer 
Reinhilde Van Driel 
Rob Baetens 
Rob Vangansewinkel 
Rosemarie De Vos 
Soetkine Aps 
Stefan Boonen 
Tine Bergen 
Tom Marien 
Twiggy Bossuyt 
Vera Van Renterghem 
Wally De Doncker 
 
 

 
In totaal waren er  
1.746 Leerlingen uit 108 klassen (waarvan 66 leerlingen uit de OKAN-klassen) 
54 Locaties 
61 Auteurs en illustratoren 
324 Sessies 
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Okan vertelt  
In juni lazen de OKAN-leerlingen verhalen uit 
hun thuisland voor aan leerlingen van het 
tweede leerjaar, dit zowel in de hoofdbib als in 
de filialen! Dit project is een intensieve 
samenwerking tussen heel wat verschillende 
partners. OKAN-leerlingen verzamelen verhalen 
uit hun thuisland, vertalen dit samen met hun 
leerkrachten naar het Nederlands en maken er 
samen met leerkrachten en leerlingen van de 
kunstacademie tekeningen bij. De 7 mooiste 
verhalen worden door de reprografiedienst van 
de stad gedrukt op vertelplaten, die met 

kamishibai verteltheatertjes worden gebruikt bij het voorlezen. Na afloop krijgen de leerlingen een 
boekje met alle verhalen mee naar huis.  Dit jaar kwamen 354 leerlingen luisteren in de Bib (hoofdbib), 
Bib Clementwijk, Bib Belsele, Bib Sinaai en Bib Nieuwkerken.  
 
Samenwerking met Odisee 
Ook in 2019 werd samengewerkt met hogeschool Odisee. Leerlingen van het eerste jaar lerarenopleiding 
gaven 5 muzische voorstellingen voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas, het eerste en tweede 
leerjaar, op vrijdagen 5 en 26 april en 10 mei . De voorstellingen gingen door in de hogeschool zelf en/of 
in de hoofdbib. Er kwamen in totaal 17 klassen – 402 kinderen (2018: 398 kinderen). 
 
Leerlingen van het tweede jaar lerarenopleiding werkten, zowel in de hoofdbib als in de filialen, naar 
aanleiding van de jeugdboekenmaand een spel uit voor de tweede en derde graad van het basisonderwijs. 
Dit spel werd op dinsdagen 12, 19 en 26 maart 2019 telkens 2 keer gespeeld. In de hoofdbib kwamen 6 
klassen (113 leerlingen) en in de filialen 18 klassen (422 leerlingen) (2018: 149 en 536 leerlingen). 
 
Voorleesweek 
Op 14, 15, 18 en 21 november 2019 brachten de Verteltantes hun Rafkes Leesrace naar de Bib voor 
kinderen van de derde kleuterklas en de eerste graad basisonderwijs. Er kwamen 36 klassen met in totaal 
723 kindjes.  
 
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.  
300 klassen (peuter, kleuter en lagere school) van 21 verschillende scholen ontvingen in september 
een boekenkoffer voor de duur van 1 schooljaar. Voor het eerste en tweede leerjaar bevat de koffer 50 
materialen, voor de overige leerjaren bevat een koffer tussen de 30 en 35 boeken.  
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er in totaal 11.201 boeken verspreid over 300 klassen. Naar 
schatting bereiken me met onze koffers zo’n 6.000 leerlingen.  
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Jeugdboekenmaand 

Een jaarlijks terugkerend en gesmaakt gegeven: de Jeugdboekenmaand. Van 1 tot 31 maart 2019 was het 
opnieuw zover. Het thema voor deze editie was “Vriendschap”. 

 
Er zijn goede vrienden, beste 
vrienden, verloren en vergeten 
vrienden, vrienden van op school, 
vrienden van de voetbalclub, 
vrienden die familie zijn, oude 
vrienden, nieuwe vrienden, 
voorlopig onbekende vrienden, 
onzichtbare vrienden, 
boekenvrienden, dierenvrienden, 
Facebookvrienden, verre vrienden, 
vrienden voor heel even en 
vrienden voor altijd. 
Tijdens deze Jeugdboekenmaand 
vieren we de vriendschap. 
 
 

 
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. 
 
Startdag wordt Bibparade | 17 maart 2019  
We zochten een meer permanente naam voor de Startdag.  Na een 
brainstormsessie en een interne bevraging kwam na een stemronde 
“Bibparade” als winnaar uit de bus. 
De Bibparade van de jeugdboekenmaand was meteen een schot in 
de roos en dolle pret voor vele kinderen en hun ouders. Het 
programma werd ingevuld met allerlei activiteiten die met het 
thema te maken hadden. Hiervoor werkten we samen met externen, 
maar ook met andere stadsdiensten en gekende partners. Aangezien 
het weer ons parten speelde, gingen de activiteiten niet door in een 
tentendorp op de esplanade, maar in de Bib zelf. Van de inkomhal 
tot de conferentiezaal, overal kon je je warmen aan échte 
vriendschap.  
 
 
 

De Andere… Fanfare 
Twee muzikanten op pad! Vrolijke wereldmuziek, in en uit de maat, maar altijd op het goede moment 
een blije, gevoelige noot voor iedereen. We genoten van de aanstekelijke klanken en lieten ons 
boeien door hun talrijke melodieën. Wereldmuziek, marsmuziek, klezmer en zigeunerjazz, maar ook 
Zuid-Amerikaans en veel kinderliedjes. Klarinet, sopraansax, tuba, gitaar, kazoo, voetpercussie en 
veel zang. Dat alles met 2 muzikanten!  
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Afhaalpoëzie 
Ültsje was de gastheer in de kiosk. Afhaalpoëzie, de afhaalchinees van de poëzie, de snackbar voor 
gedichten, voedsel voor de geest. Het bleek een unieke formule, met gedichten in vele smaken én 
specialiteiten, ook met een kindermenu! De keuze was aan de bezoeker. Wie moeite had met kiezen, 
kon beroep doen op de charmante Afhaalpoëzie-assistente, die iedereen met liefde wegwijs maakte 
in het assortiment. 

 
De Voetenvriendin 
Jaloerse, luie, verdrietige, perfectionistische, eenzame, saaie en verliefde voeten… de Voetenvriendin 
had voor elke voet een oplossing in haar koffertje! Ze luisterde geduldig naar wat je voeten te 
vertellen hadden en pakte er vervolgens een gek blikje, lintje of een sokje bij en doet uiteindelijk 
toch net iets anders dan wat je verwachtte.  
 
De Zonfabriek 
De conferentiezaal werd omgetoverd tot een vrolijk tentenkamp, ‘De Echte-vrienden-tent’, waar je 
kon luisteren naar geanimeerde vertellingen over vriendschap. 
 
De Vriendschapsvoorspeller 
De kinderen kwamen met hun BFF (of een foto ervan) naar de volledig versierde waarzeggerstent.  
Piet Van Bouchaute voorspelde hen een mooie vriendschap! 
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Andere activiteiten 
Cupcakes versieren en daarna lekker opsmikkelen, samen met Velt vzw voor je vriend (in) een hartje 
knutselen met spijkers, hout en wol, een vriendschapsbandje maken of een brief schrijven naar je BFF bij 
de Buitenschoolse Opvang, een gratis drankje drinken in het Bibcafé, kapsalon, schminken, verkoop van 
afgevoerde jeugdboeken, enz.  
 
Het was weerom een geslaagd feest van de Jeugdboekenmaand. De opkomst was gelijklopend aan de 
vorige jaren. De bezoekers kregen een ballon en een vriendschapsbandje van ‘Iedereen Leest’..  Ook een 
gedichtje geschreven door de kinderstadsdichter werd verspreid over de verschillende standen. Kinderen 
konden ook deelnemen aan een kleurwedstrijd. 
 

 
 
In maart organiseerde de Bib nog tal van andere activiteiten. 
 
Vertel- en knutselnamiddagen | 20 en 27 maart 2019 
Twee woensdagen op rij werd de voorleesttent omgetoverd tot ‘vriendentent’ voor jonge spruiten en hun 
ouders. Je werd meegevoerd met de meest amicale, schelmse, charmante, olijke, snoezige, doddige, 
guitige, amusante, schalkse, koddige, innemende… vriendenverhalen. Daarna kon je zelf aan de slag 
aan een van de kleurrijke knutseltafels. 
 
Op 20 maart las Lut voor en knutselde daarna met de kinderen.  Stagiaire Lien vertelde op 27 maart in 
de jeugdafdeling verhalen rond het thema van de Jeugdboekenmaand. Daarna ging zij met de kinderen 
én hun ouders knutselen. 
 
Spelletjeszondag | 24 maart 2019  
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 LEGO Stop Motion.  In deze workshop kon je samen met 
je vrienden een vriendschapsverhaal schrijven en hierover een LEGO-filmpje maken: aan de slag gaan 
met LEGO-mannetjes, ze laten bewegen en een verhaal tot leven brengen en daarna direct op YouTube 
posten.   
 
Afsluittheater Barbie-Rama: De geschiedenis van een sprookjessprokkelaar | 31 maart 2019 
In een lichtjes geniaal decor presenteerde Theater Tieret een inter-, hyper- en mogelijk ook radio-actieve 
voorstelling voor 1001 Barbies en één Ken. Een voorstelling waarin de geheimen van sprookjes 
genadeloos onthuld werden. Een voorstelling met Barbie, moeder, dochter én prinses aller sprookjes, 
zoals je haar nog nooit te zien kreeg.   
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Kinderstadsdichter 

Voor het 10e jaar op rij organiseerde de Bib in 2019 de ‘Zoektocht naar een Kinderstadsdichter’. In 2010 
lanceerde de Bib een ambitieus project: de aanstelling van een Kinderstadsdichter voor Sint-Niklaas. 
Olivia Wittock verwierf met haar inzending de eer om als eerste Kinderstadsdichter van Sint-Niklaas (en 
Vlaanderen) door het poëtisch landschap te stappen. De Kinderstadsdichter krijgt elk jaar tijdens 
verschillende manifestaties de kans om haar poëtische talenten te tonen aan de stad. Namen vervolgens 
de dichterlijke pen over: 
 

2010 | Olivia Wittock   2015 | Camille Wellens 
2011 | Emma Franckaert   2016 | Eefje Brandt 
2012 | Elnura Kasikirik   2017 | Camille Bourgeois 
2013 | Nina Van Ingelghem  2018 | Kaat De Block 
2014 | Yasmin Kirhan   2019 | Lena Serwir 

 
Lena Serwir werd op zondag 23 juni 2019 aangesteld als 10de Kinderstadsdichter. Haar gedicht sierde een 
jaar lang de gevel van de Bib aan het Heymanplein. Juryvoorzitter Joke Van Leeuwen, auteur voor kinderen 
en volwassenen, dichter, illustrator en cabaretière, bracht hulde aan de 6 genomineerden. 
 

Ilias Foubert | Te gek 
Mauro Pauwels | R.A.C.I.S.M.E… ik zet er een punt achter 
Lena Serwir | Hoe dicht je? 
Zita Van de Walle | Niet zomaar … 
Noor Van Keer | Ik loop door mijn gedicht 
Ilany Verheyen | Te gek 
 

Begeleidster Jana Arns, muzikante, fotografe en dichteres, begeleidde Lena een jaar lang. De gedichten 
die Lena in de loop van het jaar schreef, werden verspreid in de vorm van een affiche, postkaart, 
bladwijzer… 
 
Stadsgedicht | Hoe dicht je? 
Villa Pace | Ballon 
Vredefeesten, rond kinderrechten | Ik en jij 
Speelbos Mierennest Belsele | 7, 8, 9, 10 
Muntschat Belsele | Een schat 
Sinterklaas | Er hangt slaap in huis 
Kerst- en Nieuwjaarsgedicht | Hoe was je jaar? 
 
Armand Van Asscheprijs 
Voor de 7de maal op rij werd tijdens de aanstelling van de Kinderstadsdichter op 23 juni 2019 ook de 
Armand Van Asscheprijs uitgereikt. Genomineerde Ilany Verheyen mocht uit handen van mevrouw Erika 
De Cuyper, weduwe van Armand Van Assche, de prijs in ontvangst nemen.  
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Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen  

In mei 2019 werd het negenentwintigste werkjaar van de KJV in Sint-Niklaas afgesloten. De 7 groepen, 
verdeeld over vier leeftijdscategorieën, vergaderden tussen oktober 2018 en maart 2019 op vrijdagavond 
en zaterdagvoormiddag 5 maal. Er waren 67 ingeschreven juryleden. 
 
Dit schooljaar startte Sint-Catharina Tinel uit Sinaai, met ondersteuning van de Bib, ook met een KJV-
werking tijdens de schooluren. Er lazen 47 juryleden uit 11 klassen mee. 
 
Voor de begeleiding van de verschillende groepen konden we ook in 2018 – 2019 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 | 16 juryleden 

1. De keukenprins van Mocano: reis naar het Hoge Noorden - Mathilde Masters 
2. Waarom een bos geen ramen heeft  - Korneel De Rynck 
3. Zondag maandag sterrendag - Anna Woltz 

 
Groep 4 | 10-12-jarigen | 19 juryleden 

1. De oorlog die mijn leven redde - Kimberley Brubaker Bradley 
2. Lampje - Annet Schaap 
3. De goudvisjongen - Lisa Thompson 

 
 
Groep 5 | 12-14-jarigen | 15 juryleden 

1. Oorlog in een koffer - Berti Persoons 
2. Doodverklaard - Inge verbruggen 
3. Thornhill - Pam Smy 

 
Groep 6 | 14-16-jarigen | 13 juryleden 

1. The hate u give - Angie Thomas 
2. Te waar om mooi te zijn - Roxanne Wellens 
3. Schildpadden tot in het oneindige - John Green 

 
Dit jaar organiseerde de bibliotheek haar eigen slotfeest. Op vrijdag 10 mei 2019 werden de KJV-lezertjes 
uit Sint-Niklaas en Sinaai uitgenodigd om het leesjaar af te sluiten in de hoofdbib. Op het programma 
stonden een receptie met een hapje en een drankje op kindermaat, een lezing door Emma Crabbeels en 
om af te sluiten werden er cupcakes versierd! 
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Babyborrel en Leesfeest 

Babyborrel 
Ook in 2019 organiseerde de Bib in het voor- en najaar met succes een Babyborrel waarop 
alle éénjarige kinderen uit Sint-Niklaas en deelgemeenten waren uitgenodigd. Op 
zaterdag 2 maart kwamen er 33 gezinnen langs en ook op zaterdag 28 september 
mochten we 33 gezinnen verwelkomen. Zij werden telkens feestelijk ontvangen, kregen 
een gepersonaliseerde rondleiding in de bibliotheek en werden vergast op een hapje en 
drankje.  Dit jaar kregen de kinderen een mooie verjaardagskalender, vormgegeven door 
Emma Thyssen. 
 
 
 
 
 

 
Leesfeest 
Op zaterdag 19 oktober 2019 gaven we de zevende editie van het Leesfeest 
in de jeugdbib. Alle kinderen uit het eerste leerjaar kregen een uitnodiging 
via de scholen.  
Er kwamen 18 gezinnen langs waarvan er 14 als nieuw bibleden werden 
ingeschreven. Ze kregen een korte rondleiding in de jeugdafdeling met 
extra aandacht en uitleg over de eerste leesboekjes en het nieuwe AVI-
systeem. We lieten 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 Dit jaar 
combineerden we het Leesfeest met een vertelsessie door Soetkine Aps en 
het startfeest voor de KJV. 
 
 
Leesbazaar 

Op zondag 19 mei organiseerden we in de Bib de eerste editie van Leesbazaar! Leesbazaar is een keileuke 
voorlees- en knutselactiviteit voor kinderen tussen 4 en 10 jaar, met hun ouders of grootouders. 
Leesbazaar is het grote broertje van Zondagskind Voorlezen, met 4 voorleeshoeken waar vrijwilligers 
kinder- en jeugdverhalen voorlazen in het Frans, Spaans, Turks en Vietnamees. 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 – 
internationale vlaggetjes en sleutelhangers 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 36 stempelkaarten ingeleverd, maar 
er waren heel wat meer deelnemertjes aan deze fijne meertalige voorleesactiviteit! 
  



 91 

#Gekaft 

 
 
Op woensdag 4 september 2019 (of in sommige bibs op zaterdag 7 september) bundelden 10 Wase 
bibliotheken hun krachten en organiseerden #Gekaft, dé activiteit voor ouders met kinderen vanaf 6 jaar, 
die hun schoolboeken in een hip jasje wilden steken. In elke Bib kreeg je gratis origineel kaftpapier, 
scharen, kleefband en allerlei knutselmateriaal en kon je creatief aan de slag. Lokale illustrator Jelle Meys 
tekende die dag ook iets fraais op je gekafte boeken. Honger of dorst? Dan kon je terecht in ons Kaftcafé, 
bemand door vrijwilligers van Oxfam. 
#Gekaft was een toppertje, er kwamen maar liefst 50 gezinnen met kinderen op af!  
 
En verder…  

Buitenspeeldag  
Op woensdag 24 april 2019 sloot de Bib aan bij de Buitenspeeldag en organiseerde op enkele locaties 
(Castrohof en Belsele) een leeshoek met stripverhalen, kleurplaten, maskers knutselen… 
 
Boekstart | Familieyoga met Nelson | 18 mei 2019 
Iedereen Leest organiseerde op 18 mei voor de eerste maal een nationale 
‘Boekstart-dag’. Naast de traditionele Babyborrels die de Bib tweemaal per 
jaar organiseert, was dit hét geschikte moment om de allerjongste bezoekers 
en het aanbod dat de Bib voor hen heeft, in de kijker te zetten. Voor de 
gelegenheid werd de Conferentiezaal omgetoverd tot een yogapaleis voor 
het hele gezin. 8 gezinnen (22 deelnemers) schoven even hun drukke agenda 
aan de kant en deden samen met Leen Demeulenaere rustige 
yogahoudingen en concentratiespelletjes.  I.s.m. Huis van het Kind 
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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. 145 (2018: 61) kinderen in de hoofdbib en 34 
kinderen in de filialen brachten een vol vakantieboekje terug en konden een 
leuke prijs kiezen uit de prijzenkast! 
 
 
 
 

Schatten van vlieg 
Het succes van de zoektocht in 2018 werd in 2019 herhaald.  Een leuke zoektocht in de jeugdafdeling 
over het thema “Proef jij wat ik proef”.  Remy en zijn vriend Linguini maakten superlekkere muffins.   Het 
was aan de gezinnen met een boodschappenmand en een opdrachtenboekje in de hand om de 
ingrediënten langs 5 verschillende opdrachten te verzamelen. Ze stopten al het lekkers in de mixer en in 
de oven vonden ze de schatkist. Als beloning kregen ze een smaakboekje én het recept van de 
aardbeienmuffins. 
 
Grappen en Grollen met Piet! 
Op woensdag 27 november 2019 brachten de leerlingen van het 6de jaar Onthaal en Recreatie Onze-
Lieve-Vrouw-Presentatie weer een middag vol verhalen en spelletjes. 17 Pieten zorgden ervoor dat 217 
kinderen weer een fijne middag beleefden en volop naar verhalen konden luisteren. Als traktatie kregen 
alle kindjes mandarijntjes mee naar huis.  
 
Sinterklaastekenwedstrijd  
Naar jaarlijkse gewoonte konden de kinderen een tekening voor de Sint inkleuren. We kregen ongeveer 
105 tekeningen kunstig ingekleurd terug. 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. 
 
Annie M.G. Smidt 
Op 21 mei 2020 zal het 25 jaar geleden zijn 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 meteen de 
start voor het Annie M.G. Schmidt-jaar in Sint-Niklaas. 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. 
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De Bib in cijfers 
Cultuurconnect heeft van de Vlaamse regering de opdracht gekregen om alle Vlaamse bibliotheken te 
laten werken met een Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Na provincie Limburg was in het najaar 2019 
Oost-Vlaanderen aan de beurt. N.a.v. deze omschakeling waren in Sint-Niklaas de hoofdbib en alle filialen 
gesloten van 30 september tot en met 7 oktober. Tevens kon vanaf 14 september niet meer ingevoerd 
worden. Uiteraard heeft dit grote gevolgen op de jaarlijkse statistieken. 
 
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | bezit  

Het aantal exemplaren in de open kastcollectie in de hoofdbibliotheek (gedrukte materialen + AVM) is 
volgens de cijfers enorm gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging zou echter voor een groot 
stuk te verklaren zijn door de omzetting van Vubis naar Wise. Nog niet alle kasten zijn al correct 
overgebracht. Vermoedelijk gaat het over materialen die eigenlijk in het magazijn staan. Het is dan ook 
weinig zinvol een percentage van bezit ten opzichte van vorig jaar te vermelden op basis van deze cijfers. 
We gebruiken daarom een schatting die berekend is op basis van de aanwinsten en de afvoercijfers, 
waardoor de werkelijkheid veel meer zal benaderd worden. 
 
Gedrukte materialen 
 
Er werd met een bezitslijst van maart 2020 gewerkt, omdat het met het nieuwe systeem moeilijk is om 
een lijst van december te maken. In december stond het maken van deze lijsten nog niet op punt. De 
gegevens zullen echter niet zo veel verschillen, omdat er in de eerste maanden van 2020 nog materialen 
van 2019 zijn ingevoerd + voor deze periode stond nog geen enkel magazijnmateriaal juist in het systeem 
waardoor de afwijking nog groter zou zijn. 
 

BEZIT  
 

2019 2018 2017 
 

% tov 2018 
jeugd fictie 16.454 16.904 16.353 -2,73% 

jeugd strips 4.613 4.105 4.116 +11,01% 

Jeugd non-fictie 5.450 5.434 4.964 +0,29% 

Totaal jeugd 26.517 26.443 25.433 +0,28% 

        

Volwassen fictie 27.276 27.210 28.797 +0,24% 

Volwassenen strips 6.309 5.992 5.811 +5,02% 

Volwassen non-fictie 43.270 42.447 41.888 +1,90% 

Totaal volwassenen 76.855 75.649 76.496 +1,57% 

        

Tijdschriftnummers 5.729 5.594 5.593 2,36% 
Totaal gedrukte 
materialen 

 
109.101 107.686 107.522 

 
+1,30% 
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Bijna een kwart van de collectie gedrukte materialen bestaat uit jeugdmaterialen, 5% bestaat uit 
tijdschriften en de overige 71% zijn boeken voor volwassenen (40 % non-fictie, 25% fictie en 6% strips 
voor volwassenen). 
 

 
Bezit jeugd: Ten opzichte van vorig is het aantal jeugdmaterialen ongeveer hetzelfde gebleven. Het 
aantal strips is wel gegroeid -ook al werd daar stevig afgevoerd- omdat er extra budget voor werd 
vrijgemaakt. Het aantal non-fictie boeken is min of meer stabiel gebleven. 
 
Bezit volwassenen: Op basis van de geschatte bezitscijfers kunnen we zeggen dat het aantal fictie- en 
non-fictie – ongeveer gelijkmatig werden afgevoerd en aangekocht. De collectie is licht gegroeid. Er werd 
naar aanleiding van de overgang naar EBS veel afgevoerd en dit vooral in de magazijncollectie. 
 
Tijdschriften: De tijdschriftencollectie nam een beetje toe in aantal.   

24%

71%

5%

Spreiding jeugd/volwassenen/tijdschriften

Totaal jeugd Totaal volwassenen Tijdschriftnummers

15%

4%

5%

25%
6%

40%

5%

Spreiding collectie gedrukte materialen

jeugd fictie jeugd strips Jeugd non-fictie Volwassen fictie

Volwassenen strips Volwassen non-fictie Tijdschriftnummers
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Audiovisuele materialen 
 
De grootte van de AVM-collectie nam met 6% toe.  
• Er werd duidelijk minder afgevoerd dat dat er werd aangekocht. 
• Er werd verder ingezet op lp’s omdat leners meer en meer interesse vertonen in dit materiaal.  
• De groei van de games is te wijten aan de aankoop van Nintendo-Switch, een nieuwe game-console 

die momenteel populair is bij de jeugd. Later op het jaar kochten we ook Nintendo-switch aan voor 
volwassenen omdat er veel vraag naar was. 

• Er werd dit jaar minder ingezet op blu-ray omdat blijkt dat leners vooral de gewone dvd uitlenen. 
• De daisy’s werden weinig tot niet aangekocht omdat we eind 2019 begonnen zijn met de promo voor 

het platform van de online-daisymaterialen. 
• Op cd-roms wordt niet meer ingezet, dit is een uitdovend materiaal wegens verouderd. 

 
 

Bezit 

 
 

2019 2018 2017 2016 

 
 

% tov 2018 
cd jeugd 435 795 786 903 -45% 

cd volw. 22.000 21.958 21.810 21.444 0% 

totaal cd's 22435 22.753 22.596 22.347 -1% 

          

Lp 300 241 178 172 24% 

          

cd-rom jeugd  10 12 13 128 -17% 

          

daisy jeugd 110 148 156 132 -26% 

daisy volw. 182 156 146 110 17% 

totaal daisy's 292 304 302 242 -4% 

          

dvd jeugd 1.604 1.491 1.363 1.598 8% 

dvd volw. 12.434 10.185 9.561 9.238 22% 

blu-ray jeugd  94 105 97 94 -10% 

blu-ray volw. 844 832 763 706 1% 

totaal dvd's/blu-rays 14.980 12.613 11.784 11.636 19% 

          

games jeugd 188 150 131 124 25% 

games volw. 235 187 171 150 26% 

totaal games 423 337 302 274 26% 

          

          

totaal avm jeugd 2.441 2.701 2.546 2.979 -10% 

total avm volw. 35.995 33.559 32.629 31.820 7% 

          

Totaal AVM 38.436 36.260 35.175 34.799 6% 
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Gezelschapsspellen 
 
In 2019 werd een collectie spellen voor volwassenen aangekocht. In 2018 was dit collectieonderdeel nog 
zo goed als onbestaand. Bijgevolg is er geen vergelijking mogelijk met het jaar voordien. De collectie is 
gericht op volwassenen en oudere kinderen (12+).  
 

Materiaal 2019 2018 
Gezelschapsspellen 195 1 

 
 
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | aanwinsten en afvoer  

Gedrukte materialen 
 
 

2019 bezit  aanwinsten afvoer 
jeugd fictie 16.454 1.997 1.192 
jeugd strips 4.613 760 185 
Jeugd non-fictie 5.450 277 512 
Volwassen fictie 27.276 1.671 1.792 
Volwassenen strips 6.309 580 133 
Volwassen non-fictie 43.270 3.403 4.090 
Tijdschriftnummers 5.729 2.234 1.749 
  109.101 10.922 9.653 

 
 

 
 
Op basis van de gecorrigeerde bezitscijfers kunnen we besluiten dat de collectiegrootte van de gedrukte 
materialen nagenoeg hetzelfde bleef als vorig jaar.  De aanwinsten en de afvoercijfers zijn min of meer 
in evenwicht. 
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Audiovisuele materialen 
 
We zien dat de collectie AVM-materialen in 2019 met 5% toenam. Er werd duidelijk minder afgevoerd 
dan er werd aangekocht. Een bijsturing het komende jaar lijkt noodzakelijk. 
 
 

2019 Bezit Aanwinsten Afvoer 
cd jeugd 435 16 16 
cd volw. 22.000 634 401 
totaal cd's 22435 650 417 
      
Lp 300 58 1 
        
cd-rom jeugd  10 0 0 
      
daisy jeugd 110 1 0 
daisy volw. 182 0 0 
totaal daisy's 292 1 0 
     
dvd jeugd 1.604 164 179 
dvd volw. 12.434 489 267 
blu-ray jeugd  94 11 25 
blu-ray volw. 844 41 82 
totaal dvd's/blu-rays 14.980 705 553 
       
games jeugd 188 85 41 
games volw. 235 33 29 
totaal games 423 118 70 
       
       
totaal avm jeugd 2.441 277 261 
total avm volw. 35.995 1.255 780 
       
Totaal AVM 38.436 1.532 1.041 

 
 
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | uitleningen en verlengingen 

Gedrukte materialen 
 
De uitleencijfers van de jeugdboeken stegen met 0,19%. Met een stijging van 3,03% ging de jeugd fictie 
er goed op vooruit. De jeugd strips bleven bijna even goed uitlenen als in 2018. 
Er is wel een opvallende daling van de cijfers voor de non-fictie met -15,54% ten opzichte van 2018. Het 
marktaanbod wordt hier steeds kleiner, ook jongeren vinden nl. steeds meer hun informatie via internet. 
In het algemeen totaal deed de jeugd het dit jaar uitzonderlijk goed en gingen de cijfers -ondanks de 
sluiting voor de omschakeling naar Wise-met 0,19% omhoog. 
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Bij de volwassenen daalden de uitleencijfers met 7,33%. De tijdschriften deden het even goed als in 2018 
(+0,03%)  en ook de cijfers van de strips daalden maar zeer licht (-1,12%). 
De daling is vooral merkbaar in de non-fictie -10,56% en in de fictie -6,44%. We moeten wel rekening 
houden met de sluiting en met het feit dat vooral bij de volwassenen nog grote fouten te vinden waren 
in de kasten na de omschakeling naar EBS. Dit kan een licht vertekend beeld geven en daar moeten we 
ook volgend jaar rekening mee houden als de cijfers opnieuw zouden stijgen.  
Bij de fictie is de zomercollectie dit jaar niet omgezet naar open kast omdat dit de periode overlapte van 
de omschakeling naar Wise. Dit is ongetwijfeld een verklaring voor de daling van de cijfers in 
juli/augustus/september.  
Opvallend is dat de uitleencijfers van de strips voor volwassenen reeds drie jaar stabiel blijven.  
 
 

  U/V 2019 U/V 2018 U/V 2017 U/V 2016 % tov 2018 
jeugd fictie 105.776 102.670 103.701 101.943 +3,03% 
jeugd strips 40.495 40.528 40.431 42.727 -0,08% 
jeugd non-fictie 14.756 17.512 16.249 15.056 -15,74% 
Totaal jeugd 161.018 160.710 160.381 159.726 +0,19% 
          
volwassen fictie 94.187 100.668 101.185 107.916 -6,44% 
volwassenen strips 23.643 23.912 23.347 27.498 -1,12% 
volwassen non-fictie 95.061 106.290 110.257 116.996 -10,56% 
Tijdschriftnummers 14.520 14.516 12.927 13.209 +0,03% 
Totaal volwassenen 227.411 245.386 247.716 265.619 -7,33% 
          
Totaal gedrukte materialen 388. 429 406.096 408.097 425.345 -4,35% 
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Audiovisuele materialen 
 
Het aantal uitleningen van de cd’s daalt dit jaar met meer dan 23 %. De jeugdcd’s doen het in vergelijking 
met 2018 niet veel slechter, het zijn vooral de cd’s voor volwassenen die veel minder worden uitgeleend.  
 
De het aantal uitleningen van de lp’s is niet gestegen, maar ook niet gedaald. 
 
Het uitleencijfer van de daisy’s is vooral bij de jeugdcollectie gestegen. Bij de volwassenen zijn er iets 
minder uitleningen dan in 2018. 
 
Het uitleencijfer van de films is met 28 % gedaald ten opzichte van 2018. 
 
Een groei zien we wel bij de games. Het vernieuwen van de games zorgde voor een groei van de 
uitleencijfers met 44,09 %. De stijging is vooral merkbaar bij de jeugd omdat daar werd ingezet op de 
Nintendo-Switch games. 

 
  U/V 2019 U/V 2018 U/V 2017 U/V 2016 % tov 2018 
cd jeugd 2.571 2.672 3.108 3.549 -3,78% 
cd volw. 36.871 48.877 52.355 60.971 -24,56% 
totaal cd's 39.385 51.549 55.463 64.520 -23,60% 
           
Lp 390 389 375 390 +0,26% 
           
daisy jeugd 194 116 124 158 +67,24% 
daisy volw. 254 285 463 326 -10,88% 
totaal daisy's 448 401 587 484 +11,72% 
           
dvd jeugd 5.761 7.787 6.846 6.341 -26,02% 
dvd volw. 17.575 24.805 26.764 27.288 -29,15% 
blu-ray jeugd  222 269 287 197 -17,47% 
blu-ray volw. 887 1.490 1.644 1.609 -40,47% 
totaal dvd's/blu-rays (*) 24.445 34.351 35.541 35.435 -28,84% 
           
games jeugd 1.007 540 570 573 86,48% 
games volw. 699 644 761 721 8,54% 
totaal games 1.706 1.184 1.331 1.294 44,09% 
           
           
totaal avm jeugd 9.533 11.386 10.943 10.959 -16,27% 
total avm volw. 56.286 76.490 82.362 91.305 -26,41% 
           
Totaal AVM 65.819 87.876 93.305 102.264 -25,10% 
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Gezelschapsspellen 
 

 U/V 2019 Bezit 
Gezelschapsspellen  1456 195 

 
 
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 
 
Gedrukte materialen 
 

UV HB/Bezit HB (excl. magazijn) 
 

  GC 2019 GC 2018 GC 2017 GC 2016 
jeugd fictie 6,42 6,00 5,9 5,8 
jeugd strips 8,77 9,87 9,82 10,82 
jeugd non-fictie 2,70 3,21 3,1 2,66 
Totaal jeugd 6,07 6,03 5,99 5,93 
         
volwassen fictie 3,45 3,64 3,67 4,01 
volwassenen strips 3,45 3,97 3,99 5,02 
volwassen non-fictie 2,19 2,48 2,57 2,75 
Totaal volwassenen 2,77 3,01 3,09 3,39 
         
Tijdschriftnummers 2,53 2,57 2,41 2,34 
Totaal gedrukte materialen 3,56 3,73 3,80 4,01 
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Audiovisuele materialen 
 

UV HB/Bezit HB (excl. magazijn) 
 

GC 2019 2018 

cd jeugd 5,91 3,36 
cd volw. 1,68 2,23 
totaal cd's 1,76 2,27 
      
Lp 1,30 1,61 
      
daisy jeugd 1,76 0,78 
daisy volw. 1,40 1,63 
totaal daisy's 1,53 1,32 
      
dvd jeugd 3,59 5,22 
dvd volw. 1,41 2,44 
blu-ray jeugd  2,36 2,56 
blu-ray volw. 1,05 1,79 
totaal dvd's/blu-rays (*) 1,63 2,72 
      
games jeugd 5,36 3,60 
games volw. 2,97 3,44 
totaal games 4,03 3,51 
      
      
totaal avm jeugd 3,91 4,22 
total avm volw. 1,56 2,28 
      
Totaal AVM 1,83 2,42 

 
 
Gezelschapsspellen 
 

 Gebruikscoëfficiënt 
Gezelschapsspellen 7,47 
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Collecties en uitleningen | f ilialen | bezit – aanwinsten – afvoer  

De bibliotheek van Sint-Niklaas telt naast de hoofdbibliotheek nog vier filialen en 1 Bibpunt die verspreid 
liggen over het grondgebied van groot Sint-Niklaas.  
 
Als we naar het bezit over alle filialen heen kijken is het bezit gegroeid. In 2019 is iets minders afgevoerd 
dan dat er werd aangekocht. 
 

  Bezit Aanwinsten Afvoer 
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Bibpunt Reinaert 3.472 3.372 153 282 53 363 
Filiaal Nieuwkerken 17.912 17.780 1.598 1.816 1.466 2.245 
Filiaal Clementwijk 15.222 14.747 1.049 1.280 574 1.431 
Filiaal Belsele 14.871 14.816 1.496 1.493 1.441 1.005 
Filiaal Sinaai 15.530 15.198 1.458 1.541 1.126 1.438 
Totaal Filialen 67.007 65.913 5.754 6.412 4.660 6.482 
       

 
Van de vijf filialen is de collectie in Nieuwkerken het grootst (27% van het totaalbezit van de filialen). De 
collecties in Belsele (23%), Clementwijk (22%) en Sinaai (23%) hebben ongeveer dezelfde grootte. Het 
bibpunt heeft het kleinste bezit met 5%. 
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Collecties en uitleningen | f ilialen |uitleningen en verlengingen 

De filialen deden het minder goed dan in 2018, maar toch nog steeds beter dan in 2017. Het aantal 
uitleningen daalde met -3,6 % ten opzichte van het jaar voordien. Ook hier mogen we nit vergeten dat 
n.a.v. de omschakeling naar EBS de filialen gesloten waren van 30 september tot en met 7 oktober. Filiaal 
Belsele was omwille van opfrissingswerken gesloten tot 22 oktober. Het aantal uitleningen van het 
bibpunt daalde opnieuw sterk met -22 %. Opvallend is dat Sinaai dit jaar als enige filiaal hogere 
uitleencijfers heeft dan in 2017 en gestegen is met 3,46 %.  
 
Nieuwkerken heeft nog steeds het hoogste aantal uitleningen, maar wordt bijna ingehaald door Sinaai. 
 

  U/V % tov 2018 
  2019 2018 2017   
Bibpunt Reinaert 2.012 2.581 3.593 -22% 
Filiaal Belsele 36.330 38.157 38.726 -4,79% 
Filiaal Clementwijk 25.758 27.712 25.592 -7,05% 
Filiaal Nieuwkerken 43.823 46.552 43.596 -5,86% 
Filiaal Sinaai 42.948 41.510 38.484 3,46% 
Totaal Filialen 150.871 156.512 149.991 -3,60% 
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Collecties en uitleningen | f ilialen | 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 
  2019 2018 2017 
Bibpunt Reinaert 0,57 0,77 1,02 
 Filiaal Belsele 2,02 2,15 2,13 
Filiaal Clementwijk 1,69 1,88 1,71 
Filiaal Nieuwkerken 2,94 3,14 3,09 
Filiaal Sinaai 2,76 2,73 2,45 
Totaal Filialen 2,25 2,37 2,26 

 
 

 
 
Collecties en uitleningen | IBL 

Momenteel geen informatie beschikbaar. 
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Leners 

Op 31 december 2019 telde de bibliotheek 17.228 actieve leners. Dit zijn leners die in de loop van het 
jaar minstens 1 materiaal ontleenden. Dit zijn er iets minder (-0,71 %) dan het jaar voordien. 
In de cijfers van actieve leners zijn de volgende abonnementen niet mee opgenomen: speciale passen, 
administratieve passen, IBL-passen en klaskaarten.  
 
Leeftijdsopbouw - Actieve leners per leeftijd 
 

  2019 % 2018 % 2017 % 
% tov 
2018 

0 tot en met 2 jaar 37 0,21% 46 0,27% 47 0,27% -19,57% 
3 tot en met 5 jaar 154 0,89% 186 1,07% 218 1,26% -17,20% 
6 tot en met 11 jaar 1209 7,02% 1328 7,65% 1333 7,73% -8,96% 
12 tot en met 14 jaar 1328 7,71% 1432 8,25% 1396 8,09% -7,26% 
15 tot en met 17 jaar 1666 9,67% 1645 9,48% 1624 9,41% 1,28% 
18 tot en met 24 jaar 2101 12,20% 1987 11,45% 2104 12,20% 5,74% 
25 tot en met 34 jaar 1839 10,67% 1940 11,18% 1896 10,99% -5,21% 
35 tot en met 44 jaar 2744 15,93% 2675 15,42% 2604 15,09% 2,58% 
45 tot en met 54 jaar 2304 13,37% 2303 13,27% 2329 13,50% 0,04% 
55 tot en met 64 jaar 1837 10,66% 1876 10,81% 1838 10,65% -2,08% 
65 tot en met 79 jaar 1654 9,60% 1592 9,17% 1523 8,83% 3,89% 
80 jaar en ouder 355 2,06% 342 1,97% 340 1,97% 3,80% 
totaal 17.228   17.352   17.252   -0,71% 

 
• De grootste groep leners behoort tot de leeftijdscategorie 35-44 jaar (15,93 % van de leners), gevolgd 

door de 45-54 jarigen (13,37 % van de leners). Dit is al jaren het geval. 
• Met 4.394 leners bestaat een kwart (25,5 %) van het lenersbestand uit minderjarigen.  
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Geografische spreiding 
 
Als we kijken naar de woonplaats van de actieve leners, dan merken we op dat 76,02% van de leners in 
Sint-Niklaas of 1 van de deelgemeenten wonen. Zo’n 5,4 % van de leners komt uit Temse en 4 % uit Sint-
Gillis-Waas. De resterende 9,5 % wonen in de rest van het Waasland en 5 % in gemeenten daarbuiten. 
We kunnen dus zeggen dat de bibliotheek van Sint-Niklaas een vrij grote regionale uitstraling heeft. 
 

Actieve leners per woonplaats   
Woonplaats 2019 2018 2017 2016 % tov 2018 
Sint-Niklaas + Nieuwkerken 10.123 10.240 10.130 10.404 -1,14% 
Belsele 1.904 1.865 1.923 2.001 2,09% 
Sinaai 1.070 1.090 1.074 1.104 -1,83% 
Totaal Stad Sint-Niklaas 13.097 13.195 13.127 13.509 -0,74% 
           
Temse 927 987 1.031 1.042 -6,08% 
Sint-Gillis-Waas 697 725 720 769 -3,86% 
Waasmunster 447 461 458 465 -3,04% 
Stekene 369 402 409 414 -8,21% 
Beveren-Waas 413 365 358 345 13,15% 
Lokeren 221 242 196 218 -8,68% 
Kruibeke 143 160 160 166 -10,63% 
Moerbeke 49 49 43 38 0,00% 
Rest Waasland 3.266 3.391 3.375 3.457 -3,69% 
           
Hamme 192 184 194 220 4,35% 
andere gemeenten 673 572 556 591 17,66% 
Overige (*) 865 756 750 811 14,42% 
           
algemeen totaal 17.228 17.342 17.252 17.777 -0,66% 

      

Stad Sint-Niklaas 76,02% 76,09% 76,09%   

Rest Waasland 18,96% 19,55% 19,56%   

Buiten Waasland 5,02% 4,36% 4,35%   

      

(*) bevat ook 119 actieve leners waar geen postcode werd ingevuld 
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Eind 2019 telde de stad Sint-Niklaas 78.409 inwoners. Met 13.097 actieve leners die op het grondgebied 
van groot Sint-Niklaas wonen, is 16,7 % van de bevolking lid van de bibliotheek.  
 
Nieuwe inschrijvingen 
 
In 2019 werden er 2.958 nieuwe leners (incl. klaskaarten) ingeschreven in de bibliotheek. In 2018 
overschreed het aantal nieuwe inschrijvingen net de kaap van 3.000. Dit is een daling met 4,15%.  
 
Nieuwe inschrijvingen | spreiding per leeftijd 
 

Inschrijvingen per leeftijd 2019 2018 2017 2016 % tov 2018 
Tot en met 2 jaar 37 35 26 50 5,71% 
Van 3 tot en met 5 jaar 62 65 70 88 -4,62% 
Van 6 tot 11 jaar  284 357 232 305 -20,45% 
Van 12 tot 14 jaar  324 303 296 254 6,93% 
Van 15 tot 17 jaar  306 330 277 324 -7,27% 
Van 18 tot 24 jaar  385 464 299 339 -17,03% 
Van 25 tot 34 jaar  401 406 277 307 -1,23% 
Van 35 tot 44 jaar  421 407 324 341 3,44% 
Van 45 tot 54 jaar  340 348 267 265 -2,30% 
Van 55 tot 64 jaar  196 190 127 147 3,16% 
Van 65 tot 79 jaar  124 102 81 88 21,57% 
80 jaar en ouder  27 79 36 32 -65,82% 
groepskaarten (KLA) 51       

Totaal  2.958 3.086 2.312 2.540 -4,15% 
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Nieuwe inschrijvingen |  spreiding per vestiging 
 
Veruit de meeste leners (85%) worden ingeschreven in de hoofdbibliotheek, gevolgd door de filialen in 
de deelgemeenten (Nieuwkerken: 6% - Belsele: 5% - Sinaai: 4%). In het Bibpunt werden in 2019 slechts 
2 leners ingeschreven. 
Filiaal Clementwijk staat in voor 2,5% van het aantal inschrijvingen. Hier valt wel op dat het aantal 
ingeschreven leners in het filiaal met bijna een kwart steeg ten opzichte van het jaar voordien. 
 

Inschrijvingen per vestiging 2019 2018 2017 % tov 2018 
Filiaal Belsele 135 118 93 14,41 % 
Filiaal Clementwijk 76 62 51 22,58% 
Hoofdbib 2438 2531 1934 -3,67% 
Mobiele Bib  18 32 30 -43,75% 
Filiaal Nieuwkerken  171 196 132 -12,76% 
Bibpunt Reynaert  2 2 2 0,00% 
Filiaal Sinaai  118 133 87 -11,28% 
Totaal  2958 3074 2329 -3,77% 
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Nieuwe inschrijvingen | spreiding over het jaar 
 
Het aantal nieuwe inschrijvingen is niet mooi evenwichtig gespreid over de 12 maanden van het jaar. In 
de examenmaanden juni en december en in de zomermaand augustus merken we op dat het minste 
aantal nieuwe leners zich inschrijven. Een piek in het aantal inschrijvingen zien we in het najaar, waar de 
maand oktober er duidelijk bovenuit springt.  
 

Inschrijvingen per maand HB BE CL NI RE SI MO Totaal 
jan 178 11 3 19   9 3 223 
feb 162 6 7 7   7 1 190 
mrt 226 8 4 11   7 1 257 
apr 187 10 11 9   5 1 223 
mei 206 10 4 16   9 4 249 
jun 134 12 9 11   6   172 
jul 182 6 3 10   13 3 217 
aug 147 13 5 7   5 2 179 
sep 234 18 9 19 2 13   295 
okt 342 13 12 45   21 2 435 
nov 270 17 6 15   12 1 321 
dec 170 11 3 2   11   197 
Totaal 2438 135 76 171 2 118 18 2958 
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Bezoekers 
 
Wegens een defecte bezoekersteller in de hoofdbibliotheek werden er in de hoofdbibliotheek enkel 
bezoekersaantallen genoteerd voor de volgende periodes: 

• 01/01/2019 tot en met 19/2/2019 
• 24/10/2019 tot en met 31/12/2019 

 
Omdat de bezoekersaantallen van slechts 3 volledige maanden werden geregistreerd, is een analyse van 
de cijfers weinig zinvol. 
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Digitale collectie 

Internetaanbod | internetgebruikers  
 
In 2019 maakten 2.510 mensen gebruik van de internetvoorzieningen in de Bib (hoofdbib + filialen). 
Hiervan is 44,9 % actief lid van de bibliotheek. 
Maar liefst 55,1% van de internetgebruikers (1.383 mensen) maakten gebruik van de 
computerinfrastructuur, maar ontleenden geen materialen in de Bib. Deze 1.383 leners worden niet bij 
het actieve lenersbestand van de Big gerekend. 
43,46 % van de internetgebruikers maakten slechts eenmalig gebruik van de computers in de Bib. 
 
Internetaanbod | surftijd  
 
• De surftijd in uren daalde de afgelopen jaren stelselmatig. De grootste daling lijkt echter de rug. Het 

aantal uren surftijd (in uur) ligt sinds 2017 min of meer op hetzelfde niveau.  Als we vergelijken met 
de periode voor 2017 is de daling echter wel opvallend.    

• Het internetgebruik situeert zich voornamelijk in de hoofdbibliotheek. In de filialen is het 
internetgebruik beperkt.  

 
  2015 2016 2017 2018 2019 
gemiddelde surftijd (in min.) 45 44 42 40 42 
totale surftijd (in minuten) 627075 623355 531750 528923 521025 
totale surftijd (in uur) 10451 10389 8863 8815 8684 

      

  2015 2016 2017 2018 2019 
Hoofdbib 9.920,00 9.846,00 8.195,00 8.064,38 8.084,50 
Snelpc hoofdbib 241,25 309,00 423,75 401,75 375,75 
Bibpunt Reynaert 12,75 38,00 87,50 124,50 7,00 
Filiaal Belsele 42,50 19,25 23,25 56,00 31,50 
Filiaal Clementwijk 75,25 48,25 32,00 32,25 48,00 
Filiaal Nieuwkerken 122,25 106,50 85,25 82,75 67,00 
Filiaal Sinaai 37,25 22,25 15,75 53,75 70,00 
Totale surftijd 10.451,25 10.389,25 8.862,50 8.815,38 8.683,75 
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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. 
 
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. Met 13.966 
geregistreerde lidmaatschappen is intussen maar liefst 81,07 % van het actieve lenersbestand 
geregistreerd via Mijn Bibliotheek. Dit is opnieuw een stijging van 9% ten opzichte van het jaar 
voordien. Deze dienstverlening wordt bovendien ook actief gebruikt door de leners. Zo bewijzen de jaar 
na jaar stijgende cijfers van het aantal online verlengingen. Het aantal verleningen online steeg met 
0,7% echter lang niet zo sterk als het aantal geregistreerde lidmaatschappen  
Opvallend is dat het aantal reserveringen online met meer dan 30% daalde. Zou het optrekken van de 
reservatiekost van 1,5 EUR naar 2 EUR hier iets mee te maken hebben?  
 

Mijn.Bibliotheek 2015 2016 2017 2018 2019 
Aantal geregistreerd lidmaatschappen 7.490 9.453 11.239 12.811 13.966 
Aantal verlengingen online 85.200 95.179 102.045 106.512 107.257 
Aantal reserveringen online 2.164 2.506 2.514 2.289 1.574 
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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. 
 
Via Mijn Bibliotheek wordt geregistreerd hoeveel prentenboeken door hoeveel gebruikers uitgeleend 
worden via de Fundels app. In 2019 ontleenden 72 unieke gebruikers in totaal 430 prentenboeken. Deze 
cijfers zitten bijna terug op het niveau van uitleenjaar 2015. Het blijkt moeilijk om leners de weg naar 
het leuke fundelaanbod te laten vinden, dit ondanks de aanwezigheid van een fundelcomputer in de 
jeugdafdeling, promo via sociale media en bibzine en flyers.  
 
Gebruik Fundels 2015 2016 2017 2018 2019 
Unieke gebruikers 69 95 61 72 72 
Ontleende fundels 289 428 313 391 430 
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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 2019 werden van thuis uit 4.106 krantenartikels geraadpleegd door 135 unieke gebruikers. De overige 
1.562 artikels werden binnen de muren van bib of school geraadpleegd. 
Het aantal unieke gebruikers zit met 135 (-45%) op het laagste niveau ooit. Een duidelijke reden hiervoor 
is niet onmiddellijk aan te wijzen. Het aantal geraadpleegde artikels is meer dan gehalveerd (-52%) ten 
opzichte van 2018 en zit net zoals het aantal unieke gebruikers op het laagste niveau sinds de Bib GoPress 
aanbiedt voor haar gebruikers. De grote stijging in het aantal geraadpleegde artikels in 2017 en 2018 zet 
zich in 2019 dus jammer genoeg niet door.  
Het aantal kranten dat via de online krantenkiosk in de bib wordt geraadpleegd blijft dan weer wel in 
stijgende lijn (+29,3%) gaan. 
 
Gebruik GoPress 2015 2016 2017 2018 2019 
Aantal gebruikers (via Mijn Bibliotheek) 339 243 216 246 135 
Aantal raadplegingen artikels (thuis) 4.224 4.338 7.339 8.626 4.106 
Aantal raadplegingen artikels (bib/school) 2.564 2.093 1.835 1.531 1.562 
Aantal raadplegingen kranten (bib) 845 1.343 1.056 1.924 2.487 
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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.  
300 klassen (peuter, kleuter en lagere school) van 21 verschillende scholen ontvingen in september 
een boekenkoffer voor de duur van 1 schooljaar. Voor het eerste en tweede leerjaar bevat de koffer 50 
materialen, voor de overige leerjaren bevat een koffer tussen de 30 en 35 boeken.  
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er in totaal 11.201 boeken verspreid over 300 klassen. Naar 
schatting bereiken me met onze koffers zo’n 6.000 leerlingen.  
 
In vergelijking met schooljaar 2018-2019 daalde het aantal boekenkoffers dat over de Sint-Niklase 
scholen verdeeld werd met bijna 13%. Zowel in de hoofdbib als in de filialen wordt er al enkele jaren 
in toenemende mate ingezet op klassikale uitleningen, wat verklaart waarom het aantal verdeelde 
boekenkoffers jaar na jaar afneemt. 
 
 

  2019 2018 % tov 2018 
# koffers 300 344 -12,79% 
# boeken 11201 12845 -12,80% 
# bereikte leerlingen 6000 6880 -12,79% 
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IBL 

De bibliotheek leende 772 werken uit aan andere bibliotheken via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). 
Dit cijfer ligt volledig in lijn met het jaar voordien. 
Het aantal ontleningen dat de Bib van Sint-Niklaas zelf ontleende bij andere bibliotheken steeg met 6,5 
% ten opzichte van het jaar voordien en ligt daarmee bijna terug op het niveau van 2017.  
 

  2019 2018 2017 2016 2015 
uitleningen aan andere bibliotheken 772 775 820 1.059 1.047 
ontleningen van andere bibliotheken 636 597 653 602 830 
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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 2019 Het Nieuwsblad De Casino brengt hulde aan muzikale helden met 
  nieuw concept 
15 01 2019 Het Laatste Nieuws Cultuurminister geeft subsidies aan project ‘Talen  
  kleuren de wereld’ 
17 1 2019 Gazet Van Antwerpen Boek en expo werpen licht op familie achter Castrohof,  
  een van de opvallendste gebouwen in de stad 
18 01 2019 Het Laatste Nieuws Poëzie en Muziek op Gedichtendag bij WARP 
20 01 2019  De Zondag Voorleessessie in reeks Zondagskind 
20 01 2019 De Zondag  Filip De Pillecyn in vraag gesteld 
23 01 2019 Het Nieuwsblad Jeugd vindt weg naar bibliotheek 
30 01 2019 Het Laatste Nieuws Walk&Talk in Bib over werken bij AZ Nikolaas 
04 02 2019 Het Laatste Nieuws Italie trekt veel Waaslanders aan 
04 02 2019 Het Laatste Nieuws  Muziek in de Bib 
29 03 2019 Het Laatste Nieuws  Studenten Odisee laten meer dan 800 kinderen 
  boeken ontdekken 
31 03 2019 Het Nieuwsblad Studenten Odisee doen 820 kinderen de bibliotheek  
  (her)ontdekken 
09 04 2019 De Standaard Charlotte Van den Broeck wint Paul Snoekprijs poëzie 
08 05 2019 Gazet van Antwerpen/ Van leerling-schrijfster tot hoofdredacteur  
 Nieuwsblad  jongerenblad  
21 05 2019 Gazet van Antwerpen Tom Lanoye stelt stadsgedicht voor 
29 05 2019 Deze Week Tom Lanoye brengt gedicht over Sint-Niklaas 
02 06 2019 De Zondag Tom Lanoye kleurt Sint-Niklaas 
21 06 2019 Gazet Van Antwerpen/ Allemanswies is mooiste dialectwoord 
 Nieuwsblad 
24 06 2019 Het Nieuwsblad Jonge dichters aan het feest 
27 06 2019 Het Laatste Nieuws Te warm buiten? Blijf hangen in de bib voor nieuwe  
  expo 
03 07 2019 Het Laatste Nieuws Lena Serwir is de tiende Kinderstadsdichter 
17 07 2019 Streekkrant Volgende stap Heymanplein 
01 08 2019 Het Laatste Nieuws Pleintje voor Bib krijgt reuzenschaakbord 
28 08 2019 HN Wase bibliotheken organiseren #Gekaft 
01 09 2019 De Zondag Schoolboeken kaften is weer hip  
04 09 2019 Deze Week Waasland Bibliotheken helpen kaften 
16 09 2019 Het Laatste Nieuws Buitenschaakbord op pleintje voor de Bib ingehuldigd 
27 09 2019 Het Laatste Nieuws Bib gaat 10 dagen dicht: omschakelen naar een nieuw 
  systeem 
08 10 2019  Het Laatste Nieuws Het is een ander jaar: kankerdialoog met Marjan  
  Meganck en Céline Broeckaert in de Bib 
29 10 2019 Het Laatste Nieuws Achter de schermen van het nieuws: Lieven Verstraete 
  geeft lezing 
28 10 2019  HN Genieten volgens Zero Waste principe 
28 11 2019 HN Kinderstadsdichter schrijft gedicht voor Sint 
30 11 2019 Gazet Van Antweren Vijf finalisten voor Wase Erfgoedprijs 
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30 11 2019 HN Vijf finalisten voor Wase Erfgoedprijs 
30 11 2019 HN Blokken zonder brokken: bewakingsagent houdt toezicht in  
  bib 
30 11 2019 Het Laatste Nieuws Security-agent waakt over blokkende studenten 
30 11 2019 Het Laatste Nieuws Security voor blokkende studenten 
30 11 2019 Gazet Van Antwerpen Sint-Niklaas: Bibliotheek zet bewakingsagent in voor 
  blokkende scholieren 
02 12 2019 HN Heemkundige kring wint hoofdprijs voor erfgoed 
02 12 2019 HN Heemkundige kring Wissekerke wint hoofdprijs voor erfgoed 
03 12 2019 Het Laatste Nieuws Heemkundige Kring Wissekerke wint eerste Wase  
  Erfgoedprijs 
 
Een greep uit de pers 

Het Nieuwsblad | 9 januari 2019 
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Het Laatste Nieuws | 29 maart 2019 

 
 
De Standaard | 9 april 2019 
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De Streekkrant | 17 juli 2019  Deze week | 4 tot 10 september 2019 
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Het Nieuwsblad | 28 oktober 2019 
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Het Laatste Nieuws | 28 oktober 2019 
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Gazet Van Antwerpen | 30 november 2019  
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Verklarende woordenlijst  

 
10 10 10:  10 oktober 2010 was het startschot voor een aantal vernieuwingen in de Bib. Zo kreeg 

de Bib een centrale balie en kwamen er inhoudelijk nieuwe accenten en initiatieven 
zoals Kinderstadsdichter, Babyborrel, Taalpunt 

AVI:  Analyse van Individualiseringsvormen. Zowel de ontwikkeling van het kind als de 
moeilijkheidsgraad van een tekst wordt weergegeven in een AVI-niveau. 

AVM:   AudioVisuele Materialen 
BLU-RAY:  is als formaat bedoeld voor de opslag van films in high-defenition en is een beoogde 

opvolger van de dvd. Heeft dezelfde afmetingen als een dvd-schijf, maar veel meer 
opslagcapaciteit. 

CC:   Cultuurcentrum 
CVO:   Centrum voor Volwassenenonderwijs 
Daisy:  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, daisy-
speler of MP3-speler.  

Fundel:  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 

GBP:  Gereglementeerde Boekenprijs 
IBL:  Interbibliothecair leenverkeer 
JBW:   Jeugdboekenweek 
KJV:   Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 
KSD:   Kinderstadsdichter 
Leesplein:  plaats in de jeugdbib waar boeken aantrekkelijk opgesteld staan voor kinderen die 

moeite hebben met lezen (dyslexie, anderstaligen, …) 
NT1:   Nederlands als eerste taal 
NT2:   Nederlands als tweede taal 
OKAN:   OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers 
OVINOB:  Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken 
PBS:   Provinciaal Bibliotheek Systeem 
PK:   Plaatskenmerk 
RFID:  Radio Frequency Identification, een technologie om van een afstand informatie op te 

slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in de objecten zitten 
SISO:  Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken. Het 

is het classificatiesysteem dat de plaats van de non-fictieboeken op het rek bepaalt 
Taalpunt:  collectie materialen voor anderstaligen die Nederlands willen leren alsook voor mensen 

die moeilijkheden ondervinden met lezen/Nederlands. Bestaat uit boeken, cd’s, koffers, 
didactisch materiaal,… Plaats 2 e verdieping, afdeling Taal & Kunst 

UV:   Uitleningen en verlengingen 
VVBAD:   Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 
ZIZO:  Zonder Inspanning Zoeken, een plaatsingssysteem voor informatieve boeken in de 

jeugdafdeling voor kinderen vanaf 8 jaar. 
ZIB:   zelfinnamebalie 
ZUB:   zelfuitleenbalie 
 


