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  Inleiding 
Beste lezer, 
 
Ook al hadden we het graag anders gezien, corona bepaalde ook in 2021 sterk de bibwerking. Opnieuw 
werd van het bibteam heel veel flexibiliteit gevraagd: voorzichtig plannen in gunstige tijden, terug-
schakelen en bijsturen wanneer de cijfers de verkeerde kant uitgingen. Vooral die grote onzekerheid maakte 
dat een andere ingesteldheid en werkhouding nodig was. Plannen deden we hoofdzakelijk op korte termijn 
en met verschillende scenario’s in het achterhoofd. 
 
Desondanks wist het bibteam de beperkingen om te buigen tot nieuwe kansen en opportuniteiten. Zo werd 
het traditionele Jeugdboekenmaandspel vervangen door een inspirerende Feestbox. Deze box werd op 
school geleverd bij maar liefst 105 klassen uit het derde en vijfde leerjaar en bevatte alles wat nodig was 
om er in de klas een heus boekenfeest van te maken. Een schot in de roos voor de vele leerlingen die op 
dat moment niet op stap konden. 
 
Ook verschillende digitale activiteiten en opleidingen vonden verder hun weg in het aanbod van de Bib. En 
allerhande wandelingen zoals de Leesbazaar, zorgden ervoor dat de Bib kon blijven inzetten op levenslang 
leren, ontmoeting en creatieve, culturele prikkels. Omdat grotere boekenverkopen niet altijd mogelijk 
waren, werd er ingezet op verschillende kleinere thematische boekenverkopen en de permanente verkoop 
van boekpakketjes.  
 
De Bib zette verder actief in op digitale geletterdheid om zo de digitale kloof bij de bevolking te verkleinen. 
Naast de uitbreiding van de bestaande DigiBib activiteiten, stapte de Bib mee in het project Digipunten van 
dienst Welzijn. Een-op-eenbegeleiding voor een specifieke vraag of probleem bood voor vele mensen dé 
oplossing in bijvoorbeeld problemen die men ondervond bij het coronacertificaat of het gebruik van Itsme. 
 
Verder tekende de Bib in op het aanbod van Cultuurconnect in het aanbieden van e-boeken. Vanaf juli 
konden leners van de Bib gebruik maken van het e-boekenplatform om e-boeken digitaal uit te lenen.  
Eind oktober haalden we opgelucht adem: het eerder uitgestelde literaire festival Archipel kon eindelijk 
plaatsvinden. De eerste editie in een vernieuwde formule en dit onder professioneel curatorschap van 
Christophe Vekeman. Het werd -op de prachtige site van de Paterskerk- een geslaagd literair topweekend.  
 
Ook het bovenlokale project PPPush-it! kon eindelijk worden uitgerold. De kern bleef dezelfde, een image, 
music, media festival, maar de focus verschoof van live concerten naar een optimale beleving van het expo-
gedeelte met o.m. een vitrine-expo en een straatwandeling. Op het ritme van wat toegelaten en mogelijk 
was binnen het jeugdwerk, werden er tussendoor activiteiten voor jongeren georganiseerd. 
 
In het bibteam zette de pensioengolf zich voort. We zwaaiden collega’s uit en verwelkomden nieuwe 
gezichten. Eind 2021 was maar liefst 1 medewerker op de 4 nieuw in dienst sinds corona (maart 2020). In 
februari 2021 verliet teamhoofd Pieter Malengier de Bib voor een nieuwe uitdaging. De voorbije jaren heeft 
hij de bibwerking en met name het activiteitenaanbod verder uitgebouwd, het bibnetwerk sterk uitgebreid 
en vele prachtige projecten gerealiseerd.  
 
Tot slot werpen we graag een blik op de toekomst. Het strategische project Heymanplein met o.a. de 
realisatie van een nieuwbouw voor de Bib en Huis van het Kind, schoot in 2021 volop uit de startblokken. 
Naast een intens participatietraject met de 2 betrokken diensten, de partners en met de brede bevolking -
-het resultaat hiervan lag in december 2021 op tafel in de vorm van een uitgebreid rapport- werd er hard 
gewerkt aan het formuleren van de wensen en eisen voor het nieuwe gebouw. Dit alles resulteerde in een 
plan van eisen, een programma voor de ontwerpers om mee aan de slag te gaan. Iets om in 2022 naar uit 
te kijken.  
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Dankzij de inzet van velen stond de bibwerking -ondanks corona- niet stil, maar kan er alweer teruggeblikt 
worden op een mooi gevuld 2021. Ik wil graag iedereen die van ver en dichtbij hieraan heeft bijgedragen 
van harte danken. Speciale dank aan Pieter Malengier voor zijn jarenlange inzet voor de Bib, afdelingshoofd 
cultuur Rik Van Daele, clustermanager Veerle Vermeulen, het bestuur en in het bijzonder schepen Filip 
Baeyens, voor het vertrouwen en de ondersteuning. 
 
En tot slot, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn, het voltallige bibteam voor hun flexibiliteit, geduld 
en vertrouwen het afgelopen jaar. Want om met de woorden van Helen Keller te eindigen ‘Alleen kunnen 
we zo weinig, samen kunnen we zoveel doen’. 
 
 
 
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 

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 3 februari 2020 als volgt samengesteld: 
 
15 afgevaardigden van de gemeenteraad, evenredig verdeeld over de fracties 
Voor N-VA  de heer Jan VERHOFSTADT 
   de heer Marcel VAN lOOY 

mevrouw Annemie CHARLIER 
de heer Giel VERHELST 
de heer Mario SCHELFHOUT 

Voor Groen  de heer Jonas DE CAUWER 
de heer Jelle VAN GOETHEM 

Voor CD&V  mevrouw Monique CORNELIS 
de heer Georges SCHELFAUT 

Voor Vlaams Belang de heer Marc VRANCKEN 
   mevrouw Karin MILIK 
Voor Sp.a  de heer Lucien BATS 

de heer Patrick D’HONDT 
Voor Open VLD  de heer Laurens DE BUCK 
Voor PVDA  de heer Ilan AMAR 
 
6 stemgerechtigde afgevaardigden van de Cultuurraad 
   mevrouw Vinciane MEERT 
   mevrouw Karin TAVERNIER 

mevrouw Maartje DE WILDE, ondervoorzitter  
mevrouw Laureline SOUBRY  
mevrouw Marcella PIESSENS 
de heer Dirk VERGULT 
 

9 stemgerechtigde gebruikers 
   de heer Frank VAN PUYMBROECK 

de heer Wim DE MONT,voorzitter 
de heer Roland DE MEERLEER 
de heer Karel VAN LANDEGHEM 
de heer Erik VERCAUTEREN 
mevrouw Marie-Claire DE COSTER 
de heer Roel THIERENS 
de heer Jan TRIEST 
mevrouw Eline DHAEN 

 
Secretaris  mevrouw Kirsten JANSSENS 
 
Schepen  de heer Filip BAEYENS 
 
Afdelingshoofd Cultuur de heer Rik VAN DAELE 
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Vergaderingen 

De vergaderingen van de beheerscommissie van de Bib werden ook dit jaar aangepast aan de geldende 
coronamaatregelen. Op 25 januari was er een kort digitaal overleg omdat een workshop over de nieuwe 
Bib op de agenda stond. Onder externe begeleiding konden de commissieleden input geven over de wensen 
en noden voor de nieuwe Bib. De resultaten werden mee opgenomen in het participatierapport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vergaderingen op 26 april en 29 november waren eveneens 
digitaal. Enkel op 13 september heeft de commissie fysiek 
overleg gehad.  
 
De belangrijkste agendapunten waren, naast informeren over de 
bibwerking, de coronamaatregelen en hun gevolgen voor de 
dienstverlening en uiteraard toelichting geven over de stand van 
zaken van het nieuwbouwproject Bib/ Huis van het Kind. 
 
Omwille van corona kon ook dit jaar de uitstap naar een 
inspirerende bibliotheek niet doorgaan. De leden ontvingen van 
het stadsbestuur een attentiepakket als blijk van waardering voor 
hun enthousiaste en vrijwillige inzet in deze commissie. 

 
 
 
 
  



 13 

Personeel 
Personeelsleden 

Aantal personeelsleden nieuw in dienst in 2021: 5  
Aantal personeelsleden uit dienst in 2021: 4 
Aantal personeelseden op pensioen in 2021: 1 
 
In 2021 werd het bibliotheekpersoneel uitgenodigd op een digitaal algemeen dienstoverleg op 7 juni en 
29 november. 
 
Onderhoudspersoneel 
Aantal personeelsleden nieuw in dienst in 2021: 1 
Aantal personeelsleden uit dienst in 2021: 1 collega werd officieel ploegbaas schoonmaak 
 
Jobstudenten 
3 jobstudenten hielpen tijdens de zomervakantie met de uitleendiensten. Zij namen ook de stewardfunctie 
op zich. 
 
Stagiair 
Vanaf 22 september 2021 liep 1 leerlinge van school Da Vinci uit de richting kantoor elke donderdag stage 
op het secretariaat van de Bib. Zij verrichtte voornamelijk administratieve taken. De samenwerking werd 
stopgezet op 13 januari 2022. 
 
 
Vrijwilligers en suppoosten 

 
 
Ook in 2021 kon de Bib rekenen op de hulp van een 30-tal vrijwilligers die wekelijks hun inzet toonden. In 
de loop van het jaar hielpen vele vrijwilligers bij de boekverzorging, met het wegzetten en ordenen 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. 
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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. 
 
Tussen maart en mei heeft deze vrijwilligerswerking deels stilgelegen wegens de toen heersende 
coronamaatregelen. Sinds mei zijn alle vrijwilligers weer volop aan de slag.  
 
 
Studiedagen en bijscholingen 

In de loop van 2021 volgden personeelsleden van de Bib verschillende studiedagen en bijscholingen. Een 
overzicht:  
 

# personen opleiding locatie 
4 3D Online 
1 Aan de slag met je vrijwilligersbeleid Online 
4 Assertiviteit via positieve communicatie Sint-Niklaas 
3 Bijscholing EHBO Sint-Niklaas 
2 Bijscholing: School en Bib Sint-Amandsberg 
1 Collegagroep Poëzie Online 
1 Dig It Up Online 
1 Fablab: SVG2 Online 
3 Gedragsgericht interviewen voor juryleden Online 
1 Give a day Online 
1 Helemaal in de wolken dankzij de cloud Online 
6 Informatie aan zee Oostende 
4 Instagram voor social profit Online 
3 Lasersnijden Online 
1 Maakbib Online 
8 Missie en visie van de Bib: partitief traject Sint-Niklaas 
2 Online opleiding: aan de slag als community librarian Online 
1 Opleiding taken gebouwverantwoordelijken Sint-Niklaas 
2 Publiek 21 via live-stream Online 
2 Schatten van vlieg Online 
4 SVG Online 
4 SVG 1 Online 
4 SVG 2 Online 
1 Taaliconen Online 
4 Tinkercad Online 
1 Trefdag Cultuur Online 
4 Vinylsnijder Online 
1 Voordracht: 'Moeilijke lezers zijn onze lezers' Sint-Amandsberg 
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Nieuwbouwproject Hendrik 
Eén van de 5 strategische werven die door het stadsbestuur naar voor wordt geschoven is een nieuw 
gebouw voor de Bib en het Huis van het Kind. In 2021 werden weer heel wat voorbereidende stappen 
gezet, onder andere het werken aan een plan van eisen en een participatietraject met de belangrijkste 
gebruikers van dit nieuwe gebouw. 
  
Participatietraject  
De keuze dat zowel de Bib als het Huis van het kind zullen gehuisvest worden in dit nieuwe gebouw, de 
locatie van het gebouw, het aantal vierkante meters, de heraanleg van het Hendrik Heymanplein en dat er 
volgens een ‘design and build’ (DB) -procedure gewerkt zal worden, zijn keuzes die in het participatietraject 
verduidelijkt werden, maar waar geen invloed meer op was. Waar wel input over werd gevraagd is de 
invulling van het nieuwe gebouw en de werking en aanbod die er zullen zijn.  
 
In eerste instantie werden 3 interne workshops georganiseerd. De eerste was met het personeel van de Bib 
en Huis van het Kind (15 december 2020), de tweede met partners van beide diensten (18 januari 2021) en 
tot slot met de beheerscommissie van de Bib (25 januari 2021). Tijdens deze workshops werd aan de hand 
van verschillende onderwerpen nadacht over het nieuwe gebouw, de (nieuwe) samenwerkingen en de 
werking in dat gebouw. Deze input werd meegenomen in de projectdefinitie. 
 

Van september tot december 2021 werd een breed partici-
patietraject naar inwoners georganiseerd, onder de naam 
Hendrik. De focus in dit participatietraject lag op het gebouw 
zelf, de directe buitenruimte en de functies die het gebouw 
zou kunnen vervullen. 
 

 
In een eerste fase werden inwoners geraadpleegd waardoor veel inspiratie verzameld werd. Aangezien 
Hendrik een heel laagdrempelig huis moet zijn, was er in deze fase ruime aandacht voor de inspraak van 
specifieke doelgroepen die minder snel deelnemen aan dergelijke inspraakinitiatieven. Naast een open 
bevraging (375 deelnemers), werden op geJOSt 75 jeugdleiders bevraagd. Tijdens de seniorenraad, een 
adviesraad van de stad, gaven twaalf senioren hun mening en voorkeuren over het nieuwe gebouw. Er werd 
ook een apart focusgroep georganiseerd met 6 personen die Nederlands leren (meertalige anderstaligen) 
en via meer dan twintig intermediairs (stadsmedewerkers en partners van de stad) werd in gesprek gegaan 
met mensen in een kwetsbare positie.  
 
Deze ideeën en verwachtingen werden verzameld en tijdens de stadgesprekken van 17 november 2021 
werd samen met de inwoners gezocht naar concrete oplossingen voor uitdagingen die naar boven waren 
gekomen, bv. het verzoenen van privacy, stilte en ontmoeting. 
 
De resultaten van dit participatietraject werden gebundeld in een rapport, met onder andere acht 
inspiratiepunten voor het ontwerpteam en de twee diensten die er gehuisvest zullen worden. Dit rapport 
gaat mee in het programma van eisen dat aan de ontwerpteams wordt bezorgd.  
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Onderstaande infographic toont de resultaten van het participatietraject zoals ze vervolgens naar de 
inwoners werd gecommuniceerd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plan van eisen 
Zoals hierboven is aangegeven, is er naast het participatietraject gewerkt aan het opmaken van het plan 
van eisen. Hierin formuleert de Bib welke werking ze in het nieuwe gebouw wil realiseren, in welke vorm 
en welke ruimtes daarvoor nodig zijn. Een kerngroep en een reflectie-werkgroep van bibcollega’s hebben 
zich gebogen over deze opdracht. Ruimtes werden omschreven, noden geformuleerd, wensen genoteerd, 
keuzes gemaakt om te komen tot een duidelijke omschrijving van het bibprogramma. Het was belangrijk 
om de synergie met het Huis van het Kind te bewerkstelligen. Onder begeleiding van externen (technisch 
bureau, stadsarchitect, projectcoördinator…) werd er een sterke focus gelegd op dubbel gebruik van ruimtes 
om te komen tot een programma voor een compact, coherent en bruikbaar gebouw waar beide diensten 
hun werking ten volle kunnen ontplooien. 
 
Het geheel moet in januari 2022 resulteren in een uitgebreid document voor de ontwerpers dat gaat van 
vlekkenplan (schematische voorstelling van de wensen) tot Excel-lijsten met een gedetailleerde 
omschrijving van de opstelling van de verschillende bibcollecties, samen het plan van eisen. 
We kijken alvast vol verwachting uit naar hoe de ontwerpteams met het programma van eisen en de 
resultaten van het participatietraject aan de slag gaan. 
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Missie en visie 
Begin 2021 heeft het ganse bibteam de missie en visie van de Bib onder de loep genomen. Onder externe 
begeleiding van Alter.today werd in verschillende groepen input gegeven. Deze is vervolgens uitgewerkt 
tot onderstaande tekst die de komende jaren als kompas zal dienen voor de bibwerking. 
 
Missie 

De Bib is de uitgelezen plek in Sint-Niklaas om cultuur en literatuur volop te beleven, samen of alleen. De 
collectie is ons kloppend hart en we plaatsen leesplezier helemaal voorop. We willen ieders nieuws-
gierigheid prikkelen, inspiratie bieden en mensen en ideeën verbinden. Je kan hier lezen, leren, jezelf infor-
meren en kennis uitwisselen of gewoon op verhaal komen. We willen laagdrempelig en toegankelijk zijn 
voor iedereen, midden in de samenleving staan en bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van 
iedereen. Onze Bib verrijkt je leven en maakt je wereld groter. 
 
Visie 

De bibliotheek situeert haar werking in 6 hedendaagse evoluties: 
 

1. Toenemende technologische ontwikkelingen: de digitalisering van de samenleving zet zich 
verder en zorgt voor voorlopers, achtervolgers en achterblijvers.  

2. Toenemende diversiteit van achtergronden: de interesses en noden van de inwoners van Sint-
Niklaas worden bepaald door hun culturele achtergrond, door hun leeftijd, door hun opleiding, 
door hun taalbeleving, door hun gezondheid, door ieders beperkingen en ontwikkelingen. De 
diversiteit van die aspecten en het bewustzijn daarvan neemt toe, alsook de vraag om er 
rekening mee te houden. 

3. Toenemende complexiteit en de nood aan helderheid: er is zoveel informatie. Zowel 
desinformatie als gecontroleerde kwaliteitsvolle informatie. Het is vaak nog moeilijk om het 
onderscheid te maken. Er is een toevloed aan informatie. Mensen hebben de behoefte aan 
betrouwbare informatiebronnen.  

4. De behoefte aan verbinding en ontmoeting groeit: ondanks de toenemende polarisering en 
individualisering van de samenleving heeft elk mens de behoefte om in verbinding te gaan met 
andere mensen en kennis en ervaring te delen. 

5. Er is een toenemende drukte en nood aan rust en stilte. Mensen hebben door de versnelling van 
de samenleving een behoefte om te kunnen vertragen. 

6. Er is een toenemende aandacht voor duurzame ontwikkeling: zowel op het sociale vlak als op het 
economische en ecologische vlak. 
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De Bib stelt 7 waarden voorop als kompas om te navigeren doorheen hedendaagse evoluties. Dit zijn de 
gedeelde waarden van onze Bib die ons leiden bij alles wat we doen. Dit is de motor van onze organisatie, 
hier staan we voor: 
 

1. Iedereen mee 
De Bib is een plek waar iedereen welkom is en waar het gezellig vertoeven, (voor)lezen, 
ontspannen, leren en werken is. Waar iedereen – ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, 
geloofsovertuiging, beroep, enzovoort – terecht kan met vragen over kennis, informatie, cultuur 
en vrijetijdsbesteding. De toenemende digitalisering van de samenleving zorgt voor voorlopers, 
volgers en achterblijvers, maar de Bib laat niemand achter. 
 

2. Literatuur en cultuur uitademen 
We willen de drempel laag houden, maar tegelijkertijd willen we cultuur- en literatuurliefhebbers 
blijven aanspreken. 
Via activiteiten bieden we ruimte voor informele ontmoetingen, ontspanning en persoonlijke 
ontwikkeling. De Bib promoot het lezen waarbij de klemtoon ligt op het leesplezier. We komen 
tegemoet aan culturele, literaire en recreatieve noden van mensen en fungeren bovendien als 
inspiratieplek. 

 

3. Levenslang leren ondersteunen 
De Bib is ook een leeromgeving, waar we via onze collectie en onze activiteiten een 
laagdrempelige toegang tot kennis willen bieden. 
De Bib biedt een werkplaats om die kennis op te doen, te delen, om elkaar te inspireren en – als 
je wil – samen met anderen een volgende stap te zetten en samen kennis te ‘maken’. We leren niet 
alleen van elkaar, maar ook mét elkaar. 

 
4. Ontmoetings- en rustplek 

We streven ernaar om van de Bib een uitnodigende en gastvrije ontmoetingsplaats te maken die 
mensen en ideeën verbindt: de Bib als knooppunt van het socio-cultureel leven. 
Mensen hebben door de versnelling van de samenleving ook behoefte om af en toe te vertragen. 
We willen daarom ook een rustpunt zijn, een plek waar je kan ontspannen of jezelf verliezen in 
onze collectie, waar je geïnspireerd wordt of gewoon kan zijn, zonder meer. 
 

5. Gastvrij met wederzijds respect 
Iedereen is welkom in de Bib. Je wordt gezien en welkom geheten en we laten iedereen in zijn 
waarde. We behandelen je met respect en helpen je verder als je wil. We vragen datzelfde respect 
van iedereen die de Bib betreedt. 
 

6. Duurzaam 
We hebben oog voor duurzame ontwikkeling, zowel op sociaal als op economisch en ecologisch 
vlak. De Bib ondersteunt de zoektocht naar een meer duurzame samenleving en ontwikkelt een 
duurzame relatie met haar leden. 

 
7. Pluralistisch als het moet, neutraal als het kan 

Het is vaak moeilijk om in de enorme hoeveelheid aan informatie onderscheid te maken tussen 
desinformatie en gecontroleerde kwaliteitsvolle informatie. Wie duiding nodig heeft kan in de Bib 
terecht voor informatie over de verschillende standpunten om zijn/haar informatiegeletterdheid te 
verhogen. 
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De Bib ziet 10 speerpunten die deze waarden concreet maken: 
 

1. De collectie is het kloppend hart van de Bib en weerspiegelt het verleden, het heden en de 
toekomst. We zorgen voor een breed, divers en actueel aanbod, maar ook voor verdieping met 
eigen accenten. We bewegen mee met ontwikkelingen in de maatschappij, net als onze collecties. 

2. We zetten actief in op het bereiken van zoveel mogelijk mensen. 
3. Leesbevordering staat voorop in onze werking. We vergroten de leesvaardigheid en het  

leesplezier van zij die de eerste stappen in de Nederlandse taal zetten, maar ook van 
doorgewinterde literatuurliefhebbers om verder te excelleren. 

4. De Bib versterkt de digitale geletterdheid bij voorlopers, (achter)volgers en achterblijvers. 
5. Het uitgebreide activiteitenaanbod stimuleert cultuurparticipatie, levenslang leren en  

ontmoeting. We ontwikkelen elk jaar een uniek programma dat de vinger aan de pols houdt van 
maatschappelijke evoluties. 

6. De Bib wil zowel een plek van rust en stilte zijn, als een plek van ontmoeting en creativiteit, een 
evenwichtsoefening die we elke dag aangaan.  

7. Onze medewerkers zijn het gezicht van de Bib en zetten allen hoog in op een uitstekende  
dienstverlening. Ze bieden hulp waar het kan en verwijzen door indien nodig. Door ruimte te geven 
voor vorming kunnen zij hun deskundigheid verder ontwikkelen. 

8. Door allerhande samenwerkingen en verankering in de werking van de stad, vergroot  
de Bib haar impact én die van haar partners. 

9. De Bib onderschrijft het label kind- en jeugdvriendelijke stad en besteedt in haar werking extra 
aandacht aan kinderen en jonge gezinnen. 

10. De Bib ondersteunt de stad in haar ambities rond duurzame ontwikkeling en neemt een  
sensibiliserende en voorbeeldrol op rond klimaatthema’s. 
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Uitleendiensten 
Corona 
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Herinrichting HB 

De jeugdafdeling in de hoofdbib kreeg een opfrisbeurt. We herschikten de collectie hier en daar en kochten 
een gloednieuw meubel aan voor het Leuk Leesplein en een heuse olifant die de collectie fundels herbergt 
en ook als zitje dient voor onze kleinste lezers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We kochten een aantal nieuwe tijdschriftenboxen aan om onze ruime geschiedenis- en reismagazine-
collectie aantrekkelijker en beter te kunnen presenteren. 

 
Om onze groeiende collectie 15+ boeken meer plaats en lucht te geven, herschikten we de themahoek in 
de volwassenenafdeling. De collecties Spanning, Waargebeurd, Chicklit, Fantasy en Griezel werden iets 
anders opgesteld met oog voor meer frontale plaatsing en ruimte voor themastanden.  
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Filialenwerking 

Transport tussen de verschillende vestigingen 
Leners mogen materialen inleveren in een andere vestiging van de Bib dan degene waar ze werden 
uitgeleend. Materialen die bijvoorbeeld in Sinaai werden uitgeleend, mogen teruggebracht worden in de 
Hoofdbib of 1 van de andere 3 filialen (Belsele, Clementwijk, Nieuwkerken).  
 
Van deze dienstverlening maakten onze leners in 2021 gretig gebruik. 32.003 materialen van onze Bib 
moesten getransporteerd worden van de vestiging waar ze werden teruggebracht naar de vestiging waar 
ze werden uitgeleend. Dit gebeurt aan de hand van een wekelijks transport tussen de hoofdbib en alle 
filialen. Tijdens datzelfde transport worden ook de nieuwe materialen over de verschillende filialen 
verdeeld.  
 
Transport tussen vestigingen Voor HB Voor BE Voor CL Voor NI Voor SI Totaal 
In HB teruggebracht   4180 5134 4555 2728 16597 
In BE teruggebracht 3509   108 60 422 4099 
In CL teruggebracht 3028 94   73 81 3276 
In NI teruggebracht 4246 69 101   59 4475 
In SI teruggebracht 2841 553 128 34   3556 
Totaal 13624 4896 5471 4722 3290 32003 
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Filiaal Belsele  
In bibfiliaal Belsele werd er in september gestart met een 
wisselcollectie DVD’s. De collectie bestaat uit een 80-tal 
DVD’s voor volwassenen – zowel films als series – en wordt 
uitgeleend aan dezelfde voorwaarden als de DVD’s in de 
hoofdbibliotheek. 
 
Na een jaar zal de wisselcollectie geëvalueerd worden en 
wordt bekeken of er blijvend DVD’s voor uitleen worden 
aangeboden in Belsele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filiaal Nieuwkerken  
Ook in Filiaal Nieuwkerken 
werd er in het najaar gestart 
met een wisselcollectie DVD’s 
voor volwassenen.  
 
Daarnaast werd de perma-
nente boekenverkoop meer 
onder de aandacht geplaatst 
door de aankoop van een 
nieuw meubel voor afgevoerde 
materialen. 
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Filiaal Clementwijk  
In de Clementwijk kreeg de jeugdafdeling een opfrisbeurt. Er werden schilderwerken uitgevoerd en er werd 
nieuw meubilair aangekocht: stripbakken voor de uitgebreide collectie jeugdstrips en een displayboom om 
jeugdmaterialen in de kijker te zetten.  
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Filiaal Sinaai 
Om een aangename leesplek met voldoende licht te creëren en om het ruimtegevoel te vergroten werd de 
collectie informatieve boeken voor volwassenen anders opgesteld. 
 
Daarnaast kregen de sprookjes, voorleesverhalen en gedichten voor kinderen een nieuwe plek in een 
nieuwe kast. 
 
Tenslotte werd de balie gereorganiseerd om efficiënter te kunnen werken en werd een magazijntje 
gecreëerd in de inkomhal. 
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De filialen op sociale media | Een impressie 
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Bib-aan-huis 

Vrijwilligerswerking 
Het vertrek in 2021 van 2 vaste medewerkers die onder andere de Bib-aan-huis verzorgden, verplichtte ons 
tot het herbekijken van die werking. In juni 2021 werd een oproep gelanceerd voor vrijwilligers. Hierop 
reageerden een 15-tal mensen waarvan er na gesprekken in augustus 2021 11 werden weerhouden. Voor 
deze 11 werden kennismakingsgesprekken met de Bib-aan-huisleners opgezet in de loop van september 
waarna zij zelf verder aan de slag kunnen. Samen met twee vrijwilligers die al langer aan de slag zijn bij 
Bib-aan-huis, eindigden we 2021 met 13 vrijwilligers en één vaste medewerker van de Bib die coördineert. 
 
Voor de vrijwilligers werden in de loop van het jaar twee bijeenkomsten georganiseerd. Deze samen-
komsten worden gezien als een gelegenheid om:  

• vragen, opmerkingen, tips, … uit te wisselen; 
• kennis te maken of contact te houden met elkaar; 
• opleiding/bijscholing over het bibaanbod te voorzien. 

 
 
 

 
Grootletterboeken 
De grootletterboeken van de Bib-aan-huis-collectie werd omgezet naar Grootletterboeken (Magazijn). Op 
die manier werd de collectie grootletterboeken ontsloten voor alle leners en niet enkel voor de gebruikers 
van de Bib-aan-Huis.  
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Collectie 
E-boekenplatform Cloudlibrary 

Vanaf de zomer 2021 boden wij e-boeken ook via het e-boekenplatform Cloudlibrary aan. De leners kunnen 
uit ondertussen meer dan 10.000 titels kiezen en de e-boeken dan gratis op hun e-reader, tablet of portable 
lezen. Browsen via yourcloudlibrary.com. 

 
 
Naast het aanbod aan Nederlandstalige en Engelse fictie voor volwassenen, bieden wij via dit platform ook 
non-fictie en e-boeken voor kinderen en tieners aan.  
 

Bij deze uitbreiding van het digitaal 
aanbod van de Bib hadden wij vooral de 
doelgroep van leners, die minder 
gemakkelijk zelf naar de Bib kunnen 
komen in gedachte.  
Door corona moesten wij de geplande 
bezoeken aan rusthuizen echter uit-
stellen – dit staat nu voor 2022 op de 
planning. 
 
Ondertussen hebben meer dan 650 
leners van dit aanbod gebruik gemaakt 
en lenen wij per maand bijna 1.000  
e-boeken uit. 
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Gezelschapsspellen 

De collectie gezelschapsspellen is verder uitgebreid en omvat nu 300 spelletjes – die blijkbaar zeer goed 
in de smaak vallen: bijna de helft is permanent uitgeleend. 
 
 
Leuk leesplein 

In het najaar werd in de jeugdafdeling het Leuk Leesplein opgefrist en aangepast. Het rek, de indeling van 
de boeken en de aanduidingen waren al 10 jaar in gebruik en er was nood aan een nieuwe versie van het 
Leesplein. Er werd een nieuwe indeling gemaakt met aangepaste stickers. Boeken werden nagekeken, 
afgevoerd en aangekocht. De beschrijvingen in Wise werden geüpdatet en de boeken kregen een nieuwe 
sticker. 
 
In de jeugdafdeling hebben we een heel ruim aanbod voor al onze jonge leners. Om iedereen in het 
leesverhaal mee te krijgen, hebben we ook speciaal aandacht voor kinderen die niet zo graag lezen of die 
het wat moeilijker hebben om te lezen. Voor hen hebben we een Leuk Leesplein ingericht voor 8- tot 14-
jarigen met specifieke aandachtspunten: leesproblemen, dyslexie, kinderen voor wie het Nederlands niet 
de moedertaal is, kinderen met concentratieproblemen, kinderen met een visuele, auditieve of 
verstandelijke handicap en ouders of begeleiders.  
 

 
 
 
Onze visie: Het “Leuk leesplein”! 
We hebben ons gebaseerd op de visie van het “Makkelijk Lezen Plein” (makkelijklezenplein.nl) en 
vertrokken vanuit het leesplezier. We focussen in eerste instantie vooral op mooie, aantrekkelijke 
materialen die de kinderen nieuwsgierig maken en hen aanzetten tot lezen. Dit heeft enkel voordelen: ze 
vinden vlotter een boek, gaan terug met meer plezier lezen, gaan meer lezen, het vergroot hun 
woordenschat, ze herkennen sneller woorden, het leestempo verhoogt. 
Omdat de klemtoon vooral op het leesplezier ligt, hebben we ervoor gekozen om het geen “Makkelijk Lezen 
Plein” te noemen, maar wel een “Leuk Leesplein”! 
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Hierdoor worden niet enkel de lezertjes met problemen i.v.m. lezen aangesproken, maar geven we aan 
iedereen de boodschap dat daar leuke boeken te vinden zijn. Het is dan ook niet stigmatiserend om daar 
boeken te kiezen en mee te nemen. 
 
De collectie 
De boeken zijn vooral geselecteerd vanwege het eenvoudiger taalgebruik, de duidelijke lay-out en de 
aantrekkelijkheid van de omslag en inhoud. 
 
• Alle materialen worden (zoveel mogelijk) frontaal opgesteld: een mooie cover spreekt aan! Frontale 

opstelling heeft meer plaats nodig, dus het aanbod is beperkter.. 
• Om zeker de kinderen aan te spreken die niet graag lezen of leesproblemen hebben, zorgen we ervoor 

dat er ook dunne boekjes aangeboden worden, boekjes met een laag leesniveau, met eenvoudig 
taalgebruik, in speciale dyslectie-uitgave, met veel illustraties…Naast boeken hebben we ook strips en 
stripboeken. De materialen staan niet op leesniveau of leeftijd. 

• Er wordt zowel fictie als non-fictie aangeboden. 
• We verwijzen door naar “Luisterpunt” voor het downloaden of streamen van daisy-boeken via een 

speciale aanduiding op het boek. 
• Om kinderen te helpen zoeken naar boeken die hen aanspreken hebben we een indeling gemaakt in 6 

genres en die gekoppeld aan een kleur. 
 
Avontuur  Humor: humor, stout zijn, guitenstreken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendschap: ook vriendschap met  Fantasie: draken, heksen, fantasiefiguren 
(huis)dieren, ouders, familie, vrienden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanning: spannend avontuur, piraten,  Van alles wat: natuur, wetenschap, wonen, 
ridders (niet historisch), griezel, spoken gezondheid, school,… 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 32 

Publiekswerking 
Activiteiten 2022, een overzicht 

Corona had niet alleen een impact op de publiekswerking in 2020. Ook 2021 werd een jaar gekenmerkt 
door flexibiliteit, verplaatste lezingen, online webinars, fysieke voordrachten voor een beperkt publiek, 
verplichte inschrijving… 
Ook wat de communicatie en promotie van activiteiten betreft, dwong corona ons tot een switch: meer en 
meer was het belangrijk om alle informatie up-to-date te houden, en dat gebeurde vooral online. De meest 
actuele informatie over activiteiten werd gedeeld via UIT. Daarnaast waren ook mailing, facebook en 
Instagram belangrijke communicatiemiddelen. Gedrukte promotie daarentegen was snel gedateerd. Er 
werd dan ook geen nieuwe halfjaarlijkse brochure van BiblioWijs in 2021 opgemaakt. In eigen huis werden 
-indien op dat moment wenselijk- activiteiten 2-maandelijks gebundeld tot een brochure, steeds 
verwijzend naar de website. 
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Tentoonstellingen 

De vraag naar de Bib als tentoonstellingsruimte blijft toenemen en het hele jaar door staat er wel een of 
andere interessante expo. Soms uitgewerkt door een partner, soms uitgewerkt door eigen medewerkers. 
 
EXPO Atelier 2 In.Zicht | 19 januari – 28 februari 2021 
In het Atelier 2 In.Zicht (onder begeleiding van Robert Van Dromme 
en Olivier Deprez) is het werk van de leerlingen het uitgangspunt. 
Afgestudeerden uit verschillenden disciplines komen er samen, om 
via analyse van het eigen werk - en de (brede) context - op zoek te 
gaan naar de essentie van hun oeuvre, en het verder ontwikkelen van 
een artistieke visie. Hier stelden de mensen van het tweede jaar een 
selectie van hun werk tentoon. I.s.m. d’Academie Beeld Sint-Niklaas. 
 
Doorheen het jaar blijft de afdeling Beeld&Geluid de plaats waar 
studenten van de richting Atelier In.Zicht onder begeleiding van 
leerkracht Nele Tas hun werk tentoonstellen. De samenwerking, 
opgestart in 2019, blijft resulteren in wisselende expo’s.  
 
 
 
 
EXPO CTRL-ALT-DELETE | D’RUIT met corona | 2 maart – 3 april 2021 
Beleef de bijzondere kijk van kunstenaarscollectief D’RUIT op een bevreemdend coronajaar. 
Ctrl | Exact een jaar geleden raakten we de pedalen kwijt. Corona. Lockdown. 10 creatieve artiesten stelden 
zich de vraag: “Hoe kunnen we in bange coronatijden toch kunst creëren, mensen doen glimlachen en 
solidariteit stimuleren?”. 
Alt | D’RUIT riep iedereen op om raamtekeningen, schilderijen, videokunst, beeldhouwwerken … te delen 
via hun raam. Een succes! 10 fotografen trokken erop uit zonder oordeel. Met open lens.  
Delete | Maart 2021. Een jaar later. Terugblik. Vooruitblik. We leven nog steeds in een alternatieve realiteit. 
Maar wat hierna? Welke harde lessen trekken we hieruit voor samenleving, planeet en mens? Terugblik. 
Wat gaan we deleten? Vooruitblik. Omdat wij geloven dat kunst een deur kan zijn naar een mooiere wereld. 
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EXPO MOOOV | 6 april – 2 mei 2021 
Wie denkt aan het MOOOV filmfestival, ziet meteen de sprekende affiches voor zich. Net zoals wereldfilms, 
staat het campagnebeeld garant voor kwaliteit, kleur en bijzondere beelden! Dit jaar toonde de Bib een 
verzameling beelden van de afgelopen jaren. 
 
EXPO PPPUSH-IT | FAN ZIJN | 7 mei – 20 juni 2021 
Hoe toon je ‘fan zijn’ aan de wereld? Door een t-shirt van je favoriete band of artiest aan te trekken? Of ga 
je all the way en maak je zelf een Fanzine from scratch? 
De Bib verzamelde Fanzines van vroeger en nu, die veel meer coveren dan het vertellen van een muzikaal 
verhaal. De makers ervan schrijven niet enkel óver, maar ook vóór hun gemeenschap, hun subcultuur. Deze 
Fanzines zijn verbluffende, visueel prikkelende documenten die getuigen van een enorme Do It Yourself-
attitude. FAN ZIJN is een onderdeel van PPPUSH-IT.  
 
EXPO Emma Thyssen | 26 juni – 12 september 2021 
Emma Thyssen illustreert niet alleen populaire prentenboeken als Schaap, Nelson, Kabouter Korsakov, 
maar is ook één van de namen achter de kindercollectie ‘Rainbow City Warriors’. Voor haar hometown Sint-
Niklaas illustreert ze regelmatig campagnes zoals de buitenspeeldag, infoborden voor de speelbossen en 
ontwikkelde ze onlangs de speelgoedweggeefkasten voor Huis van het Kind die verspreid werden over de 
stad. Begin dit jaar werd ook een prentenboek van haar hand in de stad Sint-Niklaas gelanceerd onder de 
titel ‘Eekhoorn en zijn bosvrienden'. Een selectie van haar werk, getypeerd door haar herkenbare stijl, 
verbeeldingskracht en humor, was te bezichtigen in de Bib.  
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EXPO Wase dierenartsenvereniging 100 jaar | 14-26 september 2021 
De Wase Diergeneeskundige Kring (WDK) is een vereniging van en voor dierenartsen uit de wijde regio 
Waasland. In 2020 vierde deze regionale dierenartsenkring haar 100ste verjaardag. Met een jaar vertraging 
omvatte het feestjaar ook een expo in de Bib.  
 

Expo Christophe Vekeman: leven & werken van een literaire 
cowboy | 5 - 31 oktober 2021 
Christophe Vekeman, auteur en curator van Archipel, schaker en 
country-liefhebber, schietgrage jonge knaap in zijn Wase jeugd-
jaren, begenadigd stilist van de Nederlandse letteren. Leven & 
werken van een literaire cowboy is een tentoonstelling met boots 
& roots! Van kattenbelletjes tot manuscripten, van glamrock tot 
country & western, van vriendschappen en liefdes, van poëzie en 
romans, van hoeden en laarzen, van Cuba-sigaren en Cara-pils. Een 
tentoonstelling in woord, beeld en geluid.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expo Een nette stad, vroeger en nu | 19 november – 12 december 2021 
Hoe geraakte men vroeger het huishoudelijk afval kwijt? Welke maatregelen nam het stadsbestuur in het 
verleden om straten en pleinen proper te houden? Wanneer verschenen de eerste glasbollen in het 
straatbeeld? En wie zijn de mensen die dagelijks instaan voor het onderhoud van het openbaar domein? 
Het stadsarchief presenteerde een aantal mijlpalen uit de geschiedenis van de reinigingsdienst in een 
historisch overzicht. De tentoonstelling kaderde in de Week van het afvalteam en werd georganiseerd door 
het stadsarchief van Sint-Niklaas, in samenwerking met de stedelijke dienst Beheer Openbaar Domein en 
het team Openbare Reinheid en met MIWA. 
 
 
Activiteiten, lezingen en boekvoorstellingen 

Interview Kris Van Steenberge – Benedikte Van Eeghem | 
29 april 2021 
Kris Van Steenberge debuteerde in 2013 met Woesten en 
won meteen de Bronzen Uil en de Debuutprijs 2014. Ook 
zijn tweede roman Blindelings (2016) werd enthousiast 
ontvangen. Duik samen met interviewer Benedikte Van 
Eeghem in het verhaal dat Kris vertelt over zijn drijfveren, 
het schrijverschap én zijn meest recente roman De Advocaat 
en de Zeiler - die hij samen schreef met dichter Geert Briers. 
Het interview werd op voorhand opgenomen op het 
podium van het CC Sint-Niklaas, en mede dankzij de 
ondersteuning van de technici (decor, opname en montage) 
werd het een mooi resultaat. Intussen 126 views, en nog  
steeds te bekijken op de Youtube pagina van de Bib. 
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Lieven Scheire | Try-out Artificiële Intelligentie | 16 september 2021 
 

   
 
Zal jij ooit vragen aan je huiscomputer wat je aan moet trekken voor een bepaalde gelegenheid? De kans 
is groot. Zal de rechter zich ooit laten adviseren door Artificiële Intelligentie om een strafmaat te bepalen? 
Ja, en wel binnenkort. Zal jij persoonlijk ooit bereid zijn een A.I.-systeem te gehoorzamen? Dat doe je nu al, 
als je naar Spotify luistert, een Waze-route volgt of spam uit je mails laat filteren. Wat is dat nu eigenlijk, 
die A.I. waar zoveel om te doen is? Maar vooral: wat is het niet? In deze try-out lezing van Lieven Scheire 
maakten we op een entertainende en luchtige manier kennis met onze nieuwe vriend, butler, adviseur, 
psycholoog, personal trainer en beschermengel: artificiële intelligentie. I.s.m. CC Sint-Niklaas (tickets 10 
EUR pp) 
 
Buitenbeentjeslezing | Pedro De Bruyckere - Ik was 10 in 2015 | 25 oktober 2021 
Cultuurtuin Waas organiseerde in 2021 voor de 15de keer Buitenbeentjes, de lezingenreeks in alle 
bibliotheken van het Waasland. Dit jaar stond het thema ‘Gezond & Wel’ centraal. 
De Bib van Sint-Niklaas had Pedro De Bruyckere te gast, die vertelde over de belangrijkste tendensen die 
een invloed hebben op de levens van kinderen en jongeren. 30 aanwezigen luisterden geboeid naar zijn 
verhaal. 
 
En later word ik… | 27 oktober 2021 
Een voorstelling met Lien Vermeiren, Lien Van Den Broeck, Ruth Baten en Karen Vandenbranden. 
Vier jonge vrouwen brengen hun eigen verhaal, elk met een eigen stem. Een verhaal dat ze willen vertellen, 
maar ook zullen zingen. De zoektocht binnen het al dan niet moeder zijn, is wat hen bindt. Het houdt hen 
bezig maar inspireert ook om taboes te doorbreken, troost te bieden en over herkenbaarheid te spreken. 
Deze muzikale voorstelling ging door in het Museumtheater, i.s.m. CC Sint-Niklaas en was uitverkocht. 
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Boekvoorstelling Yvan De Maesschalck | De muren van Meknes | 12 december 2021 
Voorjaar 2020 verscheen ‘De muren van Meknes’ van Yvan de Maesschalck. Dichter en declamator Norbert 
De Beule las enkele gedichten voor. Violiste Esther Duerinck en pianist-accordeonist Isaak Duerinck 
verzorgden de muzikale omlijsting. De bundel bevat hoofdzakelijk reisgedichten en is het resultaat van 
enkele ervaringen in landen als Marokko, Italië, Cuba en Kreta. Tegelijk is de bundel een soort lyrische 
kanttekening bij het soms dwingende karakter van de culturele realiteit. Cultuur verbindt én verdeelt. 
Cultuur sloopt hoge muren en trekt andere, soms onzichtbare muren op. Muren van steen, maar ook muren 
van onbegrip en onverschilligheid. Muren staan voor macht, maar evengoed voor machteloosheid. 
Een 50-tal aanwezigen woonde deze bundelvoorstelling bij. 
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PPPUSH-IT | mei – november 2021 

In 2019 diende de Bib samen met verschillende partners een subsidiedossier in bij het Bovenlokaal 
Cultuurdecreet onder de naam Sluitertijd. Het project kreeg de subsidie, maar kon spijtig genoeg niet van 
start gaan wegens corona. Met hetzelfde idee, maar een iets andere invulling en timing liep het project van 
mei tot november 2021. Sluitertijd wisselde, i.f.v. van PR en branding, van naam en werd omgedoopt tot 
PPPUSH-IT, een image, music, media festival. 
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PPPUSH-IT is not your usual festival. Het is een ontmoeting tussen makers én mee-makers uit de brede ‘music-
scene’. Het wil muzikanten, journalisten, kunstenaars & hun publiek verbinden & verenigen. Het geeft hen - via 
labo, muziek & expo - een gezamenlijke stem, gezicht en podium: how to become number one in a hot party 
show!  
PPPUSH-IT is pushen en gepusht worden. Het is een kruispunt voor jong maar van alle leeftijden. Een mix van 
masters & newbies, van analoog & digitaal. De partycrew trekt creatives mee in een moshpit van uitdagingen 
rond grafiek, fotografie, sound, podcast, journalistiek, merch & woord. 
PPPUSH-IT is een hele bende. Concertfotografen Koen Keppens, Geert Van de Velde en Gie Knaeps, Concertzaal 
de Casino, d’Academie, De Cramme, Vagevuur, Okapi, Den Eglantier, OJC Kompas, Jeugdhuis 't Klokhuis, 
Cultuurtuin Waas, de cultuurcentra/bibliotheken van Lokeren, Sint-Niklaas, Stekene & mediamakers Pieter-Jan 
Rombaut & Floris Daelemans. Zij slaan de handen in elkaar om een programma samen te stellen. Eentje dat 
rockt & ravet! 
PPPUSH-IT is een parcours in streek en stad. (Her)beleef de atmosfeer van live concert op de verschillende 
culturele hotspots & maak zo dit jaar je eigen festival. 
PPPUSH-IT is “harder, better, faster, stronger” cf. Daft Punk. Elkaar horen, zien en gezien worden. PPPUSH-IT 
duwt door dimensies, wil meer zijn dan een play-button. 

>>> Ontdek het volledige programma via www.pppush-it.be >>> 

Het geplande festival van 23 april tot 17 mei 2020 werd door COVID-19 verschoven naar 2021. Gelukkig 
bleven alle partners enthousiast om een programma uit te werken, aangepast aan de omstandigheden. Zo 
werd in overleg besloten om het programma te spreiden over een periode van zeven maanden, van 7 mei 
tot 7 november 2021. Op deze manier kon het meeste toch doorgaan en konden, mits herplanning, de 
aangegane engagementen uitgevoerd worden. 

De kern/missie van het project bleef onveranderd. De aard van de activiteiten werden op basis van wat op 
dat moment mogelijk was, steeds aangepast. Zo verschoof de focus van live concerten naar een optimale 
beleving van het expo-gedeelte met o.m. een vitrine-expo en een straatwandeling. Op het ritme van wat 
toegelaten en mogelijk was binnen het jeugdwerk, werden er tussendoor activiteiten voor jongeren 
georganiseerd. Er werd ook ingezet op een aanbod voor scholen: https://www.pppush-it.be/scholen. 

Het project bestond uit verschillende expo’s in Sint-Niklaas, maar ook in Lokeren en Stekene. Het 
labotraject en concertluik, waren nog aanwezig, maar door de strikte regels rond Covid-19 minder dan 
oorspronkelijk gepland. 
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EXPO 
overzicht: https://www.pppush-it.be/programma 
wandeling: https://www.pppush-it.be/wwwalk-it 
straat-expo: https://www.pppush-it.be/expopppushthebutton 
 
LABO 
https://www.pppush-it.be/labo 
 
CONCERTS 
https://www.pppush-it.be/music 
 
EXPO 
 
MUSIC FOR THE DEAF | 7 mei tot 27 augustus 
Koen Keppens & Olivier Donnet 
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek door CC Sint-Niklaas 
 
HIGH VOLTAGE | 7 mei tot 6 juni 
Hooggespannen geluidskunst van zes hedendaagse kunstenaars 
D’Academie Beeld – Sint-Niklaas 
 
MAD ABOUT HOOVERPHONIC | 7 mei tot 30 sept 
Tournee in Casinopark & zaal met monumentale beelden 
Concertzaal De Casino Sint-Niklaas 
 
FAN ZIJN | 7 mei tot 20 juni 
Visuele ode aan Fanzines 
de Bib Sint-Niklaas 
 
EXPO GIE KNAEPS | 11 september tot 10 oktober 
40 JAAR MUZIEKFOTOGRAFIE 
Sportstek Stekene - Bib Stekene 
 
VIVID | 18 september tot 24 oktober 
15 jaar straffe concertbeelden door Geert Van de Velde 
CC Lokeren 
 
LABO & CONCERTS 
PPPush the button: vitrine expo vanaf 7 mei  
https://www.pppush-it.be/programma 
Acces all areas + Slotfeest op 6 november  
https://www.pppush-it.be/access-all-areas-labo 
 
Een groot deel van de communicatie gebeurde online 
via Website zie: https://www.pppush-it.be/ 
via Facebook zie: https://www.instagram.com/pppush_it/ 
via Instagram zie: https://www.facebook.com/pppushit.be 
Selectie van krantenartikelen: https://www.pppush-it.be/pressss 
 
Beeldverslag 
https://pppush-it.be/beeldverslag 
 
Foto’s / verslag van Newbies redactie  
https://www.pppush-it.be/newbiesredactie 
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Al bij de voorbereidende gesprekken werd duidelijk dat het idee en dus ook de uitwerking van dit project 
enkel en alleen gedragen kon worden door een intense samenwerking van diverse partners. Zonder het 
engagement van verschillende diensten/personen was er immers géén beginnen aan. Gelukkig was het 
enthousiasme bij iedereen zeer groot. Elkeen werkte binnen de eigen werking een programma uit dat 
binnen het totaalconcept paste en dat samen tot het festival leidde. Dat het geen sinecure was gezien de 
omstandigheden is een understatement, maar dankzij de wil van elke partner om ervoor te gaan én dankzij 
de overkoepelende en verbindende projectcoördinator die steeds weer opnieuw de verschillende partners 
samenbracht, het programma toetste aan de maatregelen en die wat mogelijk was gewoon realiseerde, 
kunnen we terugblikken op een geslaagde editie van PPPush-it.  
 
Het hele project en festival werd mogelijk gemaakt door de thematisch georganiseerde programmatie van 
álle betrokken spelers. Zij ontvingen hiervoor een - te verantwoorden - deel van de bovenlokale subsidie 
en maakten met eigen personeelsinzet en inbreng een PPPUSH-IT programma. 
Projecten met een dergelijke uitstraling over de stadsgrenzen heen, zijn voor ons als Bib zeker belangrijk.  
 
Ze overstijgen de gewone reguliere werking zeer zeker, en zijn enkel mogelijk in de vorm van uitgebreide 
samenwerkingen. Deze samenwerkingen dragen alleen maar bij tot ook toenadering en/of versterking 
tussen verschillende spelers binnen de reguliere werking in de toekomst. Het contact met diverse 
doelgroepen via andere partners en zeker met de jeugdhuizen, het contact met lokaal en (jeugdig) talent, 
het contact en de samenwerking met partners is telkens weer een verrijking voor de eigen reguliere 
werking. Mogelijke samenwerkingen in de toekomst komen zo een stap dichter. 
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Wase Erfgoedprijs…. Talen Kleuren de Wereld  

Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen Erfpunt en de Erfgoedcel Waasland de aandacht 
vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. Gezocht 
werd naar projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere 
manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis over het Wase erfgoed en de 
bekendmaking ervan.  
De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed 
en aan een project binnen onroerend erfgoed. Dit jaar lag de focus op cultureel erfgoed. 
 
Op 27 november 2021 mocht de Bib Sint-Niklaas deze prijs in ontvangst nemen voor Talen Kleuren de 
Wereld, een project uit 2019. De Bib werkte samen met zeer diverse partners een gevarieerd programma 
uit rond taal, met tentoonstellingen, workshops, stadswandelingen, de zoektocht naar het mooiste Sint-
Niklase dialectwoord, en nog veel meer.  
 
Fien Danniau, voorzitter van de vakjury:  

 
Naast de klassieke erfgoedpartners wist de bibliotheek een grote en diverse groep te bereiken en actief 
aan het project te binden, waaronder jongeren, anderstaligen en nieuwkomers. Het project zet erfgoed 
op de plek waar het hoort: te midden van de hedendaagse samenleving. 
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Leeslamp 

Leeslamp, de leesgroep van de Bib 
De samenkomsten van de Leeslamp vonden dit voorjaar online plaats. Door onwennigheid bij de 
begeleiders werd gekozen voor interviews met verschillende auteurs en vertalers, al dan niet onder leiding 
van Benedikte Van Eeghem. In het najaar kwamen we opnieuw in de Bib samen. 
 
Els Snick over Radetzkymars (Joseph 
Roth) | 20 januari 2021 
Leesgroep de Leeslamp ging digitaal en 
nodigde literair vertaalster en voorzitster 
van het Joseph Roth-genootschap Els 
Snick uit voor een lezing en nabespreking 
over het werk van de Joods- Oostenrijkse 
schrijver en journalist. Vanuit haar grote 
passie voor de auteur ging zij dieper in op 
de stilistische kracht, de vlijmscherpe 
analyse en kritische geest in zijn oeuvre. 
In 2020 verscheen een nieuwe vertaling 
van Roths Radetzkymars (1932) van haar 
hand. De lezing ging door via Zoom, 60-
tal aanwezigen. 
 
 
 
 
Sien Volders in gesprek met Benedikte Van Eeghem | 25 maart 2021 
Sien Volders auteur van Noord (2017) en Oogst (2020), stond met dit laatste boek op de longlist Libris 
Literatuur Prijs 2021. Ze haalde nipt de shortlist niet, maar dat doet niets af aan de meer dan terecht 
lovende woorden over haar werk. Het online gesprek werd in goede banen geleid door Benedikte Van 
Eeghem. Benedikte werkt als communicatiemedewerker bij OCMW Brugge en schrijft tussendoor columns 
en opiniestukken voor VRTNWS en VRTTaal.  
Ondanks een hobbelige start werd het een fijn en warm gesprek over werk, Sien haar kijk op dingen en 
sociale betrokkenheid, taalgevoel, medemenselijkheid en liefde… 32 mensen, waaronder veel Leeslampjes, 
volgden het interview.  
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Nemesis – Philip Roth | Lieve Van Cleemput | 19 mei 2021 
De laatste samenkomt van het jaar, waarbij het boek ‘Nemesis’ van Philip Roth werd behandeld, ging online 
door, onder begeleiding van Leeslamp-lid Lieve Van Cleemput, met assistentie van de Bib. Tijdens deze 
online sessie waren een 20-tal Leeslamp-leden aanwezig.  
 
Viering 10 jaar Leeslamp, 20 jaar Leeskring Davidsfonds | 12 september 2021 
De Leeslamp zou op 10 oktober 2020 haar 10de verjaardag vieren… Dat werd in 2021 een taart met 11 
kaarsjes. Hieraan werd het 20-jarig bestaan van de Leeskring van het Davidsfonds gekoppeld, goed voor 
een literaire ochtend met als gasten Roland De Meerleer, Paule Bosch, (medeoprichtster leeskring 
Davidsfonds), Pieter Malengier (initiatiefnemer De Leeslamp), Rik Van Daele (auteur en directeur cultuur 
Sint-Niklaas) en Karin Jacobs (acteur en auteur). 
 

 
 
Scheepsberichten – Annie Proulx | Modest Figeys | 29 september 2021 
De eerste samenkomst van de Leeslamp van seizoen 21-22, ging live in de Bib door, onder leiding van 
Modest Figeys.  
 
Reis naar mijn vader – Roel Richelieu van Londersele | Yvan De Maesschalck | 24 november 2021  
De Leeslamp had auteur Roel Richelieu van Londersele te gast die vertelde over het ontstaan van zijn 
roman ‘Reis naar mijn vader’, dat met maar liefst 3 co-auteurs evenveel verschillende versies kende. Een 
boeiende avond met een begeesterde spreker en een sterke interviewer! 
 
 
Vormingen 

Vorming+ Waas- en Dender veranderde van naam… en werd AVANSA Waas-en-Dender. De Bib zette de 
samenwerking met deze partner verder en bood ook in 2021 verschillende vormingen en lezingen aan. Ook 
dit aanbod werd getekend door corona, geplande activiteiten gingen fysiek, dan weer online door, 
verschillende lezingen werden geannuleerd. 
 

Aan de slag met videobellen | 22 februari 2021 | 11 aanwezigen 
Vrouwenstemmen! Livestream | 8 maart 2021 | combinatie van 20 deelnemers en 591 weergaves 
via facebook 
Sitopia en De hongerige stad | 24 maart 2021 | geannuleerd 



 47 

Technologie van de toekomst | 29 maart 2021 | 8, online 
Strategie van het geluk | 22 april 2021 | geannuleerd 
Help! Ik heb een (nieuwe) smartphone nodig | 10 mei 2021 | 15 online 
Wij versus zij | 7 juni 2021 | 7 online 
Klimaatbewust consumeren | 21 oktober 2021 | 15 aanwezigen 
De sekte van Saskia anders bekeken | 10 november 2021 | geannuleerd 
CurieuzeNeuzen: wat vertelt uw tuin over droogte | 15 november 2021 | geannuleerd 
Strategie van het geluk | 18 november 2021 | 10 online 
TikTok voor mama's en papa's | 13 december 2021 | geannuleerd 

 
 
Boekenverkopen 

Ook in 2021 werden in de hoofdbib nog steeds boekenpakketjes verkocht. Daarnaast konden gelukkig ook 
enkele boekenverkopen worden georganiseerd. Naast de traditionele boekenverkopen, werd tijdens de 
zomermaanden van start gegaan met thematische boekenverkopen. 
 
Jeugdboekenverkoop | 8 – 19 maart 2021 
Traditioneel vindt tijdens de Jeugdboekenmaand een grote boekenverkoop plaats. Dit keer werden de 
afgevoerde jeugdboeken enkel aan scholen te koop aangeboden. Het was immers niet mogelijk een 
particuliere verkoop te organiseren. Twee weken lang konden leerkrachten een tijdslot reserveren om voor 
de klas/school boeken aan te kopen. Maar liefst 14 scholen (goed voor 37 momenten) gingen op dit aanbod 
in en kochten samen 1.906 boeken. Daarnaast werden 266 boeken geschonken aan verenigingen die 
werken met en voor mensen in armoede of nieuwkomers. 
 
Boekenmarkt | 29 augustus 2021 
De traditionele Boekenmarkt eind juni werd verlaat naar eind augustus. In tegenstelling tot de voorgaande 
jaren waarbij de Bib haar eigen boekenverkoop organiseert in de Conferentiezaal, had de Bib dit jaar een 
beperkte stand buiten op de esplanade. De totale opbrengst bedroeg 382 euro. Dit wil zeggen dat 410 
materialen een andere bestemming hebben gekregen (1 EUR voor 1 boek en 5 EUR voor 6 boeken werd 
gehanteerd). Niet slecht voor de beperkte ruimte die we hadden! 
 
Thematische boekenverkopen tijdens de zomermaanden 
Tijdens de zomermaanden is de Bib gestart met maandelijkse thematische boekenverkopen. Ondanks 
corona en de vrij late organisatie en promotie, bleek deze formule een succes. Maar liefst 1.085 EUR werd 
verkocht in juli en augustus (vrijdagverkopen en permanente verkoop). 
In 2022 zal dit initiatief verder gezet worden en zal er dus op maandelijkse basis een kleinschalige 
boekenverkoop georganiseerd worden rond een bepaald deel van de collectie. 
 
Boekenverkoop | 16 en 17 oktober 2021 
De boekenverkoop op 16 en 17 oktober in de Bib, was geen groot succes: de totale opbrengst bedroeg 538 
EUR (op twee dagen). 
 
11 11 11 | 11 november 2021 in Belsele 
Tijdens de jaarmarkt in Belsele op 11 november 2021, werd maar liefst voor 900 EUR aan boeken verkocht. 
Een mooi bedrag dat de Bib/stad Sint-Niklaas kan overmaken aan de organisatie van 11 11 11. 
 
 
Zondagskinderen 

In oktober 2010 startte de Bib de reeks Zondagskinderen op. Nog steeds organiseren we elke eerste zondag 
van de maand een optreden Muziek met leerkrachten en leerlingen van de SAMWD, de tweede zondag kan 
je nieuwe gezelschapsspelen ontdekken en spelen i.s.m. Brood & Spelen bij Spel in de Bib, de derde zondag 
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leest en knutselt een vaste vrijwilliger in de voorleestent in de jeugdbib en de vierde zondag van de maand 
organiseren vrijwilligers van VELT vzw Ecobib. 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.  
 
Sommige zondagskinderen werden geannuleerd omwille van de toen geldende coronamaatregelen, maar 
deed ook de creativiteit aanwakkeren en gingen een aantal Zondagskinderen online door. Wegens het 
succes van Zondagskind in de hoofdbib organiseerden we ook enkele Zondagskinderen in bibfiliaal 
Nieuwkerken en Belsele. 
 

Zondagskind Spel en schaken in de Bib werd in 2021 
uitgebreid met schaken. Geïnteresseerden kunnen vanaf 
nu af ook een partijtje schaken binnen of bij goed weer 
buiten op de esplanade met de leden van KSK Colle. 
 
Andere data  
10 oktober 2021 
14 november 2021 
12 december 2021 
 
 
 
 
 

 
 

Zondagskinds Ecobib | Voeding en immuniteit met Evy 
Thuysbaert in Bib Nieuwkerken | 4 december 2021 
Eet je goed, dan voel je je goed! Evy leert de deelnemers 
graag eten zoals de natuur het bedoeld heeft. Dat is ver 
weg van industriële voeding, nutteloze additieven, 
voeding zonder voedingswaarden. Tijdens deze 
Ecobibsessie bracht Evy Thuysbaert mensen terug 
dichter bij de natuur, in de ruime zin van het woord. Ook 
in deze sessie was er weer ruimte voor vragen en 
interactie. Er werd een gezond hapje en drankje beloofd, 
maar dat kon door de toen geldende maatregelen niet 
ter plaatse genuttigd worden. De 20 deelnemers kregen 
wel wat lekkers mee naar huis.  

 
 

Zondagskind Ecobib | Winterkwaaltjes met Evy 
Thuysbaert in Bib Belsele | 30 oktober 2021 
In deze workshop leerden de 28 zondagskinderen van 
Evy Thuysbaert hoe natuurlijke middelen kunnen helpen 
om winterkwaaltjes te verzachten of te voorkomen. In 
samenwerking met VELT Waasland. 
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Andere data  
28 februari 2021 Online | Je eigen natuurlijke huisapotheek met Anja Blondeel | 29 deelnemers 
28 maart 2021   Online | Gezonde darmen met Evy Thuysbaert | 22 deelnemers 
25 april 2021   Online | Fermenteer het seizoen met Cathy Verschoor | 40 deelnemers 
30 mei 2021  Online | Bijen, vlinders en andere insecten in je (moes)tuin met Eric Van Oijen | 16 

deelnemers 
24 oktober 2021  De pompoen met Helena Vervaet | 16 deelnemers 
28 november 2021 Van druif tot wijn met Jean Marie De Baene | 12 deelnemers 
 

Zondagskind Muziek | Viool met Joanne Vlaeminck en 
gitaar met Karl De Maeyer | 5 december 2021 
Leerlingen viool van Joanna Vlaeminck in duet met de 
leerlingen gitaar van Karl De Maeyer. Omwille van 
veiligheidsoverwegingen lieten we het optreden door-
gaan in de Conferentiezaal. Zo mengden we het publiek 
van het evenement niet met de leners, want dan gelden 
er weer andere coronamaatregelen. Er waren nooit meer 
dan 49 aanwezigen in de zaal, dus we moesten geen 
gebruik maken van een CST-scanner. I.s.m. d’Academie 
Podium 
 

Andere data 
3 oktober 2021   Saxofoon en gitaar met Veerle Spiloes en Sofie Troffaer  
7 november 2021 Viool met Nico Balthussen 
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Zondagskind Voorlezen online | Vrolijke vork en lollige 
leper 5+ met Skriewer | 17 januari 2021 
Een vork verschijnt en een lepel komt erbij. Leven er nog 
voorwerpen in je huis? Alles wordt een pop. Een beetje 
papier, een stift en wat plakband helpen je bij het maken 
van je leukste poppenspel ooit. Op het einde stapt er een 
heuse fanfare doorheen de workshop! 
 
Vrolijke vork en lollige lepel is een digitale objecten-
theaterworkshop waarbij creativiteit een uur lang uit het 
scherm gutst en de kinderen actief worden betrokken. 13 
gezinnen gingen thuis zelf aan de slag met huis-tuin-en-
keukengerei, in de letterlijke zin van het woord. In 
samenwerking met @Skriewer. 

 
 

Zondagskind Voorlezen | Halloween | 17 oktober 2021 
Eindelijk kon er weer eens een livesessie van het 
zondagskind voorlezen doorgaan. Lien Audenaert nam de 
glansrol van creatieve voorlezer voor haar rekening en 
vertelde de leukste Halloweenverhalen. De voorleestent 
was nog niet geïnstalleerd, maar de voorleesmat was 
even gezellig. Tijdens de aansluitende knutselactiviteit in 
thema werden theelichthouders, maskers en gruwelijke 
spinnen gemaakt.  
 
 
 

Andere data 
18 december 2021 Wintervertellingen in de bibfilialen | geannuleerd  
19 december 2021 Wintervertellingen in de hoofdbib | geannuleerd 
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Themastanden 

Een succesvolle methode om het aanbod te 
promoten zijn de themastanden doorheen de 
bibliotheek. Sommige collecties vinden leners 
blindelings, andere collecties moeten dan weer 
actief in de kijker gezet worden. Voor deze 
themastanden wordt zowel geput uit collecties 
die publiek toegankelijk zijn, maar ook het 
magazijn biedt een schatkamer waaruit regel-
matig pareltjes opgediept worden. De aan-
leidingen 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, schouw-
burg enz. zijn een bron voor deze thema-
standen.  
Naast deze bijna wekelijks vernieuwde thema-
standen, worden er regelmatig ook meer uit-
gebreide themahoeken opgebouwd naar 
aanleiding van nationale of lokale evene-
menten: virussen en hygiëne, Coup de Ville pre-
parcours, Amnesty International … 
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Sfeer- en themastand | Week van de Belgische muziek 

Deze sfeer- en themastand in het kader van de Week van de Belgische 
muziek van 8 februari tot 14 april 2021 werd uitgewerkt in nauwe 
samenwerking tussen twee teams, collectie en ELA. Alle collega’s 
kregen de kans om een persoonlijk top 5-lijstje met Belgische 
favorieten op te maken en te delen. Op basis daarvan werd een playlist 
samengesteld van maar liefst 277 nummers, goed voor ongeveer 20 uur 
luisterplezier.  
 
De eerste ‘Belgische favorieten van de Bib Sint-Niklaas’-playlist is een 
feit. Gedurende de hele week galmden onze favorieten door de boxen 
in de inkomhal, afgewisseld door de playlist van De Casino, die van 
Studio Brussel en de Belgische lijst van Spotify zelf.  
 
Af en toe werd de muzieklijst onderbroken voor een tv-uitzending. 
Denk maar aan Toots sessies van VRT nu, live concerten via de nieuwe 
cultuurzender Podium 19, de liveshow van de Week van de Belgische 

muziek gepresenteerd door Bart Peeters en last but not least enkele afleveringen van Winteruur, waarin 
Wim Helsen luisterde naar de favoriete teksten van enkele Belgische artiesten. 
 
Op de afdeling Beeld & Geluid stond een overvolle themastand te pronken, waar cd’s van Belgische 
artiesten werden uitgestald. Collega’s met uitleendienst op deze afdeling werden gevraagd om ook op de 
2e verdieping enkel Belgische muziek af te spelen. Een lijst met radioshows en frequenties gaf een duidelijk 
overzicht van welke zender op welk moment een Belgische show uitzond. Een CD uit de eigen Belgische 
collectie kon natuurlijk ook opgelegd worden.  
 
 
Boekenruilrek 

Het boekenruilrek is een initiatief van de vzw SOLIED, die staat voor “solidariteit en duurzaamheid”. Doel 
is om ruilen te promoten en zo aan ‘consuminderen’ te doen. 
 
Bij het boekenruilrek ruilen lezers hun eigen (gelezen, dubbele, voor hen minder aansprekende boeken…) 
voor andere boeken. Doelstelling is om boeken die niet langer gelezen worden uit de kasten te halen en 
hen in een nieuw, kosteloos leescircuit te brengen. 
Om een goede kwaliteit te waarborgen, worden aangeboden boeken beoordeeld op datum van uitgifte, 
inhoud en kwaliteit. Dat gebeurt aan de hand van een puntensysteem met kleuren. Het aanbod wordt 
regelmatig ‘verfrist’: boeken die langer dan 1 jaar in het rek staan worden verwijderd en vinden hun weg 
naar ruilkastjes of de kringloop. 
 
Het boekenruilrek werkt met 8 vrijwilligers die om beurt het rek openhouden op zondagvoormiddag en, in 
samenspraak met de Bib, toezien op een goede gang van zaken. De medewerkers komen 1 à 2x/jaar samen 
maar overleggen vooral digitaal.  
Door de pandemie en het gering aantal bezoekers en activiteiten in de Bib, sloot het boekenruilrek van 18 
oktober 2020 tot september 2021. 
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Literaire cel 
Archipel 

Na de omwille van corona geannuleerde editie van 2020, was het 
in 2021 uitkijken naar Archipel. Organisatoren Bib en de stedelijke 
schouwburg sloegen voor deze editie een nieuwe weg in. Archipel 
werd een betalend festival op één centrale locatie, met een curator 
en een centraal thema. De Paterskerk werd de uitgelezen locatie, 
Christophe Vekeman de perfecte curator, “buitenbeentjes in de 
literatuur” de kapstok voor een divers en kwalitatief programma.  
 
Het festival had plaats van 22 tot 24 oktober 2021 en werd 
financieel ondersteund door het stadsbestuur en Literatuur 
Vlaanderen. Verscheidene partners participeerden aan het festival: 
de Foyer, WARP, Boekhandel ’t Oneindige Verhaal, Standaard 
Boekhandel, SAMWD, Odisee, Special Art Foundation. Het festival 
werd, verspreid over 2 dagen, bijgewoond door 350 geïnteres-
seerden. Archipel 2021 bood een boeiend literair spektakel, met op 
tal van momenten een volle Paterskerk, een publiek dat zichtbaar 
genoot van literatuur en cultuur in coronatijden, auteurs en 
muzikanten die verheugd waren met hun deelname. Een positief en 

 bemoedigend verhaal voor de toekomst van Archipel. 
 
Vrijdag 22 oktober 2021  
 
Voorstelling Vossentocht 1: culturele binnentuinen. 
Auteurs Gaea Schoeters en Lies Van Gasse ont-
wikkelden ter gelegenheid van Archipel de eerste 
etappe van het projecten Vossentochten: een literaire 
wandeling langs enkele culturele binnentuinen van 
de stad. Lies Van Gasse tekende en ontwierp een 
wandelkaart, Gaea Schoeters praatte met Sint-
Niklase auteurs en artiesten over hun favoriete 
stadstuin. Het project werd door beide auteurs 
voorgesteld in Kunstenplatform Warp, dit aan de 
hand van beeldmateriaal en een voordracht van 
eigen poëzie en teksten en andere dichters. Een 
zestigtal mensen woonde de voorstelling bij. 
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Zaterdag 23 oktober 2021 
 
Anneleen Van Offel | Astrid Haerens | 11 uur 
Een jonge dame met een zesde zintuig voor wat zich afspeelt aan de rand en een jonge dame die vanaf de 
rand sprong in een leven als schrijfster: een dubbelgesprek met voorleesmomenten over sociaal 
engagement, identiteit, schrijverschap, etc. Melissa Giardina modereert. 
 
Joke Van Caesbroeck | 13 uur 
Een ontmoeting met een auteur die uitblinkt op de korte afstand en met haar “te korte verhalen” het 
dagelijkse reilen en zeilen met mededogen en humor beschrijft. Ze leest voor uit eigen werk. 
 
Erwin Mortier | Paul Verhaeghe | 14 uur 
Een boeiende ontmoeting tussen Erwin Mortier en Paul Verhaeghe, twee grootmeesters in hun vakgebied. 
VRT-journaliste Ann De Bie gaat met beide vrienden in gesprek over abnormaliteit en marginaliteit, over 
positionering in het maatschappelijk debat, over literatuur en psychoanalyse. 
 
Hugo Matthysen | 15.30 uur 
Of het nu als muzikant is, als tekstschrijver of als programmamaker, het oeuvre van deze grootmeester van 
de absurditeit behoort inmiddels tot het collectief geheugen. Hoog tijd om dat geheugen nog eens op te 
frissen! 
 
L.H. Wiener | 16.30 uur  
“Schrijven heeft geen enkele zin, maar niet schrijven is erger.” De Nederlandse meester van het kortverhaal 
gaat in gesprek met Christophe Vekeman en leest voor uit eigen werk. 
 
Ilyo Hansen | Tommy Vaerewijck | 18 uur 
Thrillerauteur Ilyo Hansen en fotograaf Tommy Vaerewijck openden in volle lockdown de Gesloten deuren 
van horecapanden in het Waasland. Lies Martens gaat met hen in gesprek over de kleine en verborgen 
geschiedenissen van een stukje Waas caféleven. 
 
Buigen naar een andere wereld 2 | bundelvoorstelling | 19 uur 
vzw Special Art Foundation (SAF) verzamelde opnieuw een onverwachte, bijzondere en ontroerende 
poëtische rijkdom van maatschappelijk kwetsbare mensen: Buigen naar een andere wereld 2. Een 
bundelvoorstelling met voordracht en muziek. 
 
Standaard Boekhandel ontvangt Chris De Stoop | 20 uur 
De Standaardboekhandel ontvangt de Vlaamse meester van de literaire non-fictie. Een gesprek over paria’s, 
over mensen die zich, noodgedwongen of uit vrije wil, aan de rand ophouden en over Het boek Daniël.  
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Zondag 24 oktober 2021 
 
Lieven Tavernier | 10.30 uur 
Lieven Tavernier, auteur en liedjesschrijver, zanger en muzikant, man in de luwte en poëtisch chroniqueur 
van wat verloren gaat in de tijd. Samen met muzikant Gijs Hollebosch brengt hij een uur ontroering in 
woord en klank. 
 
Kristien De Wolf | 12 uur  
Kristien De Wolf, Waas auteur van de verhalenbundel Rotgeluk!, Ava Miller en ik, een roman over individuele 
grenzen, en het briljante Regensoldaten. Ze leest voor uit oud en nieuw werk.  
 
Bart Plouvier | 13 uur 
Bart Plouvier, man van vele wateren en beoefenaar van vele genres, draagt voor uit zijn veelzijdig oeuvre, 
een oeuvre bevolkt door dorpers en kleurrijke figuren, een oeuvre als een verzet tegen een verdwijnende 
wereld. 
 
Bart Chabot | 14 uur 
Dichter, schrijver en podiumdier. Wie aan Bart Chabot denkt, denkt aan beweging. Christophe Vekeman 
gaat met de auteur in gesprek en tracht hem een uur lang op zijn stoel te houden. 
 
Herman Brusselmans | 15.30 uur 
“Ik zou m’n laatste boek willen schrijven, maar door het schrijven van andere boeken heb ik daar geen tijd 
voor.” Humo-journalist Sam De Wilde gaat in gesprek met de meest verguisde, meest gelezen en meest 
productieve auteur van Vlaanderen.  
 
Wim en Trui Chielens | muziek | 17 uur 
Vader en dochter, kinderen van de Westhoek, actief als schrijver, illustrator, muzikant. Hun liedjes zijn een 
muzikaal eerbetoon aan het kotjesvolk uit WOI en andere mensen aan de rand. 
 
Tussen 18 en 19 uur nam Rik Van Daele gegadigden mee op sleeptouw voor een literair-historische 
wandeling tussen de Paterskerk en De Foyer. 15 mensen sloten hierbij aan. 
 
Christophe Vekeman | Maxime Lenssens | De Foyer | 20 uur 
Een drummer en een literair podiumbeest, in het geval van Maxime Lenssens en Christophe Vekeman 
spreek je dan niet langer van een duo, maar van een bigband! Orgelpunt en genadeschot van Archipel! 
 
Workshops 
 
Poëzie en meertaligheid | zaterdag 23 oktober | zaal Familia | 14 uur 
Docente Marianne Vonck en Odisee-studenten gaan aan de hand van een rits eigenzinnige dichters op zoek 
naar meertaligheid in het hedendaagse poëzielandschap. Een workshop waaraan ook andere 
geïnteresseerden kunnen deelnemen. 
 

Tekst in HipHop | zondag 24 oktober |  
zaal Familia | 14 uur 
HipHop tast niet alleen de grenzen van de muziek af maar 
verzet ook de bakens van het muzikale woord. In deze 
workshop van muzikant en creatief therapeut Tom De 
Rocker gaan jongeren aan de slag met hun eigen verhaal. 
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Poëzie op zondagmorgen 

De samenwerking tussen de Bib en de stedelijke Stadsschouwburg zorgde opnieuw voor poëtische 
momenten in de Foyer. POZ heeft plaats elke eerste zondagochtend van de maanden oktober tot april en 
biedt een gratis programma aan van gevestigde waarden en nieuwe talenten uit Noord en Zuid. Ook in 
2021 zorgde de coronapandemie voor zowel wijzigingen als annuleringen in het programma. In de eerste 
helft van het jaar werden de live-ochtenden vervangen door livestreams zonder publiek. De streams werden 
in een passend decor opgenomen door de technici van de schouwburg en op de desbetreffende zondagen 
uitgezonden via de websites van de schouwburg en de Bib. De streams bestonden uit een gesprek van Jana 
Arns met de dichters, enkele voorleesmomenten en muzikale intermezzi. 
 
 
7 februari 2021  Hilde Keteleer | livestream 

Hilde Keteleer, auteur en literair vertaalster, debuteerde in 2001 met de bundel 
Al wat winter is en waar, celebrale poëzie over de liefde en erotiek, over het 
moederschap, over de moeizame verhouding tussen woord en lichaam. Dit debuut 
werd in 2003 gevolgd door de tweetalige bundel Twee vrouwen van twee kanten / 
Entre-Deux, een samenwerking met Caroline Lamarche, en Deuren uit 2004. De 
daaropvolgende jaren publiceerde ze twee romans die niet onopgemerkt blijven: 
Puinvrouw in Berlijn en Omheind. Weg van de tijd, haar meest recente bundel, is een 
reisboek in gedichten, door jaren, door continenten en vaderlandschappen, door 
het leven van kunstenaars.  
Het muzikale intermezzo werd verzorgd door gitarist Stef Minnebo. 

 
7 maart 2021  Seckou Ouologuem | livestream 

Voor Seckou Ouologuem, Antwerps stadsdichter 2020-2021, is spoken word zijn 
geliefde uitlaatklep: rappen met vrienden en optreden met een hiphopgroepje 
kleuren zijn jeugdjaren. Opstapjes naar de wereld van de slam poetry, waarin zijn 
maatschappelijk engagement en betrokkenheid bij jeugdculturen verder vorm 
krijgen. Op of naast het podium, engagement is en blijft een sleutelwoord in 
Seckou’s auteurschap: poëzie naar gevangenissen en rusthuizen brengen, 
jongeren bijeenbrengen in workshops, scholen engageren tot deelname aan de 
competitie Capital Slam, de organisatie van het spoken word festival Word(t) en het 
Felix Poetry Festival. 
Met vinger-drummer Tony Beatbutcher werd voor een passend muzikaal 
intermezzo gekozen. 

 
11 april 2021  Paul Demets (ter vervanging van Vrouwkje Tuinman) – livestream 

Paul Demets, vaste waarde in het Vlaamse poëzieveld, heeft een bijzondere band 
met en liefde voor het werk van Roger Raveel, zijn voormalige dorpsgenoot. De in 
2021 verschenen bundel Het web van omtrek, waarin de dichter een taal zoekt bij 
de manier van kijken in het werk van Raveel, vond zijn oorsprong reeds in de jaren 
1988-1993 en werd als manuscript bekroond door de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Voor deze editie van poëzie op zondag koos de dichter exclusief voor gedichten 
uit deze bundel. Werk van Raveel dat de gedichten begeleid, werd getoond op 
groot scherm. 
Accordeoniste Sara Salvérius speelde enkele muzikale intermezzi.  

 
3 oktober 2021  Bernke Klein Zandvoort | J. Van Neylen 

Bernke Klein Zandvoort beweegt tussen beeldende kunst en literatuur. Uitzicht is 
een afstand die zich omkeert, haar debuutbundel uit 2013, toont een dichteres met 
een weergaloze beelden- en klankrijkdom, poëzie waarin de werkelijkheid 
getoond en met een verrassend woordenarsenaal gekanteld wordt tot een nieuwe 
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realiteit. Ook in Veldwerk (2020) kijkt ze naar de wereld en onderzoekt ze hoe onze 
blik onszelf, onze omgeving en relaties vormgeeft. 
J. Van Neylen is schrijver en dichter. Haar poëziedebuut En niet bij machte 
verscheen in 2020 en won de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2021 en de 
Poëziedebuutprijs 2021. Neylen dicht barok, maar steeds intimistisch en 
doordacht. J.Van Neylen is een belangrijke nieuwe stem in het Nederlandstalige 
literatuurveld. Ze toont dat er naast het experiment of het pleidooi vandaag nog 
steeds plaats is voor een nieuwe ent op een klassieke stam. 
De ochtend had opnieuw live plaats in De Foyer en werd bijgewoond door een 70-
tal mensen. Pianist Wouter Van den Broeck speelde enkele jazz standards. 

 
Zondag 24 oktober Lieven Tavernier 

Een bijzondere editie van poëzie op zondag: in het kader van Archipel, met als 
thema “buitenbeentjes” ontvingen we auteur en liedjesschrijver Lieven Tavernier, 
de meest poëtische chroniqueur van wat verloren gaat in de tijd. Een man in de 
luwte, liedjesschrijver van parels als De eerste sneeuw en De fanfare van honger en 
dorst, columnist voor de radioprogramma’s ‘De Gewapende Man’ en ‘Het 
Vermoeden’, tot de auteur van de cultnovelle Over Water, de grote 
liefdesverklaring aan zijn geboortestad Gent, Gentse vrienden en kunstenaars, en 
de novelle Een bijzonder kind. 
Lieven Tavernier zorgde voor een prachtige ochtend met een afwisseling van 
liederen en de voordracht van enkele verhalen uit zijn bundel Tlieverdje. Een volle 
Paterskerk genoot met volle teugen. 

 
Zondag 5 december Vrouwkje Tuinman 

Vrouwkje Tuinman publiceerde tot dusver vier romans en zes dichtbundels. Proza 
en poëzie waarin rouw en dood als een rode draad doorheen lopen. Thema’s die 
samenvloeien wanneer ze in maart 2020, , de Grote Poëzieprijs ontvangt voor haar 
bundel Lijfrente. Lijfrente brengt het relaas van het jaar dat volgde op de dood van 
haar partner, de dichter en performer F. Starik. Poëzie die de jury omschreef als 
“rauw, eerlijk, en tegelijkertijd teder”, gedichten die de huilbui steeds net voor zijn 
omdat ze “in alle verdriet steeds oog houdt voor ongerijmde situaties, voor kleine 
absurde momenten. Humor en lichtheid als helende kracht.”  
Een 80-tal mensen genoot van de voordracht. Accordeoniste Hilke Bauweraerts 
zorgde voor een passende muzikale noot. 
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Gedichtendagavond  

Op woensdag 27 januari stond een nieuwe gedichtendagavond van de Bib, in samenwerking met 
kunstenplatform Warp, in de steigers. De avond werd omwille van de toen geldende coronamaatregelen 
geannuleerd. De Bib vroeg aan dichters Moya De Feyter en Siel Verhanneman en muzikante Sara Salvérius 
een filmpje te maken waarin ze zichzelf en hun poëzie en muziek presenteerden. De filmpjes werden 
getoond op sociale media en op de website van de Bib. 
 

 
 
 
Tentoonstelling “Christophe Vekeman: leven & werken van een literaire 
cowboy”  

De Bib heeft inmiddels een traditie opgebouwd van literaire tentoonstellingen over (Wase) auteurs. In het 
kader van Archipel 2021 grepen we dan ook de gelegenheid aan een tentoonstelling te presenteren rond 
het werk en leven van Christophe Vekeman, curator van het festival en een auteur met Wase roots. Van 5 
tot 31 oktober konden de bezoekers genieten van een tentoonstelling van deze stilist van de Nederlandse 
letteren. Leven & werken van een literaire cowboy was een tentoonstelling met boots & roots! Van 
kattenbelletjes tot manuscripten, van glamrock tot country & western, van vriendschappen en liefdes, van 
poëzie en romans, van hoeden en laarzen, van Cuba-sigaren en Cara-pils. Een tentoonstelling in woord, 
beeld en geluid.  
De feestelijke opening op 5 oktober werd een groot succes: een overvolle Conferentiezaal genoot van een 
voordracht van de auteur en een concert, het eerste van de zanger sinds meer dan een jaar, van Guido 
Belcanto en Geert Hellings. De avond werd afgesloten met een Cara-pils receptie. 
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Doelgroepenwerking 
Rondleidingen 

Door de pandemie vonden er in de eerste helft van het jaar geen rondleidingen plaats, ook 
doelgroeporganisaties konden dan helaas geen rondleiding krijgen. Vanaf september kon het weer, en dus 
kwamen heel wat mensen van de Bib proeven tijdens een rondleiding op maat. Zo kwam Ligo Waas en 
Dender met 22 anderstalige cursisten op bezoek, waaronder 12 dames uit de mamagroep ‘Wel in je vel’. 
Collega taalcoach van team Activering kwam langs met 10 cursisten. Ook de OKAN-klassen van Portus 
Berkenboom waren goed vertegenwoordigd met 52 leerlingen NT2. Het Psychiatrisch dagcentrum kwam 
langs met 8 patiënten.  
 
 
Walk&Talk 

Walk&Talk, hét netwerkmoment voor werkzoekenden, had ook in 2021 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: 
 

 
Walk&Talk, de beste kanalen om werk te vinden | 5 
oktober 2021 
Karen Van Overmeir van RiseSmart is een fantastische 
spreker, en zij heeft steeds heel waardevolle tips voor 
werkzoekenden. Tijdens deze Walk&Talk haalde zij nog 
eens alles uit de kast over de beste kanalen om werk te 
vinden. Helaas kwamen slechts 3 deelnemers opdagen 
voor deze nochtans zeer interessante workshop! Zij kregen 
dan wel een heel persoonlijke begeleiding en konden 
gewapend met massa’s tips aan de slag! 
 

Walk&Talk is een samenwerking tussen de Bib, VDAB en het Welzijnshuis. Het is een combinatie van een 
korte infosessie over telkens een ander onderwerp en een netwerkmoment. 
 
 
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. 99), een activiteit gericht op gezinnen met kinderen, waarvoor 
we actief promo maakten bij een aantal partnerorganisaties zoals de Springplank, VLOS, Rode Kruis 
Asielcentrum, … Ook Leesbazaar (zie p. 99) , onze jaarlijkse meertalige voorleesactiviteit, werd een inclu-
sieve activiteit, die dit jaar buiten werd georganiseerd: een digitale wandeling met voorleesverhalen in een 
internationaal jasje. 
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Samen Lezen | Het Lezerscollectief 
Het in 2015 opgestarte initiatief Samen Lezen, werd ook in 2021 voortgezet. Het grootste deel van de 
geplande samenkomsten werd spijtig genoeg geannuleerd.  
 
Samen Lezen in de Bib Clementwijk 
Samen Lezen in de hoofdbib is al jaren een succes. Vanuit de Bib Clementwijk kwam de vraag om ook daar 
een leesgroep op te starten. Sedert oktober 2021 lezen begeleiders Trees en Rita, opgeleid door het 
Lezerscollectief, ook in de Bib Clementwijk tweewekelijks een gedicht, een hoofdstuk van een verhaal of 
een tekst naar keuze. Met een lekkere kop koffie of thee en een koekje erbij en een fijne babbel is deze 
groep hopelijk ook vertrokken voor vele jaren lees- en babbelplezier!   
 
Workshop Werken tijdens corona | 2 februari 2021 en 22 februari 2021 
Ann-Kasra Van Rompuy, onder meer loopbaancoach en psychotherapeute, gaf in opdracht van de Bib 
tweemaal een online workshop over omgaan met corona tijdens je job, een keer voor extern publiek en 
een keer intern, voor stadspersoneel.  
Ondanks het feit dat de workshop online plaatsvond via het platform Zoom, liet Ann-Kasra veel interactie 
toe. De activiteit werkte heel therapeutisch en werd fel gesmaakt door de deelnemers. Een welkom hart 
onder de riem in deze niet evidente tijden! 
 
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 de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere 
lotgenoten.  
 
23 september 2021 Nachtelijke onrust bij personen met dementie, Charlotte Vermeir 
 
In samenwerking met het OCMW, de dienst Samenleving en het Expertisecentrum Dementie, waarmee de 
Bib samen de werkgroep dementie vormt. 
 
Taalcoach 
Sinds oktober 2021 komt Flore De Ruysscher, Taalcoach van de stad, ons taalpunt wat extra in de kijker 
zetten. Elke tweede woensdag van de maand en laatste donderdag van de maand zal zij aanwezig zijn in 
de Bib om geïnteresseerden wegwijs te maken in ons aanbod. Ze richt zich in eerste plaats op 
leerkrachten, maar ook mensen die zelf Nederlands als tweede taal willen leren zijn welkom 
Tegen dan zal het taalpunt weer een prominentere plek krijgen in de uitleen. 
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DigiBib 

 
 
Met DigiBib bieden we allerlei gratis digitale infosessies en workshops aan voor beginners, met de 
bedoeling de digitale kloof te verkleinen. Vaak terugkerende thema’s zijn privacy en veiligheid, sociale 
media, actuele thema’s zoals 5G en fake news, maar ook veel interactieve sessies over praktische 
onderwerpen zoals routeplanner, videobellen etc. 
 
Aantal deelnemers | In 2021 telden we 385 deelnemers en 34 digitale vormingen. 
 
Coronavirus | Ook in 2021 werd het programma aangepast aan de coronamaatregelen: het aantal 
deelnemers werd beperkt opdat de afstand van 1,5 meter kon behouden blijven en een aantal activiteiten 
zijn geannuleerd of online gegeven. De infosessies en workshops via streaming werden gesmaakt, op vraag 
van de deelnemers zijn in het najaar naast fysieke sessies ook online vormingen georganiseerd, tot grote 
tevredenheid van een aantal minder mobiele mensen.  
 
Partners | Seniornet Vlaanderen/Antwerpen, CVO LBC, Ligo, Coderdojo Sint-Niklaas, Beego, Avansa, 
Welzijnshuis, Digipunt, Johan Hessels en andere vrijwilligers. 
 
 
Activiteiten volwassenen 

Kennismaking met Webinars 
“We kunnen er niet meer onderuit: de nieuwste manier om workshops te volgen is via internet. Voor deze 
webinars gebruiken we online platforms zoals: Teams, Google Meet, Zoom, Praatbox, Jitsi Meet, ... Maar hoe 
gaat dat juist in zijn werk?” Tijdens deze interactieve infosessie ontdekten de deelnemers hoe ze een 
vorming online kunnen volgen op pc, tablet of Ipad en hoe je dat kan organiseren.  
 
DigiBib Online | Browsers onder de loep 
“Surfen op internet met Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, ...: welke 
zoekmachine kies je en welke voordelen en verschillen hebben zij? Wat zijn Cookies en wat doen we ermee? 
Met welke browser ben je het veiligst op internet?”  
 
DigiBib Online | Handige apps 
“Wie een smartphone of tablet koopt, zal zien dat er al heel wat apps op staan. Via de App Store, Play Store 
kan je nog heel wat apps downloaden. Tussen al die apps zitten heel wat nuttige en leuke apps. 
Apps voor op reis, gezondheid, vertaler, talen leren, klantenkaarten lezer, nieuwsdienst, radio, parkeren 
enz. Tijdens deze infosessie ontdekten de DigiBib’ers de handigste apps! 
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Mailen 
E-mailen is een snelle, goedkope en gemakkelijke manier van communiceren via het internet. In deze sessie 
leren we alles over e-mail en hoe je een mail kunt opmaken en versturen. 
 
DigiBib Online | De Cloud 
“Iedereen heeft er al van gehoord, maar wat is dat nu precies, de Cloud? Waar worden mijn mails 
opgeslagen? Kan ik documenten opslaan in de Cloud? Wat is het verschil tussen OneDrive en Google Drive?” 
In deze webinar bekeken we de verschillende mogelijkheden van de opslag in de Cloud.  
 
DigiBib Online | Google apps 
Google kennen we vooral als browser om informatie op te zoeken, maar deze machine kan veel meer voor 
jou doen. We bekeken samen een aantal veel gebruikte Google apps die zowel op pc, tablet, Ipad, Iphone 
en smartphone geopend kunnen worden. Tijdens de presentatie was er ook gelegenheid om vragen te 
stellen. 
 

 
 
DigiBib Online | Sociale media 
Wat zijn sociale media? Whatsapp, Facebook, YouTube, Tiktok, Instagram, Pinterest, Twitter, … Allemaal 
apps die jou in verbinding kunnen brengen met mensen en organisaties met dezelfde interesses of met wie 
je in discussie kan gaan. We namen de deelnemers mee in de hedendaagse digitale maatschappij en hielpen 
hen via een presentatie het kaf van het koren te scheiden.  
 
Vlot sms’en 
Tijdens deze workshop oefenden senioren om vlot te leren sms’en met hun gsm, ze leerden contacten 
opslaan, berichten maken, lezen en verwijderen én ook de instellingen van de gsm werden besproken.  
 
@ppman 
Een vaste waarde in het programma van DigiBib is @ppman, gegeven door Johan Hessels. Hij 
demonstreerde allerlei handige apps en leerde de deelnemers allerlei tricks om meer uit hun toestel te 
halen. Deze sessies richten zich tot gebruikers van tablet en smartphone. Door de coronamaatregelen 
werden een aantal sessies online gegeven via Zoom.  
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Windows 10: instellingen en veiligheid 
In kleine groep ontleedden we de instellingen van Windows 10 en pasten deze naar onze persoonlijke 
smaak aan. Er ging bijzondere aandacht aan de privacy- en veiligheidsinstellingen. 
 
Apps downloaden 
Tijdens deze workshop leerden de deelnemers een aantal apps installeren vanuit de App-store of Play-
store met aandacht voor welke informatie er over de apps beschikbaar was en welke gegevens de app 
verzamelt. 
 
DigiBib Online I Mijn privacy en veiligheid online: voorkom oplichting door fishing en smishing 
Internet is niet meer weg te denken in ons leven. Toch moeten we voorzichtig zijn met onze privacy en 
veiligheid op het net. Hoe kunnen we ons wapenen tegen ‘cybercrime’? We bekeken de mogelijkheden om 
aanvallen te herkennen én te voorkomen.  
 

 
 
DigiBib Online I Online wenskaarten maken op PC 
“Heb je geen wenskaarten meer in voorraad liggen of wil je nog last-minute een verjaardagskaart sturen? 
Op het internet kan je de juiste wenskaart vinden” Tijdens deze webinar leerden de deelnemers hoe ze 
kaarten kunnen verzenden, gratis of betalend, met een eigen vleugje creativiteit of een kaart uit het 
assortiment.  
 
DigiBib Online I Instagram (‘Insta’)  
De deelnemers leerden wat het sociaal netwerk Insta voor hen kan betekenen: je mooie fotorealisaties 
delen met bekenden/familie en onbekenden en zelf kiezen wie jouw foto’s en korte filmpjes kan bekijken. 
Wat zijn influencers? Hoe kan ik bekende personen volgen op Instagram? 
 
DigiBib Online I Pinterest 
Tijdens deze online infosessie ontdekten de deelnemers hoe ze de afbeeldingen en foto’s van hun creatieve 
realisaties en hobby’s op een prikbord online kunnen zetten en hun ideeën kunnen delen op Pinterest. Wie 
mensen zoekt met dezelfde interesse, vindt op dit platform een uitgebreide keuze gelijkgestemden. 
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DigiBib Online I Routeplanner 
We bekeken enkele apps die ons op weg helpen om een uitstap met de auto te maken, het openbaar 
vervoer, met de fiets of gewoon een mooie wandeltocht? Heel wat apps bieden ons een uitgebreid aanbod 
van mogelijkheden. Wie leerden de routes uitstippelen, de reistijd berekenen, downloaden en opslaan op 
smartphone. Een boeiende zoektocht! 
 
DigiBib Online I Whatsapp 
De deelnemers maakten kennis met WhatsApp: een app voor de smartphone waarmee je berichten kan 
sturen. Ze leerden bijlagen sturen en met verschillende contacten tegelijk telefoneren. Tijdens deze 
interactieve webinar gebruikten ze hun (Android) smartphone. 
 
DigiBib Online I Muziek-online 
Er bestaan heel wat apps waarmee je muziek kan beluisteren, overzetten, opnemen … Tijdens deze online 
sessie bekeken we enkele muziekapps en gaven een paar handige tips en tricks voor maximaal muzikaal 
genot. 
 

 
 
DigiBib Online I Fake News 
Wij zijn allemaal veel online, we willen immers goed op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Maar is 
alle berichtgeving juist? Hoe herken je nep-nieuws of “fake-news”? In deze voordracht kregen de 
deelnemers tips om fake-news te herkennen. 
 
DigiBib Online I Nieuws en RSS 
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws? De meeste kranten bieden je hun eigen nieuws app aan. 
Maar voor wie steeds het allerlaatste nieuws van zijn interesses als eerste wil ontvangen, demonstreerden 
we hoe je je kan inschrijven voor een RSS-Feed. 
 
DigiBib Online I Internet en 5G 
“Wat is 5G eigenlijk? 5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Wat verandert er? Via 5G is er 
veel snellere data overdracht mogelijk en zijn de verbindingen betrouwbaarder”. We bekeken de 
vernieuwde mogelijkheden. 
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Workshop DigiBasics | E-boekenplatform 
in kleine groepjes ontdekten leners dat je als lid van de Bib gratis e-boeken kan lenen op je eigen tablet, 
smartphone, computer of e-reader. Ze maakten een keuze uit 9000 Nederlandstalige en Engelstalige e-
boeken. Ze brachten hun toestel mee en samen werd dit uitgeprobeerd.  
 
Workshop DigiBasics | Mijn Bibliotheekaccount 
In deze workshop maakten de deelnemers kennis met de voordelen van een MijnBibliotheek-account: je 
kan er je uitleengeschiedenis bijhouden, verlengen en reserveren, maar ook online cursussen volgen, e-
boeken en fundels lenen en het krantenarchief raadplegen!  
 
Workshop DigiBasics | Bluetooth met demo 
Met bluetooth kan je een draadloze verbinding maken via radiogolven binnen een bepaald bereik. We 
oefenden hoe je verbinding maakt tussen smartphones onderling én met luidsprekers. Na deze workshop 
konden ze zelf aan de slag met bluetooth!  
 

 
 
Workshop Ubuntu | Haal jouw oude Windows-laptop of Mac van onder het stof en geef hem een tweede 
leven! 
Ubuntu is een besturingssysteem zoals Windows of MacOS … met één groot voordeel– Ubuntu is open 
source en dus gratis! Ubuntu is ook bijzonder efficiënt en werkt vlot op oudere hardware. 
 
Ubuntu biedt een hele reeks gratis toepassingen: 
Firefox als browser 
VLC player om films te bekijken 
Spotify om muziek te beluisteren 
LibreOffice als office-pakket  
Games, foto- en video-bewerking en nog veel meer. 
 
In deze workshop installeerden wij Ubuntu op oude toestellen die deelnemers van de workshop 
meebrachten. In het 2de deel van de sessie maakten wij kennis met de geïnstalleerde toepassingen. 
 
DigiBib Online I Mijn burgerprofiel  
Op de onlinesite van de overheid vind je al jouw officiële (persoonlijke) gegevens op één plek. Op een 
veilige en betrouwbare manier kan je aanmelden om officiële documenten, attesten en vergunningen te 
downloaden. We namen een kijkje op de site.  
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DigiBib Online I Online kopen  
Online kun je alles kopen wat je wil! Maar, neem nooit overhaaste beslissingen. Informeer je grondig over 
de website en over het aanbod. Weet wat je koopt. Hoe kan je veilig betalen? We gaven een waaier aan 
tips om online aankopen veilig te laten verlopen. 
 
 
Activiteiten jeugd 

CoderDojo | programmeren voor kinderen (7+) 
 

De gratis maandelijkse workshops van CoderDojo zijn in 
oktober opnieuw gestart na de corona-maatregelen van 
corona. Jona Claes is nieuwe hoofdcoach en neemt het 
roer over van Foris Daelemans die de CoderDojo 
opstartte. Samen met een grote groep vrijwilligers geven 
ze 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. 
 
 
 

 
Back to school: tips en tricks voor studenten tussen 12 en 26 jaar 
“Goed begonnen is half gewonnen! Start het schooljaar met deze handige tips en tricks en beëindig het 
met een resultaat om fier op te zijn!”  
Tijdens deze infosessie in het najaar kregen studenten allerlei nuttige tools mee: werken met mindmaps, 
een digitale agenda beheren, de beste studiemethodes en planning, nuttige apps en do en dont’s voor het 
schooljaar én de examens.  
 
 
Codekrakertjes 
Samen met andere straffe 4-plussers gingen we al spelenderwijs op verkenning in de wondere wereld van 
het programmeren. We leerden ze probleemoplossend denken en creatief samenwerken om verschillende 
robots aan te sturen. Bee-bots, Blue-bots, Co-de-rups, Gravitrax, Micro:bit,… de taal van de robots had op 
het einde van deze reeks geen geheimen meer voor de jonge krakertjes. In de hoofdbib 11 deelnemers en 
12 in bibfiliaal Belsele. De sessies van 8 december (hoofdbib) en 15 december (Belsele) werden 
geannuleerd wegens corona. 
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Codekrakertjes 4+ | Unplugged@home XL Paaseditie | 1 april – 18 april 2021 
 

Tijdens live Codekrakertjes-reeksen gaan we altijd 
samen met enkele straffe 4-plussers al spelenderwijs 
op verkenning in de wereld van het programmeren. 
Bee-bots, Blue-bots, Co-de-rups, Gravitrax, 
Micro:bit,… de taal van de robots heeft op het einde 
van de reeksen geen geheimen meer voor onze 
krakers! Om de paasvakantie in saaie lockdowntijden 
wat dragelijker te maken en het vervelen tegen te 
gaan, daagden we de Codekrakers uit om aan te slag 
te gaan met de Unplugged Codeerbundel. 
Unplu...watte? Als je wilt leren programmeren, dan 
heb je een computer nodig, denk je? Fout! Je kan ook 
gewoon unplugged programmeren. Dat wil zeggen 

dat je geen machines nodig hebt. Wij boksten een fameuze 'Codekrakertjes@home XL Paaseditie' in elkaar, 
waarmee ze thuis aan de slag gingen. Via een webformulier konden alle geïnteresseerden de bundel 
aanvragen, die ze dan via mail toegestuurd kregen. 30 kinderen schreven hiervoor in. 
 
Codekrakertjes | Bootcamp | 5, 6, 8 en 9 juli 2021  
 

In juli 2021 vond het eerste Codekrakertjes Bootcamp 
plaats in de hoofdbib. Vier voormiddagen lang gingen 
we samen met de leukste coaches en 10 ingeschreven 
bootcampers tussen 4 en 9 jaar oud de programmeer-
uitdaging aan. Op woensdag namen we even pauze! 
Op de laatste dag sloten we het bootcampje af met 
een robot-verkleedfeest met lekkere kinder-
champagne en heerlijke poffertjes.  
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Website 

De structuur van de website werd in 2021 herbekeken en herwerkt, dit als 
voorbereiding op de omschakeling naar het nieuwe CMS dat in 2022 zal 
doorgevoerd worden.  
 
 
 
 
 

 
 
E-inclusie  

Alles gebeurt steeds meer met de computer en via het internet: rekeningen betalen, online shoppen en 
boodschappen doen, een reis boeken, je belastingen invullen, videobellen met collega’s, vrienden en 
familie … De computer is niet meer weg te denken. We willen ervoor zorgen dat iedereen mee is, ook 
digitaal. Naast de vormingen van DigiBib zetten we daarom ook in op andere initiatieven, zoals de 
digicheques, digidokter en een digipunt. I.s.m. welzijnshuis, digipunt en Beego. 
 
 
Digicheques 

Om de digitale kloof in Sint-Niklaas te verkleinen in tijden van corona, hebben we inwoners met diverse 
profielen een aanbod op maat kunnen aanbieden om hun digitale vaardigheden te verhogen. Elke inwoner 
van Sint-Niklaas en deelgemeenten kon 2 digicheques per kalenderjaar kopen aan een voordelig tarief: 20 
EUR i.p.v. 40 EUR, 1 EUR voor cliënten van Welzijnshuis, 3 EUR voor kansenpas of verhoogde tegemoet-
koming. Sinds oktober 2020 werden 101 digicheques verkocht aan 40 EUR en 27 digicheques aan 3 EUR. 
Met een digicheque krijgt men 1 uur hulp aan huis of op afstand, bij problemen zoals het instellen van 
internet, installeren van printers, moeilijkheden met e-mail of virussen, vragen over tablet of smartphone 
etc. 
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Nieuwsbrieven I Bibzine en digizine 

In 2021 werden 19 bibzines en 3 digizines verzonden naar 
2090 abonnees voor het bibzine en naar 1199 abonnees 
voor het digizine. Het bibzine bevat de activiteiten en 
allerlei nieuwtjes over de Bib, het digizine al de digitale 
workshops, infosessies en digitale nieuwigheden.  
 
Voor de Jeugdboekenmaand maakten we een afzonderlijk 
bibzine in de maand maart met het uitgebreide 
programma.  
 
In het bibzine van juni plaatsten we een zomerbon 
waarmee de trouwe nieuws-brieflezers gratis een dvd of 
game konden ontlenen in de Bib.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digidokter: persoonlijke begeleiding op eigen toestel  

Iedere inwoner van Sint-Niklaas en deelgemeenten kon een 
half uur tot een uur gratis begeleiding aanvragen met een 
ervaren IT-student van Beego, afgestemd op hun 
behoeften. De sessies vonden plaats in de hoofdbib en in 
de deelgemeenten. Het doel was om iedereen de kans te 
geven digitaal sterker te worden, wat vooral belangrijk was 
in coronatijd. 
 
 
 
 
Sociale media  

De Bib is al jaren actief op sociale media, vooral Facebook en Instagram. De collega’s van de Bib die 
nieuwsberichten posten komen uit alle teams van de Bib, wat tot zeer gevarieerde posts leidt: promotie 
van de collectie en komende activiteiten, een blik achter de schermen, een informatief bericht, een 
terugblik of foto’s van een activiteit terwijl die bezig is. Dit resulteerde voor 2021 in 144 nieuwe fans voor 
Facebook en 141 nieuwe fans voor Instagram, wat een totaal betekent van 2558 volgers voor Facebook en 
877 voor Instagram, eind 2021.  
Sociale media zijn een belangrijk instrument voor de Bib om haar werking bekend te maken!  
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Digipunt 

In maart 2021 startte de Bib met een 
digipunt, i.s.m. Welzijnshuis. Deze gratis 
dienstverlening was een uitbreiding en 
vervanging van de digidokter.  
 
In het digipunt, dat zich bevindt in de 
volwassenenafdeling aan de internet-
computers, kregen leners persoonlijke 
begeleiding bij digitale problemen zoals: 
hoe maak ik een e-mailadres, hoe maak ik 
een Mijn Bibliotheekaccount, vragen over 
de instellingen van laptop, CST-certificaat 
aanmaken, smartphone of tablet, e-boek 
op hun toestel plaatsen, iets printen of 
scannen, een demo van online leren met 
de Bib, apps downloaden, wifi-verbinding 
maken, ...Het digipunt was open tijdens de 
openingsuren van de Bib. Wie zeker wou 
zijn van hulp kon een boeking aanvragen. 
 
 

 
STEAM 

STEAM | Workshop CurieuzeNeuzen | 10 mei 2021 
 

 
 
Deze zomer werd in samenwerking met het CuriezeNeuzen-project op een aantal plaatsen in de stad, ook 
aan de bibliotheek, het effect van hitte en droogte op gras en planten gemeten. Ook in heel wat particuliere 
tuinen stond een meetpunt met slimme sensor, die het vochtgehalte van de bodem mat. Tijdens onze eerste 
STEAMlab-workshop maakten we een kleinschalige versie van het CurieuzeNeuzen-meetpunt. We bouwden 
een sensor die de potgrond van een kamerplantje meet, en indien nodig de plant zelf water geeft. 10 
enthousiaste collega’s leerden aan de hand van deze workshop de Micro:bit van dichterbij kennen.  
 
Deze workshop was bedoeld als testworkshop, om later ook aan scholen en externen aan te bieden. De 
collega’s waren in elk geval enthousiast en vaak ook verrast dat ze ondanks weinig of geen voorkennis snel 
met de Micro:bit weg waren. Dat Gunther een heel goeie lesgever is, heeft hier zeker mee te maken!  
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STEAM | Maak je Zomer | 1 juli - 31 augustus 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maakbib lanceerde deze zomer een nieuwe website, met enkele toffe zomerprojectjes en uitdagingen die 
kinderen en jongeren in verschillende STEAM-thema’s konden doen. De actie liep over heel Vlaanderen, 
deelnemers konden hun gemaakte projecten uploaden op de website ‘Maak je Zomer’, en stempelkaartjes 
binnenbrengen in de deelnemende bibliotheken, waaronder dus ook Sint-Niklaas.  
 
Er kwamen een tiental stempelkaartjes binnen in onze bib. Dat lijkt weinig, maar bekeken in het grotere 
geheel van de actie is dat toch gemiddeld. De kaartjes met uitdagingen gingen wel vlot buiten: er zijn dus 
ongetwijfeld veel meer kinderen en jongeren met STEAM bezig geweest dan dat er uiteindelijk projecten 
hebben opgeladen.   
 
STEAM | Bootcamp Explorer Academy | 23, 24, 26 en 27 augustus 2021 
 

Welkom op de Explorer Academy, de school waar kinderen van over de hele wereld worden opgeleid tot 
buitengewone ontdekkers. Tijdens deze speciale zomercursus gingen we aan de slag met wetenschap en 
techniek: onze explorers leerden werken met verschillende softwareprogramma’s, gingen aan de slag met 
lasercutter en 3D-printer, ontdekten de wondere wereld van het programmeren en pimpten hun eigen t-
shirts met hulp van de vinylsnijder. Net als Cruz, Lani, Emmett en Sailor uit de Explorer Academy-
boekenreeks gingen ze met heel wat coole gadgets naar huis!  
We kregen acht super-enthousiaste jongens die met onze STEAM-tools aan de slag gingen en elke middag 
trots met hun gemaakte gadgets naar huis gingen.  
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STEAM | Workshop isomosnijden | 25 september 2021  

 
   
 
Tijdens deze workshop in samenwerking met De Creatieve Stem konden kinderen tussen 9 en 12 jaar aan 
de slag met de Polyshaper uit ons STEAMlab. Hiermee kan je de gekste ideeën zomaar digitaal uitsnijden 
uit isomo. Helaas bleek een zaterdagochtend geen ideaal moment te zijn voor de doelgroep. Er was slechts 
één inschrijving. Om toch meer aandacht te trekken, brachten we de workshop naar de jeugdafdeling. Door 
de zichtbaarheid te vergroten, kwamen er toch nog enkele kinderen kijken en proberen.  
 
STEAM | Workshop Micro:bit Moves! | 13 en 20 oktober 2021 
 

 
De Europese Codeweek lieten we in ons STEAMlab niet zomaar voorbij gaan. Tijdens de workshop Micro:bit 
Moves! draaide alles rond de Micro:bit. Creatieve 9- tot 12-jarigen knutselden tijdens deze twee woens-
dagnamiddagen hun eigen Dokter-Bibber-Spiraal en een bewegende origami-octopus in elkaar.  
 
Opnieuw liepen de inschrijvingen niet vlot. Voor de eerste workshop waren er twee inschrijvingen. Door de 
workshop naar de jeugd te brengen, konden we wel opnieuw rekenen op interesse van toevallige 
bezoekertjes. Zo verdubbelden de inschrijvingen voor de tweede woensdagnamiddag, en bereikten we voor 
het eerst ook meisjes.    
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Jeugdwerking 
Net zoals op alle andere activiteiten in de Bib had de coronapandemie ook een weerslag op onze 
jeugdwerking. 
 
Scholenwerking 

Vele scholen vonden de voorbije jaren de weg naar de Bib. Een tendens die we uiteraard toejuichen! Om 
het voor iedereen aangenaam en werkbaar te houden, splitsten we de week effectief in twee. Op maandag, 
dinsdag en woensdag konden klassen in de Bib terecht voor alle rondleidingen. Donderdag en vrijdag waren 
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 
voor het Basisonderwijs. We begeleidden de kinderen tijdens een traject van de derde kleuterklas tot het 
zesde leerjaar en leerden hen zelfstandig hun weg te vinden in het immense aanbod aan informatie, dit als 
voorbereiding op het secundair onderwijs. 
 

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 
➢ Boekenbeestquiz 

 
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 boden we volgende rondleidingen aan: 
➢ Algemene rondleiding | alle klassen secundair 
➢ Aan de slag met Gopress en Databanken | alle klassen secundair 
➢ Bibster Quest | 1ste graad A-stroom  
➢ BibQuest | 1ste graad B-stroom 

 
Voor het Buitengewoon Onderwijs boden we Buitengewoon tof in de Bib! aan. Een bibmoment op maat van 
alle niveaus van het bijzonder onderwijs. 
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In het voorjaar van 2021 bezochten 3 kleuterklassen de hoofdbibliotheek voor een rondleiding. Voor 37 
klassen, waarvan 4 in de filialen, werd de rondleiding geannuleerd wegens COVID-19. 
In het najaar konden we eindelijk weer klassen ontvangen. In de hoofdbib konden we hierdoor aan 25 
klassen van het basisonderwijs en 32 klassen van het secundair onderwijs telkens een uurtje meer uitleg 
geven over de Bib. 
In de filialen ging in 2021 wegens COVID-19 geen enkele rondleiding door. 
 
Alternatief Jeugdboekenmaandspel 
Voor de klassen die het Jeugdboekenmaandspel hadden aangevraagd voorzagen we een leuk en erg 
gewaardeerd alternatief: de Feestbox! 
Deze box werd op school geleverd en bevatte alles wat nodig was om er in de klas een heus boekenfeestje 
van te maken. De deelnemende scholen waren dan ook enorm enthousiast over dit initiatief! 
 
105 klassen (derde en vijfde leerjaren) – 2038 leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelweb | 19 april – eind juni 2021 

Hilde Rogge, de Belleman en Meneer Zee zochten naar een manier om de ‘culturele boterhammendoos’ 
van de kinderen toch gevuld te krijgen nu ze niet kunnen spelen in bibliotheken of op de scholen. Zij 
ontwikkelden het Vertelweb: een videoplatform met hoogkwalitatieve vertellingen, voor zowel voor kleuters 
en lagereschoolkinderen. Ze zijn optimaal aangepast dus qua duur, thema en inhoud aan de leeftijd van de 
kinderen. Het kanaal bevat 20 voorstellingen en werd uitgebreid naar 30! Elke bundel verhalen zal 
aangroeien in die mate dat ernaar gekeken wordt. De Bib trakteerde de 23 kleuter- en lagere scholen met 
de toegang tot dit verhalenkanaal. 
 
Letterbekken | Auteurslezingen basisonderwijs 
De Bib organiseerde in het voorjaar 2021 een aantal auteurslezingen op maat van leerlingen uit het lager 
onderwijs. In totaal zouden 746 leerlingen in de Bib een lezing bijwonen. (2020: 800 leerlingen) 
 

Pieter Gaudesaboos | eerste graad basisonderwijs 
Een ‘Gaudesaboos’, het is stilaan een begrip in de wereld van het prentenboek. Pieter Gaudesaboos, 
auteur, illustrator en vormgever, ontwikkelde een volledig nieuwe en eigenzinnige beeldtaal: digitaal 
maar nostalgisch, speels en grappig, origineel en absurd. Hij werkt vaak met collages en gemengde 
technieken en doet de vormgeving van zijn boeken zelf. 
Zijn boeken werden bekroond met onder meer een Boekenwelp, een nominatie voor de CultuurPrijzen 
Vlaanderen 2007, een Boekenpluim en de Gouden Uil Jeugdliteratuur 2008. 
Een kennismaking met Pieter en zijn werk is een belevenis voor alle leeftijden. Hij stelt zichzelf voor, 
vertelt over zijn werk, leest spannende verhalen zonder einde voor en wakkert de creativiteit in alle 
kinderen aan: ze knippen en plakken, vouwen en tekenen, en maken het allerkleinste boekje ter 
wereld. Een cadeautje om te koesteren en te delen met je schoolvriendjes! 
 

 17 mei | 80 leerlingen kwamen naar de Bib / 46 leerlingen volgden digitaal in de klas 
 31 mei | 70 leerlingen kwamen naar de Bib / 60 leerlingen volgden digitaal in de klas 
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 Marc de Bel | tweede graad basisonderwijs 
Marc de Bel (1954), gepokt en gemazeld in het basisonderwijs, geldt ongetwijfeld als de meest gelezen 
en bekroonde kinder- en jeugdauteur van ons land. Sinds zijn debuut Het ei van oom Trotter, 
publiceerde hij meer dan 150 boeken, zowel voor de kleinsten als jongvolwassenen. Zijn werk heeft 
alles wat jonge harten sneller doet slaan: humor, fantasie, spanning en romantiek. Veel van zijn boeken 
werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Chinees, etc. en kregen een bewerking 
voor film en toneel. Dat hij ook zelf van avontuur houdt, zal niemand verwonderen: in 2018 ging hij 
op zoek naar het gestolen paneel De Rechtvaardige Rechters van het Lam Gods. 
 
Marc de Bel heeft meer dan één vat om uit te tappen. Hij vertelt over zichzelf, als kind en als 
onderwijzer, over hoe hij zijn eerste boek legde en uitbroedde, over dagen vullen met fantaseren, 
schrijven en tekenen, over alle dieren die zijn huis en tuin bevolken, over voetballen en raakschieten 
met een katapult, over al zijn knotsgekke hobby’s en nieuwe projecten. 
 
Of je hem nu vraagt hoe lang hij aan een boek schrijft, of hij rijk is, wat zijn lievelingseten is, of hij 
verliefd wordt op dikke majorettes, of hij denkt dat hij zal terugkeren als een lieveheersbeestje, 
waarom zijn kinderen rare namen hebben… al zijn antwoorden zijn even grappig als leerrijk. 

 
 7 januari | verplaatst door corona naar voorjaar 2022 (64 leerlingen voorzien) 
 19 januari | verplaatst door corona naar voorjaar 2022 (80 leerlingen voorzien) 
 28 januari | verplaatst door corona naar voorjaar 2022 (79 leerlingen voorzien) 
 
 Rob Baetens | derde graad basisonderwijs 

Rob Baetens werd als jongste telg in een gezin van vier geboren op 17 februari in de barre winter van 
1956. Op zijn tiende was hij stilaan ontdooid en sprak hij de historische woorden: “Later word ik 
schrijver”. Maar eerst was er een onbekommerde jeugd op het erf, een verslaving aan melk en een 
grabbelton boordevol kwajongensstreken. 
 
Inmiddels is hij volbloed jeugdschrijver en gepensioneerd leraar Algemene Vakken in het beroeps-
onderwijs. Een loopbaan te midden van jongeren die hem tot op de dag van vandaag inspireren en 
engageren. Zijn debuut Johny Shit (1995) bevatte reeds alle elementen die de stijl en inhoud van zijn 
boeken bepalen: spanning en avontuur, een eenvoudige taal, verhalen bevolkt door jongens en meisjes 
die hun gevoeligheid en kwetsbaarheid verbergen achter een pantser van koelheid en stoerdoenerij. 
 
Zijn lezingen zijn een interactief totaalspektakel waarbij zijn boeken, zijn leven en zijn schrijverschap, 
de kapstok vormen voor een verhaal dat barst van de gekste anekdotes, van humor en verbeelding, 
van verwondering en provocatie, van onverwachte vragen en onvoorspelbare antwoorden. 
 

 3 juni | 121 leerlingen volgden digitaal in de klas 
 4 juni | 168 leerlingen volgden digitaal in de klas 
 
Lettergebroed | Auteurslezingen secundair onderwijs 
De 10de editie van Lettergebroed, normaal gezien in oktober, werd volledig geannuleerd. Alle sprekers 
werden opnieuw gecontacteerd om hun lezing in 2021 te hernemen.  
 
 Danny De Vos | eerste graad secundair onderwijs 

Danny De Vos is met een pen in zijn mond geboren. Van kinds af aan schrijft hij verhalen maar hij 
wacht tot in 2015 met zijn debuut ‘Hoe Napoleon zijn verjaardag vierde’. Het boek wordt dadelijk 
genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Sindsdien volgen de boeken zich in gestaag 
tempo op en behandelt hij een ris aan maatschappelijke thema’s: adoptie, vluchtelingen, het milieu, 
dieren in mensengedaante of omgekeerd. 
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Bovendien ontpopt hij zich tot een rasverteller! In België en Nederland, in scholen en bibliotheken. 
Met zijn interactieve lezing maakt De Vos de lezers nieuwsgierig naar zijn verhalen en leest hij stukjes 
uit zijn boeken voor. Hij schetst een beeld van hoe het is om een schrijver te zijn en geeft de leerlingen 
tips en tricks om zelf beter te schrijven, thuis en op school. Als kers op de taart volgt er altijd, zonder 
pardon, een streepje muziek en een leuke quiz. 
 
‘Leesplezier, daar gaat het om! Sommigen weten wat ik daarmee bedoel, anderen moeten nog 
ontdekken hoe een boek je kan meenemen naar een wereld waar je in de huid van iemand kruipt. 
Ineens zit je midden in een avontuur, alsof je er zelf in meespeelt. Dat is wat lezen met je kan doen, 
en met een lezing help ik je een eindje op weg.’ Eén ding is heel zeker: na deze lezing zitten er ineens 
veel meer boekenfans in de klas dan ervoor…O ja, als je een handtekening wil, in je boek of op je hand 
of op je nieuwe witte sneakers: geen probleem! 

 
  7 oktober | 118 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
  17 november | 116 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
 24 november | 70 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
 
 Mirjam Mous | tweede graad secundair onderwijs 

Mirjam Mous is een Nederlandse schrijfster met een missie: ze wil zo veel mogelijk jongeren aan het 
lezen krijgen. Daarom stopt ze veel vaart, spanning en humor in haar boeken. 
 
Ze is vooral bekend om haar thrillers. Van Boy 7 alleen al zijn in Nederland meer dan 100.000 
exemplaren verkocht en het boek is zowel in Nederland als in Duitsland verfilmd. Haar werk is vaak 
verrassend actueel, zoals de onlangs verschenen duologie ‘H@ck’, een sf-thriller die in de nabije 
toekomst speelt en alle problemen van de huidige tijd aankaart. Mirjam Mous gaat heftige thema’s 
niet uit de weg en schrijft op een manier die de lezer actief laat meedenken en hem graag eens op het 
verkeerde been zet. 
 
Verwacht geen statisch bezoek. Mirjam Mous kan levendig vertellen over haar werk en gaat graag in 
interactie met de leerlingen. Het is fijn als die vooraf al wat vragen bedenken, want degene die de 
beste vraag stelt, kan een boek winnen. 

 
 8 oktober | 169 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
 
 Bart Moeyaert | tweede graad secundair onderwijs 

Bart Moeyaert staat nagenoeg 40 jaar aan de top van de jeugdliteratuur. Zijn debuut Duet met valse 
noten werd zowel door critici als door jong lezend Vlaanderen lovend onthaald. Sindsdien verschijnt 
er nagenoeg jaarlijks een werk van zijn hand. De verhalen en gedichten voor kinderen zijn 
samengebracht in Jij en ik en alle kinderen. In alles wat Moeyaert doet is hij zeer gedreven. Hij zegt 
nooit zomaar iets. Hij zegt steeds iets meer, iets extra. Zijn beeldend taalgebruik maakt de verhalen 
zeer realistisch. Veel van zijn werk vraagt erom herlezen te worden. Hoewel Moeyaert een jeugdauteur 
is, is veel van zijn werk literatuur zonder leeftijd, kleine verhalen die bedrieglijk eenvoudig lijken. 
 
Dat hij een gevestigde waarde is in het landschap van de jeugdliteratuur, getuigen de vele vertalingen 
van zijn werk en tal van bekroningen die hij in de loop der jaren vergaarde, met als kers op de taart 
de Astrid Lindgren Memorial Award in 2019 en een nominatie op de shortlist voor de Hans Christian 
Andersen Award in 2020. 
 
De lezing heeft het jaar 1939 als beginpunt. Het verhaal eindigt op de dag van de lezing zelf. In de 
tijd ertussen hoor je het verhaal van het gezin waarin Bart Moeyaert opgroeide, ontstaat er een eerste 
boek, evolueren zijn ideeën en wordt er op een aantal titels dieper ingegaan. Het publiek krijgt op 
verschillende manieren zicht op wat Moeyaert doet en denkt. Je mag dan ook eerder een ‘performance’ 
dan een ‘lezing’ verwachten. En natuurlijk is er tijd voor een vragenronde. 

 
 11 oktober | 101 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
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 Guy Verlinde | derde graad secundair onderwijs 
In Oorlogsstemmen geeft Guy Verlinde een overzicht van de gevolgen van Wereldoorlog I. Honderd 
jaar WOI, dat is honderd jaar van zoeken naar waarom en betekenis, honderd jaar verwerken en lessen 
trekken, wonden likken en littekens koesteren. Een conflict als oneindige inspiratiebron voor 
oorlogsliederen en protestsongs, als voedingsbodem voor elk klein of groot verhaal. 
 
Aan de hand van anekdotes, oorlogsliederen en gedichten als In Flanders Fields, legt Verlinde een link 
naar het heden en bespreekt hij de uitdagingen en bedreigingen waar we als samenleving mee 
geconfronteerd worden. 
 
Daarnaast maken de leerlingen kennis met belangrijke historische tegenstemmen zoals Martin Luther 
King en Nelson Mandela. De protestsongs van onder andere Bob Dylan en John Lennon tonen de kracht 
van muziek en kunst als verzetsmiddel tegen gewapende conflicten. 
 
Voor deze reeks voorstellingen vertaalde Verlinde tal van liedjes naar het Nederlands, zodat iedereen 
de teksten kan mee volgen en begrijpen. 

 
 5 oktober | 202 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
 
 Lize Spit | derde graad secundair onderwijs 

Met het bekroonde Het smelt schreef Lize Spit in 2016 een zinderend debuut. Het sierde maandenlang 
de bestsellerlijsten en is een van de bestverkochte Vlaamse boeken van de laatste jaren. Niet geheel 
onverwacht kreeg het ook diverse vertalingen. Bovendien kijkt Vlaanderen reikhalzend uit naar de 
verfilming van het boek door actrice Veerle Baetens, die er meteen haar regiedebuut van maakt. 
Hoeveel debuten zijn er weggelegd voor 1 titel? 
 
Lize Spit zal in een gezellige babbel met interviewer uitvoerig vertellen over opgroeien en de 
ongemakken die daarbij komen kijken, over het verschil tussen stad en dorp, over de film en haar 
eigen plannen voor de toekomst. Ook zal zij praten over haar net verschenen nieuwe roman 'Ik ben er 
niet'. 
 

 27 september |181 leerlingen volgden de lezing in de Bib 
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Voorleesweek 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest 
jaarlijks het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 
In 2021 liep de Voorleesweek van 20 tot 28 november. Tijdens de campagneweek lazen (groot)ouders, 
leerkrachten, bibmedewerkers, kindverzorgers en zovele anderen voor.  
Eén kwartier, elk kind, elke dag blijven voorlezen. Ook ná de Voorleesweek. 
 
‘Op Stap’ door verteltheater ARTO 

Theater en zang voor de allerkleinsten. Kindjes tot 3 jaar konden genieten van kleine verhalen! 
’Op Stap’ nam hen mee op een wondermooi avontuur met grappige verhalen en speelse liedjes in een 
eenvoudig en kleurrijk decor. 
 
Hier en daar maakten ze mee de voorstelling en genoten ze een uurtje van taal en muziek. 
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‘Lotje vertelt’ door Jeugdtheater Ondersteboven 

In 2012 herwerkte JTO de prentenboeken van Lieve Baeten 
over het nieuwsgierige heksenkind Lotje tot een vrolijke, 
grappige maar ook ontroerende musical. De musical werd een 
groot succes. Hij won de Cultuurprijs 2012 van de stad Sint-
Niklaas en werd drie keer genomineerd voor de Vlaamse 
musicalprijzen. Om nog meer kinderen van het kleine heksje 
te laten genieten, maakte JTO een interactieve vertel-, 
voorlees-, meezing- en dansvoorstelling van de avonturen 
van Lotje. Een voorstelling die eerder al te gast was in 
verschillende bibliotheken. 
 
JTO is vooral bekend voor haar uitgebreid en kwalitatief 
aanbod theateropleidingen. Daarnaast maakt het gezelschap 
theater- en musicalproducties die tot ver buiten de grenzen 
van het Waasland te zien zijn. 
Voor tweede en derde kleuterklassen, eerste leerjaren. 
 
 

 
 15 november | 191 leerlingen volgden de voorstelling in de Bib 
 19 november | 236 leerlingen volgden de voorstelling in de Bib 
 22 november | verplaatst naar voorjaar 2022 door quarantaine (245 leerlingen voorzien) 
 23 november | verplaatst naar voorjaar 2022 door quarantaine (164 leerlingen voorzien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feest in Boeken en Bib 
Studenten van het tweede jaar lerarenopleiding Lager Onderwijs van Hogeschool Odisee werkten een 
creatieve en leerrijke activiteit uit rond ‘Feest’, het thema van de Jeugdboekenmaand waarin leesplezier en 
leesbevordering centraal stonden. 
Zij maakten dit op maat zodat leerkrachten van het vierde en zesde leerjaar er in de eigen klas mee aan de 
slag konden. 
 
 tijdens de Jeugdboekenmaand in maart 
 13 klassen | 322 leerlingen 
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Het Beste van Annie – Frank Cools 
In mei 2020 was het precies 25 jaar geleden dat ze overleed: Annie MG Schmidt, de échte koningin van de 
jeugdliteratuur. 
Een goede reden voor Frank Cools om weer in dat heerlijke werk van haar te duiken. Hij vertelt, rijmt en 
zingt met ongekend plezier over prinsessen, egeltjes, zwarte kippen, vreemde tantes, beren en nog veel 
meer…Allemaal kleine verhaaltjes van de altijd fantastische Annie MG Schmidt! 
Filip Van Duijn (zoon van Annie MG Schmidt) zei: ‘Wat Frank Cools met het werk van mijn moeder doet, is 
heel bijzonder. Ze zou er ontzettend blij mee geweest zijn!’ 
Frank Cools is een gedreven podiumkunstenaar. Hij zingt en acteert, vertelt, schrijft en componeert, zowel 
voor kinderen als volwassenen. 
  
 22 maart | verplaatst door corona naar voorjaar 2022 (90 leerlingen voorzien) 
 
Muzische Voorstelling door studenten Odisee 
Met veel enthousiasme staan de eerstejaarsstudenten lerarenopleiding Lager Onderwijs van Hogeschool 
Odisee elk jaar op de planken. Vertellen, voorlezen, drama en muziek, niks ontbreekt in deze wervelende 
voorstelling vol humor en interactie. Voor tweede en derde kleuterklassen, eerste en tweede leerjaren. 
Spijtig genoeg werd ook dit geannuleerd door de onverwachte ‘Paaspauze’ in het onderwijs. 
 
 2 april | geannuleerd door corona (150 leerlingen voorzien) 
 23 april | geannuleerd door corona (151 leerlingen voorzien) 
 30 april | geannuleerd door corona (73 leerlingen voorzien) 
 
Kinderrechtenwandeling 
De kinderrechtenwandeling, begeleid door een stadsgids, loodst de kinderen doorheen het centrum van de 
stad, vertelt pittige historische verhalen en legt tegelijk de koppeling naar het hier en nu en wat nu juist 
kinderrechten met die verhalen te maken hebben. UNICEF België, dienst toerisme, stadsgidsen, de 
bibliotheek en de jeugddienst sloegen de handen hiervoor in elkaar. Het resultaat is een luchtige, 
interactieve wandeling met dat net ietsje meer inhoud. 
 
In het voorjaar werd een aangepaste wandeling voorzien (enkel buiten) voor 4 klassen (100 leerlingen). In 
het najaar konden de wandelingen gewoon doorgaan en deden er 13 klassen mee (265 leerlingen) 
 
Presentatiedag ‘Groeien in Cultuur’ 
Zoals elk seizoen hadden de stedelijke culturele instellingen van Sint-Niklaas weer allerlei creatiefs op het 
menu voor de scholen uit de streek. Omdat wij als team geloven in ons aanbod stelden we dit met veel 
plezier voor. Dit jaar niet door middel van een presentatie maar aan de hand van een gezellig en persoonlijk 
gesprek.  
 
Deze woensdagnamiddag was het uitgelezen moment om te ontdekken welk cultureel aanbod interessant, 
relevant maar ook plezant kan zijn voor de school en haar leerlingen. Waren present: collega’s van de 
Stedelijke Musea, de Bib, het Stadsarchief, dienst Toerisme, de Stedelijke Academie voor Schone kunsten 
en het Cultuurcentrum, MOOOV filmfestival, het Special Arts Festival, Kunstenparcours Coup De Ville en 
Erfgoedcel Waasland. 
 

02/06 | op de speelplaats van het SASK (buitenmarktje) 
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Okan vertelt  
Leerlingen uit de OKAN-klas vertellen verhalen over muziek. 
Anderstalige nieuwkomers en de verhalen uit hun land van herkomst: hier gaan de onthaalklassen 
secundair onderwijs een schooljaar lang mee aan de slag. Het resultaat van dit project hoor je in een reeks 
boeiende voorleessessies in de Bib. Ter ondersteuning van de voorleesmomenten werden de zeven mooiste 
verhalen visueel vormgegeven tot Kamishibai vertelplaten. Als extraatje krijgt elke groep een boekje mee 
om de verhalen nog eens rustig te lezen in de klas. 
 
Voor eerste en tweede leerjaren. 
 
 1 juni | geannuleerd door corona (45 leerlingen voorzien) 
 2 juni | geannuleerd door corona (42 leerlingen voorzien) 
 3 juni | geannuleerd door corona (40 leerlingen voorzien) 
 8 juni | geannuleerd door corona (50 leerlingen voorzien) 
 9 juni | geannuleerd door corona (46 leerlingen voorzien) 
 10 juni | geannuleerd door corona (47 leerlingen voorzien) 
 11 juni | geannuleerd door corona (geen leerlingen voorzien) 
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Achtste Voorleestoer | 3 mei 2021 

Uit ervaring met auteurslezingen blijkt dat de voordracht van auteurs enorm wordt gewaardeerd en vaak 
zelfs als hoogtepunt van de lezing wordt ervaren. De kracht van voorlezen naar waarde schatten, werd dan 
ook het streefdoel van de Voorleestoer: de jongeren verwennen met meerdere voorleessessies op één dag, 
op ongewone locaties doorheen de stad en hen een onvergetelijke literaire hoogdag bezorgen. Vanaf het 
tweede secundair haken nogal wat lezers af. Niet verwonderlijk, de prikkels van buitenaf zijn enorm. Geen 
probleem, zolang het leesvuur op waakstand gehouden wordt. De keuze voor dit Voorleesproject viel 
bijgevolg op de leeftijdsgroep van 14-jarigen. 
 
Na de schitterende ervaring van de eerste Voorleestoer in 2013, ‘het jaar van het voorlezen’, kon een vervolg 
niet uitblijven. De uitermate positieve reacties van auteurs, illustratoren, leerlingen, leerkrachten… 
smeekten om meer van dat.  
 
Vorige edities gingen door op 27 april 2015 (de 2de), 18 april 2016 (de 3de), 20 februari 2017 (de 4de), 23 
april 2018 (de 5de feesteditie), 6 mei 2019 (de 6de) en 18 mei 2020 (de 7de – lightversie). 
 

Op maandag 3 mei 2021 ging de Voorleestoer 
in Sint-Niklaas gewoon door. Voor de orga-
nisatoren was het immers géén optie om niets 
te doen. Het gevolg: de Voorleestoer 2021 werd 
een volledig coronaveilige scholeneditie.  
 
Weliswaar géén wandeling voor de 1.700 scho-
lieren langsheen fijne en unieke locaties in de 
stad, noch een afsluitend gezellig samenzijn 
met de 59 deelnemende auteurs en illu-
stratoren… Máár de essentie bleef: 14-jarigen 
onderdompelen in de wondere wereld van 
auteurs en illustratoren en hen zo aansteken 
met het leesvirus. Geen saaie lezingen, maar 
stuk voor stuk interessante schrijvers en 
illustratoren die begeesterd vertelden over hun 
werk.  
Ook ‘niet-boekenwurmen’ hingen gegarandeerd 
aan de lippen van de crème de la crème van de 
Vlaamse jeugdauteurs en -illustratoren. 
Vera Van Renterghem, Frank Pollet, Rob 
Baetens, Evelien De Vlieger, maar ook Gitte 
Vancoillie, Jurgen Walschot zijn maar enkele 
van de schrijvers en illustratoren die deelnamen 
aan de Voorleestoer. En hoewel de leerlingen 
dit jaar noodgedwongen op hun eigen school 
bleven, zochten de 12 deelnemende scholen 

naast klaslokalen ook naar meer tot de verbeelding sprekende locaties om de auteurs en de scholieren 
samen te brengen. Zo gingen er lezingen door in het atrium, op de pumpzolder, in een Doka en zelfs in een 
woonwagen. 
 
Voor het 8e jaar op rij wou de Voorleestoer het leesplezier bij jongeren stimuleren. Dit kon enkel dankzij 
de steun van de partners, sponsors en organisatoren, in de eerste plaats de Scholengemeenschap en de 
Bib, maar dit jaar nóg meer dan andere jaren was de medewerking en de inzet van de scholen en de 
leerkrachten onontbeerlijk. Enkel dankzij hen kon de Voorleestoer ook dit jaar weer doorgaan en konden 
de 1.753 scholieren genieten van een literatuurrijke voor- of namiddag. Natuurlijk ook een dankjewel aan 
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de 59 auteurs en illustratoren die 3 mei een hele dag vol overgave en met veel goesting kwamen vertellen 
over hun werk, hun passie. 
 
Wij geloofden erin dat het een mooie editie werd, niet zoals andere jaren, maar … deze tijd leerde ons 
flexibel te zijn en het mooie te zien in kleine dingen. Zoveel leerlingen die een halve dag niet gewoon les 
hadden -ook niet online hoefden te zijn- en mochten genieten van mooie woorden en mooie beelden. Het 
leek ons in elk geval meer dan de moeite waard!  
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Jeugdboekenmaand 

Een jaarlijks terugkerend en gesmaakt gegeven: de Jeugdboekenmaand. Van 1 tot 31 maart 2021 was het 
opnieuw zover. Het thema voor deze editie was “Lezen is een feest!”. 
 
Omdat de voorbereidingen hiervoor telkens al in het najaar starten, besloten we om alle geplande 
activiteiten digitaal te laten doorgaan of een coronaveilig alternatief aan te bieden.  
 
 

 
 
Tentoonstellingen  
De derdejaarsleerlingen van Forum Da Vinci maakten verschillende bibmaquettes die een mooie plaats 
kregen in de jeugdafdeling.  
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De leerlingen van het derde en vierde jaar Portus Berkenboom maakten voor de gelegenheid grote 
feesttaarten en vlaggen. 
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Bibliotheca Wasiana haalde haar collectie jeugdboeken uit de rekken en stelde deze tentoon in de 
volwassenafdeling. 
 

 
 
Trollenverhalen – Meneer Zee | 3, 10, 17, 24 en 31 maart 2021  

Wie anders dan Meneer Zee kan de 
trollen uit oude volksverhalen weer 
tot leven wekken? Meneer Zee 
bewerkte een aantal verhalen met 
trollen in de hoofdrol tot vijf 
fantastische vertellingen, die hij zelf 
brengt, begeleid door de prachtige 
muziek van Raf Druwé. Je kon ze de 
hele jeugdboekenmaand lang (heel 
maart dus) bekijken via de website van 
de Bib. Woensdag 3 maart om 14 uur 
gooiden we de eerste online. Vanaf 
dan postten we elke woensdag van 
maart om 14 uur een nieuw verhaal. 
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De wondere wereld van het goochelen – Nicholas Arnst | 7 maart 
2021 
Heb je er altijd al van gedroomd om goochelaar te worden? Dit was 
je kans! Niemand minder dan meester-goochelaar Nicholas Arnst 
nam je mee in de wondere wereld van de goocheltrucs! Eén uur 
lang liet hij je verschillende trucs zien én je ging ook zelf aan de 
slag. Na deze livestream was jij de goochelaar van dienst op de 
volgende familiefeestjes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Graaf Itti on stage | 13 maart 2021  
Er was eens, in een land hier ver vandaan, een koning. Maar in tegenstelling tot koningen in andere 
sprookjes, is dit geen oppermachtige, superrijke koning. Deze koning zit in zak en as: zijn schatkist is 
volledig leeg. (Uit: Graaf Itti) 
 

 
 
Zet je schrap voor een Mega meta-avontuur met Graaf Itti, theater en accordeonmuziek in een hoofdrol. 
Nelle De Maeyer - van Ziellabo Vannelle – neemt een groepje jongeren een dag lang op sleeptouw in de 
wereld van improvisatietheater. Zij gaan aan de slag met taal, gevoelens, thema’s en personages uit het 
jeugdboek van Eef Rombaut. Elke De Meester improviseert met haar favoriete instrument muziek op het 
toneel en jeugdauteur Eef Rombaut leest voor. Het resultaat kan je nadien online bekijken. 
Graaf Itti is een ode aan de creativiteit en leert kinderen verschillende manieren om naar kunst te kijken. 
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Lotje is jarig | Jeugdtheater Ondersteboven | 13 en 20 maart 2021 
Heks Lotje vraagt de andere heksen of ze haar Poes hebben gezien, maar 
niemand heeft tijd om haar te helpen zoeken. Moet ze nu haar 
verjaardag alleen vieren?  
Marjan De Gendt van Jeugdtheater Ondersteboven nam je mee in het 
prachtige verhaal van ‘Lotje is jarig’. De filmpjes waren te bekijken op 
de website en de Facebookpagina van de Bib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Hartroerende verhaal van Hartenhaas | Hilde Rogge | 14 maart 2021 
Er is geen druppel water gevallen de laatste weken. Alle dieren worden bang. Want als er geen regen valt, 
is er geen water. En als er geen water is, is er geen leven. Alleen dood. Gelukkig is bedachtzame beer bij 
de pinken! Hij verzint iets grandioos! Maar dan komt Haas. Hartenhaas. Hij wil niet. Hij kan niet. Hij mag 
misschien niet. Het Hartroerend verhaal van Hartenhaas is een grappig en tegelijk ontroerend verhaal over 
macht en onmacht, kuddegeest en kuddekwelling, over kunst, respect en schoonheid. Een verhaal voor 
groot en klein mensenkind. Een verhaal vol bloemenwind!  
 
Op zondag 14 maart 2021 om 10 uur verscheen de link naar het verhaal op onze website en 
Facebookpagina. De link bleef de hele dag beschikbaar. 
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Muzikale voorstelling | Fijnbesnaard & Compagnie | 21 maart 2021 
Rond het thema FEEST! in de Jeugd-
boekenmaand, stelde het gezelschap 
Fijnbesnaard & Compagnie 2 liedjes voor 
waarmee je met heel het gezin op een 
interactieve manier mee aan de slag kon 
gaan: zingen en bewegen op het ritme van 
de Bib! Lezen, boeken, kijken, de Bib, ... 
Maar vooral heel veel muziek en...FEEST! 
 
Te volgen op de website en Facebook-
pagina van de Bib. 
 
 
 

Feestwandeling Vos en Haas | 28 maart 2021 
Uil geeft een feestje, en jij bent uitgenodigd! 
We verwachtten jou op zondag 28 maart aan de 
Bib. Je zette je feestmuts op en trok je 
wandelschoenen aan, want we feestten op 
verschillende plekken in de stad. 
Feestvarkens tussen 4 en 9 jaar waren welkom, 
ongenode virussen niet: we werkten dus met 
tijdsblokken om het feestje coronaproof te 
houden. Het verhaal werd via smartphone of 
tablet digitaal voorgelezen tijdens de 
wandeling.  
 
Boekvoorstelling Eekhoorn & zijn bosvrienden | 28 maart 2021 
Tijdens het slotweekend van de Jeugdboekenmaand lanceerde stad Sint-Niklaas ‘Eekhoorn & zijn 
bosvrienden’, een prentenboek door Lynn Pinsart & Emma Thyssen. 
 

Eekhoorn wil geen Eekhoorn meer zijn. 
En het bos vindt hij ook niet meer fijn. 
Misschien is hij liever een pruik. 
Of een warme bontsjaal. 
Je leest het al, Eekhoorn is een tikkeltje 
speciaal. 
 
Met Neushoornkever zoekt hij een nieuwe 
job. 
Wordt het een succes of een dikke flop? 
 
 
 
 

Dat ontdekte je in dit beestige verhaal uit Sint-Niklaas tijdens een digitaal voorleesmoment via Facebook 
op zondag 28 maart 2021. 
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Kinderstadsdichter 

Kinderstadsdichter 2.0 
Sinds 2010 organiseert de Bib de campagne Kinderstadsdichter: een jaarlijkse zoektocht naar een jonge 
dichter (tussen 8 en 14 jaar) die de stad Sint-Niklaas poëtisch vertegenwoordigt op een aantal specifieke 
momenten doorheen het jaar. De Kinderstadsdichter is intussen een begrip geworden. Een mooi bewijs 
hiervan: naast de performances op die vaste momenten – Villa Pace, Sinterklaas, Jeugdboekenmaand – 
vragen nu ook andere stadsdiensten om de Kinderstadsdichter aan het werk te zetten voor nieuwe 
initiatieven zoals Geboortebos of Wereldlichtjesdag. Zoals bij alle goede projecten wordt het, 10 
Kinderstadsdichters verder, tijd voor een nieuwe bries, tijd om het concept te herwerken zonder afbreuk te 
doen aan de essentie nl. een poëtische blik op de stad en dit door de ogen van een kind/jongere. 
 
De grootste verschilpunten met de voorgaande 10 jaar is dat de Kinderstadsdichter vanaf 2020 voor 2 in 
plaats van 1 jaar wordt aangesteld én dat de leeftijd van de kandidaten wordt aangepast naar 13-15 jaar 
(1e,2e of 3e secundair) in plaats van 8-14 jaar. 
 
Kinderstadsdichter 2020-2021 
Mauro Pauwels werd op 25 juni 2020 aangesteld als Kinderstadsdichter van Sint-Niklaas. Dit voor een 
periode van 2 jaar. Dit betekent dat er in 2021 géén campagne werd opgestart stad zkt Kinderstadsdichter. 
Tijdens zijn 2e jaar als Kinderstadsdichter schreef Mauro verschillende gedichten. 
 

Een belangrijk project dat samen met Mauro werd uitgedacht 
en uitgewerkt, was NESTEN, gelanceerd bij de start van de 
Poëzieweek 2021. Deze oproep was bedoeld om samen met 
de Kinderstadsdichter mee te schrijven aan een participatief 
stadsgedicht. 
 
Ons Kot werd de voorbije twee maanden verbouwd tot een warm 
en dichterlijk nest, opgetrokken uit de taal van inwoners, 
gefundeerd met de beginverzen van Lies Van Gasse en woord per 
woord als een puzzel gelegd door Kinderstadsdichter Mauro 
Pauwels. Het participatief stadsgedicht Nesten werd een 
poëtisch oord dat straalt van goesting en levensvreugde en zal 
de komende tijd als een lichtbaken de gevel van de Bib tooien. 
Als aanmoediging, als woorden van dank, als symbool dat 
cultuur verbindt en soelaas biedt, als rustpunt en een veilige 
haven die we kunnen verlaten om er met nog meer plezier naar 
terug te keren. 
 
De brochure met de poëtische bijdragen van verschillende 
inwoners en het uiteindelijke gedicht Nesten was gratis te 
verkrijgen in de Bib.  
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Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen  

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst 
van boeken om te beoordelen. Ze komen samen in leesgroepen om onder begeleiding 
van een volwassene te praten over de boeken. Als je als jurylid alle titels van jouw 
leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Op het stemformulier noteer je je 
top 8. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.  
 

Het werkjaar  
In mei 2021 werd het 31ste werkjaar van de KJV in Sint-Niklaas afgesloten. De 4 groepen, verdeeld over 4 
leeftijdscategorieën, vergaderden 5 maal tussen oktober 2020 en april 2021 op vrijdagavond, zaterdag- en 
zondagvoormiddag. Er waren 122 ingeschreven juryleden. 
 
 Bib Sint-Niklaas nam deel met vier leeftijdsgroepen: 
 Groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar) | 55 lezers 
 Groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar) | 51 lezers 
 Groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar) | 8 lezers 
 Groep 6: +14 jaar (3de en 4de middelbaar) | 7 lezers 
 
Sint-Catharina Tinel uit Sinaai startte in 2020 met ondersteuning van de Bib, een KJV-werking tijdens de 
schooluren. In 2020 lazen er 74 juryleden uit 11 klassen mee.  
 
Voor de begeleiding van de verschillende groepen konden we ook in 2020–2021 rekenen op de steun van 
8 erg gemotiveerde vrijwilligers.  
 

Gelukkig kon het startfeest op 17 oktober gewoon 
fysiek doorgaan met auteur Luc Hanegreefs. 
 
Voor de begeleiders voorzagen we een werk-ontbijtje. 
 
De samenkomsten van groep 5 en groep 6 verliepen 
enkel in november en januari digitaal. Groep 3 en 
groep 4 heeft het hele werkjaar fysiek afgesproken, 
meestal gezellig buiten. Ook als het koud was. De 
lezers waren goed aangekleed of hadden een 
dekentje bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php
http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php
http://www.kjv.be/lid_worden/index.php
http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php
http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php?groep=3
http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php?groep=4
http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php?groep=5
http://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php?groep=6
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Hierbij de top-3 van de KJV-boeken van de verschillende groepen van Sint-Niklaas. 
 
Groep 3 | 8-10-jarigen | 55 juryleden gestemd 

1. De keukenprins van Mocano V - Mathilde Masters 
2. De maan is overal – Kolet Janssen 

3. Homme en het noodgeval – Annejan Mieras 
 

Groep 4 | 10-12-jarigen | 44 juryleden gestemd 
1. Samen op de vlucht – Nadja Van Sever 

2. De veger – Jonathan Auxier 
3. Dasja, oftewel het leven van een pup – Karel Čapek 

 
Groep 5 | 12-14-jarigen | 8 juryleden gestemd 

1. Nete – Lyne Uytterhoeven 

2. Adres onbekend – Susin Nielsen 
3. Ik zal op je wachten – Luc Hanegreefs 

 
Groep 6 | 14-16-jarigen | 6 juryleden gestemd 

1. Ijzerkop – Jean-Claude Van Rijckeghem 

2. Jinxed – Amy McCulloch 
3. Duivels spel – Inge Verbruggen 

 
De slotfeesten konden ook doorgaan, wel een alternatieve versie. Voor groep 3 en groep 4 voorzagen we 
op vrijdag 7 mei een wandeling met vragen over de gelezen boeken. Bij terugkomst aan de Bib hielden we 
buiten nog een klein feestje met een hapje en een drankje.  
 

Groep 5 en groep 6 kwamen op zaterdag 8 mei naar 
de Bib. We volgden samen op groot scherm de 
digitale sessies van Iedereen Leest. 
 
Als bedanking werd er op 25 juni een slotmoment met 
de begeleiders georganiseerd. 
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Babyborrel en Leesfeest 

Babyborrel 
Speciaal voor Babyborrel nodigen we steeds alle ouders 
persoonlijk uit, waarvan de kleine spruit onlangs één jaar is 
geworden. Tijdens dit jaarlijkse babyfeest geven we 
doorlopend korte rondleidingen in de jeugdbib. Ouders en 
kinderen genoten van een hapje en een drankje en kregen een 
mooie verjaardagskalender, vormgegeven door Emma Thyssen, 
mee naar huis op vertoon van de uitnodiging. Op zondag 2 
oktober 2021 kwamen 26 gezinnen langs. 
 
Op zondag 10 oktober 2021 werd ook voor het eerst een 
Babyborrel in filiaal Sinaai georganiseerd. 5 gezinnen kwamen 
langs.  
 
 

 
Leesfeest 
Op zaterdag 16 oktober 2021 werden eerste lezertjes uitgenodigd om 
kennis te maken met de Bib. We verstuurden uitnodigingen en affiches naar 
alle lagere scholen om het Leesfeest in de kijker te zetten. Tijdens het 
Leesfeest toonden we het uitgebreide aanbod aan eerste leesboekjes en 
gaven we meer uitleg over het AVI-systeem. Wat is een goed boek voor 
mijn kind? Wat kan hij/zij al lezen? Is dit boek niet te moeilijk of juist te 
gemakkelijk? Maar ook, welke boeken leest mijn kind graag? Al deze 
vragen probeerden we tijdens het Leesfeest te beantwoorden samen met 
een hapje en een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
Boekstartdag  

Tijdens de Boekstartdag op zaterdag 22 mei 2021 
stond de Bib – of althans de esplanade voor de Bib - 
volledig in het teken van jonge gezinnen met baby’s 
en peuters. In gezinsbubbel genoten kersverse ouders 
(38 gezinnen) van doorlopende, inspirerende acti-
viteiten en ontdekten ze het boekenaanbod voor de 
jongste telgen. We dompelden ze onder in de 
magische wereld van het voorlezen, met én zonder 
babygebaren; leerden verschillende babydraag-
technieken aan; legden de mooiste familieportretten 
vast op de gevoelige plaat en zoveel meer. I.s.m. Huis 
van het Kind.  
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#Gekaft 

1 september, de eerste halve dag van het nieuwe schooljaar was nog maar net achter de rug of de leerlingen 
konden al hun nagelnieuwe schoolboeken komen kaften op #Gekaft in de Bib! 6 enthousiaste 
kaftvrijwilligers bemanden het #Kaftstation en kaftten de schoolboeken, agenda’s, schriftjes of dagboeken 
van maar liefst 26 gezinnen met 2, 3 of zelfs 4 kinderen. In het #Kaftcafé, bemand door de dames van 
Oxfam Wereldwinkels, kwamen maar liefst 96 mensen over de vloer. In het #Kaftatelier konden de 
deelnemers hun kaftwerkjes versieren met allerlei originele knutseltechnieken. Illustrator Watcharita Aroon 
tekende heerlijke illustraties om het geheel helemaal af te maken!  
 

 
 
 
Leesbazaar 

 
Na al die maanden in hun kot hadden heel wat jonge Bibbezoekertjes reiskriebels. Geen probleem voor het 
Bib-reisbureau: we stuurden hen samen met hun bubbel op wereldreis! Tijdens een wandeling op 21 
februari doorheen de stad belandden kinderen tussen 4 en 9 jaar oud in verre landen, en aan de hand van 
vijf voorleesverhalen werden ze ondergedompeld in andere culturen. De Leesbazaar ging volledig 
coronaproof: de verhalen werden vooraf opgenomen en konden met de app Actionbound tijdens de 
wandeling digitaal worden beluisterd. Onze reizigers kregen een sapje en koek mee voor onderweg. Na 
afloop konden ze nog een knutselpakketje afhalen als souvenir. Er deden 22 bubbels mee aan de 
Leesbazaar! In totaal bereikten we 36 volwassenen met 42 kinderen. 
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Sint in de Bib  

Sinterklaastekenwedstrijd  
Naar jaarlijkse gewoonte konden de kinderen een tekening voor de Sint inkleuren. We kregen 206 
tekeningen kunstig ingekleurd terug. Ook dit jaar stonden we weer op de website van ‘Stad van de Sint’. 
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. 
 

 
Grappen & Grollen met Piet!  
Op woensdag 1 december zouden 9 leerlingen van het 6de jaar Onthaal en Recreatie Onze-Lieve-Vrouw-
Presentatie weer een middag vol verhalen en spelletjes voorzien. Maar ook voor pieten golden de 
verstrengde coronamaatregelen en werd deze activiteit op het laatste nippertje geannuleerd. De al 
gemaakte versiering fleurde de jeugdafdeling dan maar op! 
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Kunstendag voor Kinderen 

Kunstendag voor Kinderen | voorlezen XL | 21 november 2021 
HOERA! Op zondag 21 november 2021 vierden we 
samen één groot feest in de Bib van Sint-Niklaas. 
Een kunstig voorlees- én knutselfeest van maar 
liefst 120 minuten. En dat voor álle families met 
kinderen tot twaalf jaar! De tiende verjaardag van 
Kunstendag voor Kinderen lieten we niet 
onopgemerkt aan ons voorbij gaan. 10 jaar feest! 
Dat was op 10 verschillende vertelhoekjes en 
voorleesplekjes genieten van 10 verhalen 
vormgegeven door Carll Cneut. 10 jaar feest! Dat 
was ook de artiest in jezelf loslaten en samen met 
andere jonge kunstenaars bouwen aan een mega-
kunstwerk van wel 10 meter lang! Met de steun van 

 Cultuurtuin WAAS. 
 



 102 

 
 
Kunstendag voor Kinderen | EXPO winnaars Het Grootste Kunstwerk | 19 november 2021 
Kunstendag voor Kinderen-ambassadeur en Ketnetwrapper Sander Gillis daagde kinderen uit om in de 
aanloop naar Kunstendag voor Kinderen creatief aan de slag te gaan met het campagnebeeld van Carll 
Cneut en het grootste kunstwerk ooit te maken. Aan de oproep was ook een wedstrijd verbonden: de leukste 
inzendingen tonen we tijdens een eigen mini-expo bij ons in de Bib!  
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En verder…  

Bestemming Bib 
Tijdens de zomermaanden zet de Bib 
traditiegetrouw in op leesbevordering. 
Jonge lezers tussen 3 en 18 jaar konden 
in de bibliotheek en haar filialen een 
reispas afhalen met zes bestemmingen 
op, waar ze telkens een boek bij zochten. 
Ze werden uitgedaagd om deze zomer 
dus zes boeken te lezen. Voor elk gelezen 
boek kregen ze een stempel in hun 
reispaspoort. Als ze zes stempels 
verzameld hadden en de reispas vol was, 
leverden ze hem in bij de bibliotheek. 
Wie zijn reispas inleverde, maakte kans 
op mooie prijzen!  
 

95 kinderen (2020: 60) brachten een vol 
reispaspoort terug en konden een leuke 
prijs kiezen uit de prijzenkast! 
 
 
Reis naar de Blues 
De blues wordt algemeen beschouwd als de basis van de moderne popmuziek. Vanop de katoenvelden in 
Mississippi waar de Afrikaanse slaven hun ‘working songs’ zongen, over de zwoele ‘house parties’ van 
Chicago, ontwikkelde deze muziekvorm zich tot de basis van de rock ’n roll, soul, funk, disco, R&B en 
Hiphop. 

Het werd een interactief concert waar 
de participatie en beleving van de 
kinderen centraal staan. Ze werden 
uitgenodigd om te dansen en te 
zingen, terwijl ze verschillende blues-
ritmes ontdekten. Aan de hand van een 
interactief verhaal gaf Guy Verlinde 
met zijn muzikanten een overzicht van 
de belangrijkste stromingen, invloed-
rijkste muzikanten, populairste instru-
menten en schetstte daarnaast ook de 
sociaal-culturele achtergrond met 
verhalen en anekdotes. Alles wordt 
geïllustreerd met veel livemuziek. 
 
 
 

Reis naar de Blues’ was een familievoorstelling in openlucht. De Bib voorzag ook een mobiele uitleenstand 
waaronder cd’s en boeken over blues.  
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Schatten van Vlieg | 1 juli - 31 augustus 2021 
 

 
“Vlieg speelt in het park. Een wit konijn loopt hem haastig voorbij. Vlieg volgt hem, door het konijnenhol. Plots 
is hij in Wonderland!”  
 
Schattenjagertjes volgden deze zomer Vlieg naar Wonderland en ontdekten doorheen de Bib een heleboel 
knotsgekke illusies. Vervormende spiegels, dansende kleuren, een theepartijtje met jezelf… gelukkig kon 
iedereen ook op tijd ontsnappen, voordat ze door de Hartenkoningin een kopje kleiner werden gemaakt!  
Aan de hand van de uitgedeelde boekjes en gadgets kunnen we zien dat een 100-tal kinderen Wonderland 
hebben ontdekt… en de schat van Vlieg hebben gevonden! We kregen wel heel wat leuke reacties: mooi 
vormgegeven boekje, tof verhaaltje, de opstellingen waren heel aantrekkelijk voor kinderen…  
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De Bib in cijfers 
De Bib van Sint-Niklaas schakelde eind september 2019 over naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise. 
Deze omschakeling heeft ook gevolgen voor de manier waarop statistieken en cijfergegevens verzameld 
worden én voor de manier waarop de collectie wordt ingedeeld (in ‘kasten’ in plaats van ‘sublocaties’).  
 
Toen het jaarverslag van 2019 werd geschreven, waren nog niet alle materialen succesvol omgezet naar 
de juiste kasten. Er werden toen grote inspanningen geleverd om het cijfermateriaal toch de werkelijkheid 
te doen benaderen door bezitscijfers te berekenen op basis van aanwinsten- en afvoercijfers.  
 
In 2020 is de kastindeling echter volledig afgerond en werden de bezit- en uitleencijfers wel rechtstreeks 
uit Wise gehaald. Voor het verzamelen van de cijfers voor dit jaarverslag (bezit en uit-
leningen/verlengingen) vertrokken we vanuit de kastindeling, waarbij elke kast in Wise gelijkgesteld werd 
met de omschrijvingen (jeugd fictie, jeugd strips, jeugd non-fictie, etc.) die sinds enkele jaren voor het 
jaarverslag gebruikt worden.  
 
 
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek |  bezit 

Alhoewel de bezitscijfers in dezelfde grootteorde liggen van de voorbije jaren, is het duidelijk dat de 
omschakeling naar het nieuwe bibliotheeksysteem een vergelijking met de voorbije jaren bemoeilijkt. De 
cijfers van 2019 zijn niet 100 % betrouwbaar omdat in 2019 cijfergegevens uit 2 verschillende 
bibliotheeksystemen verwerkt moesten worden en de kastindeling nog niet op punt stond.  
2020 is het eerste jaar waarin de cijfergegevens volledig uit het nieuwe bibliotheeksysteem gehaald 
werden. Naar verwachting zullen de cijfers die vanaf 2020 uit Wise gehaald worden correct met elkaar te 
vergelijken zijn.  
 
Gedrukte materialen 
Het aantal gedrukte materialen is quasi stabiel (+ 0,12 %) gebleven ten opzichte van vorig jaar.  
 

Bezit gedrukte materialen 2021 2020 2019 % tov 2020 

jeugd fictie 18883 18450 16454 2,35% 

jeugd strips 5050 4920 4613 2,64% 

jeugd non-fictie 5438 5334 5450 1,95% 

Totaal jeugd 29371 28704 26517 2,32% 

          

volwassen fictie 28589 29075 27276 -1,67% 

volwassen non-fictie 41795 40948 43270 2,07% 

volwassen strips 6562 6983 6309 -6,03% 

tijdschriftnummers 5657 6128 5729 -7,69% 

Totaal volwassenen 82603 83134 82584 -0,64% 

Totaal gedrukte materialen 111974 111838 109101 0,12% 
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26 % van de collectie gedrukte materialen bestaat uit jeugdmaterialen, de overige 74 % zijn materialen 
voor volwassenen. 
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Audiovisuele materialen 
De AVM-collectie staat al jarenlang onder grote druk door de steeds toenemende concurrentie van online 
streamingdiensten. Vooral bij de AVM-materialen voor volwassenen is deze teneur meer en meer zichtbaar. 
De dalende uitleencijfers van dit collectie-onderdeel vertalen zich ook in een keuze om het AVM-aanbod 
voor volwassenen te verkleinen. Ook in 2021 kromp deze collectie verder in met 3,08 %.  
De AVM-materialen voor de jeugd tonen een tegenovergestelde tendens en namen met bijna 15 % in 
omvang toe. 
 
Bezit AVM 2021 2020 2019 % tov 2020 
cd jeugd 382 236 435 61,86% 
cd volw. 20089 21431 22000 -6,26% 
totaal cd's 20471 21667 22435 -5,52% 

     
lp 300 297 300 1,01% 

     
cd-rom  0 13 10 -100,00% 

     
daisy jeugd 134 142 110 -5,63% 
daisy volw. 144 73 182 97,26% 
totaal daisy's 278 215 292 29,30% 

     
dvd jeugd 1676 1609 1604 4,16% 
dvd volw. 9358 9372 12434 -0,15% 
blu-ray jeugd 91 93 94 -2,15% 
blu-ray volw. 657 785 844 -16,31% 
totaal dvd/blu-ray 11782 11859 14976 -0,65% 

     
games jeugd 391 238 188 64,29% 
games volw. 231 226 235 2,21% 
totaal games 622 464 423 34,05% 

     
totaal AVM jeugd 2674 2331 2441 14,71% 
totaal AVM volw. 30779 32184 35995 -4,37% 

     
Totaal AVM 33453 34515 38436 -3,08% 

 
Gezelschapsspellen en e-readers 
In 2019 werd een collectie spellen voor volwassenen opgestart. In 2020 nam deze collectie met bijna een 
kwart toe ten opzichte van het jaar voordien en ook in 2021 groeide de collectie opnieuw met 1/5 aan ten 
opzichte van 2020. De succesvolle collectie richt zich vooral op volwassenen en oudere kinderen (12+).  
 
Overige bezit 2021 2020 2019 % tov 2020 
speel(leer)materialen 292 240 195 21,67% 
e-readers 34    
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Magazijn 
Naast de open-kast-collectie herbergt de Bib ook nog een omvangrijke magazijncollectie. Maar liefst 71.571 
materialen worden bewaard in een kelderverdieping van de Bib. 85 % van deze collectie bestaat uit 
gedrukte materialen, de resterende 15 % uit AVM-materialen. 
 
Bezit magazijn 2021 
magazijn jeugd fictie  1526 
magazijn jeugd non-fictie 1 
magazijn volwassen fictie 17880 
magazijn volwassen non-fictie 26828 
magazijn volwassen strips 3658 
magazijn tijdschriften 11245 
Totaal gedrukte materialen 61138 

  
magazijn volwassen CD 7347 
magazijn lp 1272 
magazijn volwassen daisy 52 
magazijn volwassen DVD 1762 
Totaal AVM 10433 

  
Totaal magazijn 71571 

 
 
Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | aanwinsten en afvoer 

Gedrukte materialen | aanwinsten en afvoer 
Het aantal aangekochte materialen daalde met 3,88 % ten opzichte van 2020. Dit is volledig terug te leiden 
tot een sterke daling (-20,95 %) van het aantal aangekochte jeugdmaterialen. Dit geldt zowel voor jeugd 
fictie (-19,20 %), jeugd strips (-24,71 %) als jeugd non-fictie (-24,36 %). 
 
De collectie voor volwassenen nam met bijna 4 % wel licht in omvang toe.  
 
Aanwinsten gedrukte materialen 2021 2020 2019 % tov 2020 
jeugd fictie 1683 2083 1997 -19,20% 
jeugd strips 387 514 760 -24,71% 
jeugd non-fictie 382 505 277 -24,36% 
Totaal jeugd 2452 3102 3034 -20,95% 
          
volwassen fictie 1849 1927 1671 -4,05% 
volwassen non-fictie 2716 2535 3403 7,14% 
volwassen strips 587 573 580 2,44% 
tijdschriftnummers 2138 1998 2234 7,01% 
Totaal volwassenen 7290 7033 7888 3,65% 
          
Totaal gedrukte materialen 9742 10135 10922 -3,88% 

 
Het aantal afgevoerde materialen steeg met ruim een derde ten opzichte van vorig jaar en lag min of meer 
op het niveau van 2019. Doordat er minder aangekocht werd bij de jeugdmaterialen, werd er bij dit 
collectie-onderdeel ook minder afgevoerd. Bij de gedrukte materialen voor volwassenen werd er dan weer 
wel volop afgevoerd. Vooral de collecties van de volwassen fictie en van de strips voor volwassenen werden 
in 2021 grondig onder handen genomen.  
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Afvoer gedrukte materialen 2021 2020 2019 % tov 2020 
jeugd fictie 1092 1271 1192 -14,08% 
jeugd strips 230 324 185 -29,01% 
jeugd non-fictie 432 612 512 -29,41% 
Totaal jeugd 1754 2207 1889 -20,53% 
       
volwassen fictie 2166 1253 1792 72,87% 
volwassen non-fictie 2234 1987 4090 12,43% 
volwassen strips 686 26 133 2538,46% 
tijdschriftnummers 3358 2114 1749 58,85% 
Totaal volwassenen 8444 5380 7764 56,95% 
       
Totaal gedrukte materialen 10198 7587 9653 34,41% 

 
 
Gedrukte materialen | overzicht 
De collectie-grootte van de gedrukte materialen bleef nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Er werden 9.742 
materialen aangekocht en 10.198 materialen afgevoerd. 
 
2021 bezit aanwinsten afvoer 
jeugd fictie 18883 1683 1092 
jeugd strips 5050 387 230 
jeugd non-fictie 5438 382 432 
Totaal jeugd 29371 2452 1754 

       
volwassen fictie 28589 1849 2166 
volwassen non-fictie 41795 2716 2234 
volwassen strips 6562 587 686 
tijdschriftnummers 5657 2138 3358 
Totaal volwassenen 82603 7290 8444 

       
Totaal gedrukte materialen 111974 9742 10198 
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Audiovisuele materialen | aanwinsten en afvoer 
De dalende uitleencijfers van de afgelopen jaren weerspiegelen zich ook in 2021 in het aankoop- en 
afvoerbeleid. Vooral bij de AVM-collectie voor volwassenen heeft de evolutie naar een kleinere collectie 
zich definitief doorgezet.  
Er werd ook afgelopen jaar minder aangekocht (-4,18 %) en meer afgevoerd (+6,4 %) bij de collectie voor 
volwassenen, waardoor ze logischerwijze ook in 2021 in omvang afnam.  
 
Aanwinsten AVM 2021 2020 2019 % tov 2020 
cd jeugd 33 18 16 83,33% 
cd volw. 860 905 634 -4,97% 
totaal cd's 893 923 650 -3,25% 

     
lp 3 0 58   

     
cd-rom  0 0 0   

     
daisy jeugd 0 0 1  
daisy volw. 21 0 0  
totaal daisy's 21 0 1   

     
dvd jeugd 139 121 164 14,88% 
dvd volw. 378 394 489 -4,06% 
blu-ray jeugd 0 10 11 -100,00% 
blu-ray volw. 2 18 41 -88,89% 
totaal dvd/blu-ray 519 543 705 -4,42% 

     
games jeugd 149 57 85 161,40% 
games volw. 42 46 33 -8,70% 
totaal games 191 103 118 85,44% 

     
totaal AVM jeugd 321 196 266 63,78% 
totaal AVM volw. 1306 1363 1255 -4,18% 

     
Totaal AVM 1627 1569 1532 3,70% 
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Afvoer AVM 2021 2020 2019 % tov 2020 
cd jeugd 13 95 16 -86,32% 
cd volw. 2299 1419 401 62,02% 
totaal cd's 2312 1514 417 52,71% 

     
lp 0 1 1 -100,00% 

     
cd-rom  12 0 0   

     
daisy jeugd 4 5 0 -20,00% 
daisy volw. 57 16 0 256,25% 
totaal daisy's 61 21 0 190,48% 

     
dvd jeugd 73 29 179 151,72% 
dvd volw. 454 1367 267 -66,79% 
blu-ray jeugd 3 1 25 200,00% 
blu-ray volw. 186 20 82 830,00% 
totaal dvd/blu-ray 716 1417 553 -49,47% 

     
games jeugd 12 6 41 100,00% 
games volw. 22 12 29 83,33% 
totaal games 34 18 70 88,89% 

     
totaal AVM jeugd 117 136 261 -13,97% 
totaal AVM volw. 3018 2835 780 6,46% 

     
Totaal AVM 3135 2971 1041 5,52% 
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Audiovisuele materialen | overzicht 
De collectie-grootte van de AVM-materialen nam opnieuw af. Er werden bijna dubbel zoveel materialen 
afgevoerd (3.135) als er werden aangekocht (1.627). 
 
2021 Bezit Aanwinsten Afvoer 
cd jeugd 382 33 13 
cd volw. 20089 860 2299 
totaal cd's 20471 893 2312 
        
lp 300 3 0 
        
cd-rom  0 0 12 
        
daisy jeugd 134 0 4 
daisy volw. 144 21 57 
totaal daisy's 278 21 61 
        
dvd jeugd 1676 139 73 
dvd volw. 9358 378 454 
blu-ray jeugd 91 0 3 
blu-ray volw. 657 2 186 
totaal dvd/blu-ray 11782 519 716 
        
games jeugd 391 149 12 
games volw. 231 42 22 
totaal games 622 191 34 
        
totaal AVM jeugd 2674 321 117 
totaal AVM volw. 30779 1306 3018 
        
Totaal AVM 33453 1627 3135 
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Collecties en uitleningen | hoofdbibliotheek | uitleningen en verlengingen 

In 2020 was de Bib gedurende 1/5 van het jaar gesloten of kende ze een aangepaste werking (met 
afhaalpakketten). Ook in 2021 lieten de coronamaatregelen zich nog doorheen het jaar voelen. Al 2 
opeenvolgende jaren heeft de wereldwijde pandemie een grote impact op de werking van de Bib en 
uiteraard ook op de uitleencijfers. Het vergelijken van de uitleencijfers van de voorbije jaren is door deze 
uitzonderlijke omstandigheden niet vanzelfsprekend.   
 
Gedrukte materialen 
Bij de volwassenen namen de uitleencijfers in 2021 opnieuw met bijna een kwart toe, terwijl de 
uitleencijfers van de jeugdmaterialen met 29,17 % stegen ten opzichte van 2020. Over de volledige 
collectie heen waren er 26,21 % meer uitleningen dan het jaar voordien.  
Als we vergelijken met pre-coronajaar 2019 liggen de uitleencijfers momenteel wel nog 4,3 % lager. We 
stellen vast dat de uitleencijfers bij de jeugdmaterialen zich intussen wel volledig hebben hersteld  
(+5,6 %), maar dat de uitleencijfers van de materialen voor volwassenen nog een pak lager liggen (-11,3 %) 
dan in 2019. Bij een bepaald deel van ons lenerspubliek speelde allicht nog lang de schrik om de Bib te 
bezoeken terwijl de coronacrisis zich nog volop afspeelde. 
 
U/V materialen 2021 2020 2019 % tov 2020 
jeugd fictie 104928 81895 105776 28,13% 
jeugd strips 48574 37061 40495 31,07% 
jeugd non-fictie 16608 12742 14756 30,34% 
Totaal jeugd 170110 131698 161027 29,17% 
          
volwassen fictie 86000 73717 94187 16,66% 
volwassen non-fictie 81060 67431 95061 20,21% 
volwassen strips 22626 11777 23643 92,12% 
tijdschriftnummers 11913 9185 14520 29,70% 
Totaal volwassenen 201599 162110 227411 24,36% 
          
Totaal gedrukte materialen 371709 293808 388438 26,51% 

 
Audiovisuele materialen 
Terwijl de uitleencijfers bij de gedrukte materialen tekenen van herstel tonen na 2 coronajaren is dit bij de 
uitleencijfers van de audiovisuele materialen jammer genoeg niet het geval. Het aantal uitleningen van de 
AVM-materialen voor volwassenen daalde met maar liefst 36,2 % ten opzichte van 2019.  
Bij de AVM-materialen in de jeugdafdeling doet zich net de tegenovergestelde tendens voor.  
De uitleencijfers van de jeugdmaterialen stijgen zelfs sterk (+23,4 %) in vergelijking met de cijfers van 2019. 
De positieve tendens bij de jeugdmaterialen is uitsluitend te wijten aan de uitstekende uitleencijfers van 
de jeugddvd’s en de jeugdgames. Naar alle waarschijnlijkheid speelt het verdwijnen van het leengeld van 
AVM-materialen in de jeugdmaterialen een belangrijke rol bij deze positieve cijfers. 
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U/V AVM 2021 2020 2019 % tov 2020 
cd jeugd 1039 695 2571 49,50% 
cd volw. 22706 22906 36871 -0,87% 
totaal cd's 23745 23601 39442 0,61% 

     

lp 403 367 390 9,81% 

     

cd-rom    0 0   

     

daisy jeugd 69 93 194 -25,81% 
daisy volw. 198 35 254 465,71% 
totaal daisy's 267 128 448 108,59% 

     

dvd jeugd 7635 6406 5761 19,19% 
dvd volw. 11793 13531 17575 -12,84% 
blu-ray jeugd 287 347 222 -17,29% 
blu-ray volw. 456 687 887 -33,62% 
totaal dvd/blu-ray 20171 20971 24445 -3,81% 

     

games jeugd 2976 1302 1007 128,57% 
games volw. 589 614 699 -4,07% 
totaal games 3565 1916 1706 86,06% 

     

totaal AVM jeugd 12006 8843 9755 35,77% 
totaal AVM volw. 36145 38140 56676 -5,23% 

     

Totaal AVM 48151 46983 66431 2,49% 
 

Gezelschapsspellen en e-readers 
 
U/V overige 2021 2020 2019 % tov 2020 
speel(leer)materialen 1880 1256 1456 49,68% 
e-readers 274     
Totaal overige 2154 1256 1456   
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Magazijn 
Met 10.512 uitleningen op 71.571 materialen blijken niet veel leners hun weg naar het magazijn te vinden. 
Een kwart van deze uitleningen is bovendien voor rekening van themamaterialen uit de jeugdafdeling (= 
Kerst-, Sint- en Paasboeken) die gedurende het grootste deel van het jaar in het magazijn bewaard worden. 
 
U/V magazijn 2021 
magazijn jeugd fictie  2649 
magazijn jeugd non-fictie 1 
magazijn volwassen fictie 5739 
magazijn volwassen non fictie 914 
magazijn volwassen strips 272 
magazijn tijdschriften 56 
Totaal gedrukte materialen 9631 

  

magazijn volwassen CD 509 
magazijn lp 0 
magazijn volwassen daisy 26 
magazijn volwassen DVD 346 
Totaal AVM 881 

  

Totaal magazijn 10512 
 
 
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 
 
De jeugdstrips – met gemiddeld 9,62 uitleningen per strip – en de jeugdgames – met gemiddeld 7,61 
uitleningen per game – behoren tot de best uitgeleende materialen in de jeugdafdeling. Bij de collectie 
voor volwassenen behoren de spelletjes – met 6,44 uitleningen per spel – en de e-readers – met 8,06 
uitleningen per toestel – tot de best uitgeleende materialen. De spelletjes en e-readers laten de volwassen 
strips (GC = 3,45) en romans (GC = 3,01) over gebruik ver achter zich.  
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Gedrukte materialen 
 
GC gedrukte materialen 2021 2020 2019 % tov 2020 
jeugd fictie 5,56 4,44 6,43 25,19% 
jeugd strips 9,62 7,53 8,78 27,69% 
jeugd non-fictie 3,05 2,39 2,71 27,85% 
Totaal jeugd 5,79 4,59 6,07 26,23% 
          
volwassen fictie 3,01 2,54 3,45 18,65% 
volwassen non-fictie 1,94 1,65 2,20 17,78% 
volwassen strips 3,45 1,69 3,75 104,45% 
tijdschriftnummers 2,11 1,50 2,53 40,50% 
Totaal volwassenen 2,44 1,95 2,75 25,16% 
          
Totaal gedrukte materialen 3,32 2,63 3,56 26,36% 

 
Audiovisuele materialen 
 
GC AVM 2021 2020 2019 % tov 2020 
cd jeugd 2,72 2,94 5,91 -7,64% 
cd volw. 1,13 1,07 1,68 5,75% 
totaal cd's 1,16 1,09 1,76 6,49% 

     

lp 1,34 1,24 1,30 8,71% 

     

cd-rom  0,00 0,00 0,00   

     

daisy jeugd 0,51 0,65 1,76 -21,38% 
daisy volw. 1,38 0,48 1,40 186,79% 
totaal daisy's 0,96 0,60 1,53 61,32% 

     

dvd jeugd 4,56 3,98 3,59 14,42% 
dvd volw. 1,26 1,44 1,41 -12,71% 
blu-ray jeugd 3,15 3,73 2,36 -15,47% 
blu-ray volw. 0,69 0,88 1,05 -20,69% 
totaal dvd/blu-ray 1,71 1,77 1,63 -3,19% 

     

games jeugd 7,61 5,47 5,36 39,13% 
games volw. 2,55 2,72 2,97 -6,15% 
totaal games 5,73 4,13 4,03 38,80% 

     

totaal AVM jeugd 4,49 3,79 4,00 18,35% 
totaal AVM volw. 1,17 1,19 1,57 -0,90% 

     

Totaal AVM 1,44 1,36 1,73 5,74% 
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Gezelschapsspellen en e-readers 
 
GC overige materialen 2021 2020 2019 % tov 2020 
speel(leer)materialen 6,44 5,23 7,47 23,03% 
e-readers 8,06    

 
Magazijn 
 
GC magazijn 2021 
magazijn jeugd fictie  1,74 
magazijn jeugd non-fictie 1,00 
magazijn volwassen fictie 0,32 
magazijn volwassen non fictie 0,03 
magazijn volwassen strips 0,07 
magazijn tijdschriften 0,00 
Totaal gedrukte materialen 0,16 

  

magazijn volwassen CD 0,07 
magazijn lp 0,00 
magazijn volwassen daisy 0,50 
magazijn volwassen DVD 0,20 
Totaal AVM 0,08 

  

Totaal magazijn 0,15 
 
 
Collecties en uitleningen | filialen | bezit 

Bezit | Algemeen 
De bibliotheek van Sint-Niklaas telt naast de hoofdbibliotheek nog vier filialen die verspreid liggen over 
het grondgebied van groot Sint-Niklaas. 
 
Als we naar het bezit over alle filialen heen kijken is het bezit licht gedaald (-2,54 %) ten opzichte van vorig 
jaar. 
 
Bezit 2021 2020 2019 % tov 2020 
Filiaal Belsele 14671 15107 14871 -2,89% 
Filiaal Clementwijk 13622 14766 15222 -7,75% 
Filiaal Nieuwkerken 17069 16969 17912 0,59% 
Filiaal Sinaai 15392 15497 15530 -0,68% 
Totaal filialen 60754 62339 63535 -2,54% 
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Van de vijf filialen is de collectie in Nieuwkerken het grootst (28 % van het totaalbezit van de filialen). De 
collecties in Belsele (24 %), Clementwijk (23 %) en Sinaai (25 %) hebben ongeveer dezelfde grootte.  
 
Bezit | In detail 
 
Bezit 2021 BE CL NI SI Totaal 
jeugd fictie 5170 4776 5937 5452 21335 
jeugd strips 1249 976 1442 1235 4902 
jeugd non-fictie 1058 852 985 1216 4111 
jeugd AVM (CD + DVD)       102 102 
Totaal jeugd 7477 6604 8364 8005 30450 
            
volwassen fictie 4042 4424 4991 4512 17969 
volwassen non-fictie 2570 2034 2758 2232 9594 
tijdschriftnummers 510 560 956 575 2601 
volwassen AVM 72   68   140 
Totaal volwassenen 7194 7018 8773 7319 30304 
Totaal  14671 13622 17137 15324 60754 

24%

23%
28%

25%

Spreiding bezit filialen

Filiaal Belsele Filiaal Clementwijk Filiaal Nieuwkerken Filiaal Sinaai
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Collecties en uitleningen | filialen | aanwinsten en afvoer  

Aanwinsten en afvoer | Algemeen 
Er werd in 2021 meer afgevoerd (6.941 exemplaren) dan er werd aangekocht (5.010) in de filialen. Vooral 
in Filiaal Clementwijk en Belsele werd er stevig afgevoerd. 
 
  Aanwinsten Afvoer 
  2021 2020 2019 2021 2020 2019 
Filiaal Belsele 1237 1539 1496 1829 778 1441 
Filiaal Clementwijk 1053 1200 1049 2230 1663 574 
Filiaal Nieuwkerken 1478 1740 1598 1432 2865 1466 
Filiaal Sinaai 1242 1483 1458 1450 1733 1126 
Totaal filialen 5010 5962 5601 6941 7039 4607 

 
 

 
 
Aanwinsten | In detail 
 
Aanwinsten 2021 BE CL NI SI Totaal 
jeugd fictie 310 254 288 311 1163 
jeugd strips 57 47 60 51 215 
jeugd non-fictie 75 41 94 103 313 
Totaal jeugd 442 342 442 465 1691 
            
volwassen fictie 401 339 383 350 1473 
volwassen non-fictie 127 84 114 97 422 
tijdschriftnummers 267 288 539 330 1424 
Totaal volwassenen 795 711 1036 777 3319 
            
Totaal gedrukte materialen 1237 1053 1478 1242 5010 
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Afvoer | In detail 
 
Afvoer 2021 BE CL NI SI Totaal 
jeugd fictie 191 225 139 356 911 
jeugd strips 72 41 23 64 200 
jeugd non-fictie 41 441 144 197 823 
Totaal jeugd 304 707 306 617 1934 

      
volwassen fictie 643 871 158 88 1760 
volwassen non-fictie 600 422 315 491 1828 
tijdschriftnummers 282 230 653 254 1419 
Totaal volwassenen 1525 1523 1126 833 5007 

      
Totaal gedrukte materialen 1829 2230 1432 1450 6941 

 
 
Collecties en uitleningen | filialen | uitleningen en verlengingen 

Uitleningen en verlengingen | Algemeen 
Ondanks de coronamaatregelen die de bibwerking ook in 2021 beïnvloedden, zijn de uitleencijfers in de 
filialen terug op hetzelfde niveau als in 2019. Voor de bezoekers van de filialen blijft de Bib in deze 
onzekere tijden een vaste waarde.  
 
Filiaal Nieuwkerken was sinds de opening van het nieuwe bibgebouw jarenlang koploper op vlak van het 
aantal uitleningen. In 2021 wordt Nieuwkerken van de troon gestoten door Filiaal Sinaai. Met 43.200 
uitleningen wordt Sinaai het vaakst bezochte filiaal, kort gevolgd door Nieuwkerken (39.945 uitleningen) 
en Belsele (39.945 uitleningen).   
Het filiaal in de Clementwijk heeft duidelijk een kleiner bereik met 24.219 uitleningen, maar heeft als 
stadsfiliaal ook een ander profiel dan de filialen in de deelgemeenten. 
 
Filialen U/V 2021 U/V 2020 U/V 2019 U/V 2018 % tov 2020 
Filiaal Belsele 39945 32508 36330 38157 22,88% 
Filiaal Clementwijk 24219 19490 25758 27712 24,26% 
Filiaal Nieuwkerken 40821 34853 43823 46552 17,12% 
Filiaal Sinaai 43200 32695 42948 41510 32,13% 
Totaal Filialen 148185 119546 148859 153931 23,96% 
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Sinaai staat in voor 29 % van alle uitleningen in de filialen, van dichtbij gevolgd door Nieuwkerken (28 %) 
en Belsele (27 %). Het stadsfiliaal in de Clementwijk hinkt met 16 % achterop bij de filialen in de 
deelgemeenten. 
 

 
 

 
Uitleningen en verlengingen | In detail 
 
U/V filialen U/V BE U/V CL U/V NI U/V SI 

jeugd fictie  16552 8348 15045 18539 

jeugd strips 7081 5600 9382 10210 

jeugd non fictie 2405 1003 2152 2734 

jeugd AVM (CD + DVD)   208 

Totaal jeugd 26038 14951 26579 31691 

     

volwassen fictie 9886 6656 8946 7702 

volwassen non fictie 3143 1839 3192 2828 

tijdschriften 798 773 2043 979 

volwassen DVD 80  61  
totaal volwassenen 13907 9268 14242 11509 

     

Totaal U/V filialen 39945 24219 40821 43200 
 

27%

16%

28%

29%

Spreiding U/V filialen 2021

U/V BE U/V CL U/V NI U/V SI
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Collecties en uitleningen | filialen | gebruikscoëfficiënt 

Gebruikerscoëfficiënt | Algemeen 
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 2021 2020 2019 
Filiaal Belsele 2,72 2,15 2,44 
Filiaal Clementwijk 1,78 1,32 1,69 
Filiaal Nieuwkerken 2,39 2,05 2,45 
Filiaal Sinaai 2,81 2,11 2,77 
Totaal filialen 2,44 1,92 2,34 
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Gebruikerscoëfficient | In detail 
 
GC 2021 BE CL NI SI Totaal 
jeugd fictie 3,20 1,75 2,53 3,40 2,74 
jeugd strips 5,67 5,74 6,51 8,27 6,58 
jeugd non-fictie 2,27 1,18 2,18 2,25 2,02 
jeugd AVM (CD + DVD)       2,04 2,04 
Totaal jeugd 3,48 2,26 3,18 3,96 3,26 
            
volwassen fictie 2,45 1,50 1,79 1,71 1,85 
volwassen non-fictie 1,22 0,90 1,16 1,27 1,15 
tijdschriftnummers 1,56 1,38 2,14 1,70 1,77 
volwassen AVM 1,11   0,90   1,01 
Totaal volwassenen 1,93 1,32 1,62 1,57 1,61 
            
Totaal  2,72 1,78 2,38 2,82 2,44 

 
 
Collecties en uitleningen | Reservaties  

Gereserveerde materialen per vestiging 
In de loop van 2021 reserveerden leners in totaal 2406 materialen. 1243 reservaties werden online 
aangevraagd via Mijn Bibliotheek, de overige 48 % werden bij een bibmedewerker aan de balie geplaatst.  
Het merendeel van de gereserveerde materialen (86 %) kwam uit de hoofdbib. Uit de collecties van de 
Clementwijk en Sinaai werden dan weer het minste aantal materialen gereserveerd.  
 
Vestiging  Aantal reservaties 
HB 2067 
Belsele 88 
Clementwijk 63 
Nieuwkerken 123 
Sinaai 65 
Eindtotaal 2406 
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Collecties en uitleningen | Leen- en verlengmethode 

De implementatie van zelfuitleen in de hoofdbib jaren geleden zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van 
de balie. Maar liefst 93,7 % van de uitleentransacties in de hoofdbib verloopt tegenwoordig via de 
zelfuitleenstations. Slechts 6,3 % van de uitleenhandelingen gebeurt in de hoofdbib nog via een balie.  
In de 4 filialen zien deze cijfers er uiteraard volledig anders uit. Daar verlopen alle uitleenhandelingen nog 
steeds aan de bemande balies. 
 
Vestiging Methode UV Uitl. % uitl. Verl. % Verl. UV % UV 

HB Balie 20028 6,30% 18310 15,95% 38338 8,86% 

  Internet     84983 74,03% 84983 19,63% 

  Zelfuitleen 298107 93,70% 11497 10,02% 309604 71,51% 

  Totaal 318135   114790   432925   

BE Balie 26783  5592 43,99% 32375 81,97% 

 Internet   7119 56,01% 7119 18,03% 

 Totaal 26783  12711  39494  
CL Balie 16634   1905 26,96% 18539 78,22% 

  Internet     5161 73,04% 5161 21,78% 

  Totaal 16634   7066   23700   

NI Balie 29136  3666 31,66% 32802 80,56% 

 Internet   7913 68,34% 7913 19,44% 

 Totaal 29136  11579  40715  
SI Balie 31312   3298 28,28% 34610 80,54% 

  Internet     8363 71,72% 8363 19,46% 

  Totaal 31312   11661   42973   

Totaal (HB+filialen) Balie 123893 29,36% 32771 20,77%     

  Internet     113539 71,95%     

  Zelfuitleen 298107 70,64% 11497 7,29%     

  Totaal 422000   157807       
 
Bij het verlengen zien we dat de mogelijkheid om materialen online te verlengen via Mijn Bibliotheek 
intussen sterk is ingeburgerd bij veel leners. 70 à 75 % van de verlengingen verloopt online. Enkel in Belsele 
lijken leners iets meer verknocht aan het verlengen in de Bib. Daar gebeurt ‘slecht’ 56 % van de 
verlengingen via Mijn Bibliotheek. 
Wanneer leners in de hoofdbib materialen verlengen, roepen ze in meer dan de helft van de gevallen nog 
de hulp in van een baliemedewerker. 
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Collecties en uitleningen | IBL 

De Bib leende 554 werken uit aan andere bibliotheken via het interbibliothecair leenverkeer. We leenden 
zelf 113 materialen voor individuele leners en 226 boeken voor de leden van onze verschillende 
leesgroepen uit andere bibliotheken. 
 
IBL 2021 2020 2019 
uitleningen aan andere bibliotheken 554 540 772 
ontleningen van andere bibliotheken 339 380 636 
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Leesgroepen 
De volgende Leesgroepen worden door de Bib van Sint-Niklaas gefaciliteerd: 
 
Leesgroep Aantal leden Gelezen titels 
Blikopener (Vrouwencentrum) 12 Ilja Leonard Pfeijffer - Grand hotel Europa 

  Bridget Collins - De boekbinder 

  Anna Burns - Melkboer 
Davidsfonds 25 Fik Meijer - Keizers sterven niet in bed 

  Giovani Boccaccio - Decamerone 
De Leeslamp 30 Sien Volders - Noord 

  Philip Roth - Nemesis 

  E. Annie Proulx - Scheepsberichten 

  Roel Richelieu van Londersele - Reis naar mijn vader 

  Amos Oz - Judas 
Femma Sinaai 10 Delia Owens - Daar waar de rivierkreeften zingen 

  John Ironmonger - De dag dat de walvis kwam 

  Roy Jacobsen - De onzichtbaren 
Fundament 4 Adam Smith - Theorie over de morele gevoelens 
FVV 10 Viola Ardone - De kindertrein 

  Bridget Collins - De boekbinder 

  Candice Carty-Williams - Queenie 
Leesgroep 13 11 Joseph Roth - Radetzkymars 

  Sylvain Tesson - De sneeuwpanter 
Markant 10 Alicja Gescinska - Een soort van liefde 
OKRA Nieuwkerken 9 Ish Ait Hamou - Het moois dat we delen 
Vl@s 10 Jo Claes - Voor wie de klok slaat 

  Tommy Wieringa - De heilige Rita 

  Meir Shalev - Een duif en een jongen 
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Collecties en uitleningen | Top 10-lijstjes 

Top 10 meest uitgeleende materialen  
 
Toptitels HB Auteur Materiaalsoort U21 
De vlinderkamer Riley, Lucinda Volwassenen fictie SPRINTER 37 
Het boek Daniel De Stoop, Chris Volwassenen fictie SPRINTER 35 
Ik ben er niet Spit, Lize Volwassenen fictie SPRINTER 34 
Fast Food : 80 snelle recepten Bekkari, Sandra Volwassenen informatief SPRINTER 33 
Ik ben er niet Spit, Lize Volwassenen fictie SPRINTER 32 
Echt eten : maak jezelf sterker, gezonde Naessens, Pascale Volwassenen informatief SPRINTER 31 
De opgang : roman Hertmans, Stefan Volwassenen fictie SPRINTER 30 
10 jaar Dagelijkse Kost : 250 nieuwe rec Meus, Jeroen Volwassenen informatief SPRINTER 29 
Sint-Niklaas : Delphine, twee kangoeroes De Vos, Johan Volwassenen informatief SPRINTER 27 
De opgang : roman Hertmans, Stefan Volwassenen fictie 26 

 
Toptitels Belsele Auteur Materiaalsoort U21 
Het landhuis Jacobs, Anne Volwassenen fictie 18 
Boma in de wellness Leemans, Hec Strips jeugd 17 
De geheimen van het winterhuis Lark, Sarah Volwassenen fictie 16 
Het Italiaanse meisje Riley, Lucinda Volwassenen fictie 16 
Het meisje op de rots Riley, Lucinda Volwassenen fictie 16 
Houd de dief! : avonturen van een niet-z Russell, Rachel R. Jeugd fictie 9+ 15 
Dag Juf Studio 100 Jeugd Peuter 15 
Het weesmeisje Jacobs, Anne Volwassenen fictie 15 
Een nobel streven Quinn, Julia Volwassenen fictie 15 
De olijfboom Riley, Lucinda Volwassenen fictie 15 

 
Toptitels Clementwijk Auteur Kastomschr. U21 
FF offline Kinney, Jeff Jeugd fictie 9+ 16 
De orchideeëntuin Riley, Lucinda Volwassenen fictie 16 
Parel : CeCe's verhaal Riley, Lucinda Volwassenen fictie 16 
De hoed van Robin Merho Strips jeugd 15 
Schijnheilig bloed Merho Strips jeugd 15 
K4 Merho Strips jeugd 15 
Maan : Tiggy's verhaal Riley, Lucinda Volwassenen fictie 15 
Storm : Ally's verhaal Riley, Lucinda Volwassenen fictie 15 
Flutvakantie Kinney, Jeff Jeugd fictie 9+ 14 
Wegwezen Kinney, Jeff Jeugd fictie 9+ 14 
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Toptitels Nieuwkerken Auteur Kastomschr. U21 
Maan : Tiggy's verhaal Riley, Lucinda Volwassenen fictie 18 
Achteraf bekeken Merho Strips jeugd 17 
Baas boven baas Merho Strips jeugd 17 
En in kwade dagen Merho Strips jeugd 17 
Losse flodders Merho Strips jeugd 17 
Speuren naar voertuigen Hessels, Sandra C. Jeugd Kleuter 16 
De bucketlist van Xavier Leemans, Hec Strips jeugd 16 
De s van pion Merho Strips jeugd 16 
Agneta's erfenis Bomann, Corina Volwassenen fictie 16 
De lavendeltuin Riley, Lucinda Volwassenen fictie 16 

 
Toptitels Sinaai Auteur Kastomschr. U21 
Vertongen in New York Leemans, Hec Strips jeugd 19 
Balletkoorts Van Loock, Gerd Strips jeugd 18 
De kubuskakkers Linthout, Willy Strips jeugd 18 
A...a...aliens! Nix Strips jeugd 17 
De zombie Nix Strips jeugd 17 
Bibi Carmen Leemans, Hec Strips jeugd 17 
De lotto-kampioen Leemans, Hec Strips jeugd 17 
Zal 't gaan, ja? Leemans, Hec Strips jeugd 17 
DDT op het witte doek Leemans, Hec Strips jeugd 17 
De sneeuwmaker Wouters, Edwin Strips jeugd 17 

 
Top 10 meest gereserveerde materialen 
 
Titels HB BE CL NI SI Totaal 
De zevende zus 27 10 5 7 4 53 
Zon : Electra's verhaal 19 2 1 5 4 31 
Schaduw : Stars verhaal 14 3 2 7 1 27 
Maan : Tiggy's verhaal 12 7 1 2 2 24 
Storm : Ally's verhaal 14 2 1 6 1 24 
Parel : CeCe's verhaal 12 3 1 3 2 21 
De zeven zussen : Maia's verhaal 13 1 1 4  19 
Wildevrouw 8  2 1  11 
De Bourgondiërs  7 1   2 10 
Ongetemd leven  10     10 

            230 
 
De top 10 van de meest gereserveerde titels is goed voor bijna 10 % van het totaal aantal gereserveerde 
materialen in 2021. 
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Leners | hoofdbibliotheek en filialen 

Actieve leners per leeftijd 
Actieve klanten in Wise zijn klanten met een actief lidmaatschap in een Vlaamse of Brusselse Bib die Wise 
gebruikt. Dat is dus niet noodzakelijk een lidmaatschap in de Bib van Sint-Niklaas. Van zodra een klant lid 
is in Sint-Niklaas (maar daarom niet per sé met een geldig lidmaatschap) en minstens 1 ander geldig 
lidmaatschap heeft in een andere instantie, zal die klant verschijnen in je selectie van actieve klanten. In 
2020 werd het aantal actieve leners op deze manier berekend.  
 
In 2021 werd dit probleem omzeild door enkel de actieve leners te selecteren die in 2021 in 1 van de 
vestigingen van de Bib van Sint-Niklaas minstens 1 materiaal ontleenden. Dit verklaart het grote verschil 
in actieve leners tussen 2020 en 2021.  
 
Leeftijden 2021 % 2020 %2 
0 tot en met 2 jaar 39 0,31% 30 0,21% 
3 tot en met 5 jaar 109 0,86% 130 0,89% 
6 tot en met 11 jaar 933 7,37% 1044 7,16% 
12 tot en met 14 jaar 942 7,44% 1058 7,26% 
15 tot en met 17 jaar 1140 9,01% 1400 9,60% 
18 tot en met 24 jaar 1219 9,63% 1501 10,30% 
25 tot en met 34 jaar 1348 10,65% 1541 10,57% 
35 tot en met 44 jaar 2173 17,17% 2505 17,19% 
45 tot en met 54 jaar 1694 13,38% 2018 13,84% 
55 tot en met 64 jaar 1371 10,83% 1502 10,30% 
65 tot en met 79 jaar 1407 11,11% 1548 10,62% 
80 jaar en ouder 284 2,24% 299 2,05% 
totaal 12659   14576   

 
• De grootste groep leners behoort tot de leeftijdscategorie 35-44 jaar (17,17 % van de leners), 

gevolgd door de 45-54 jarigen (13,38 % van de leners). Dit is al jaren het geval. 
• Met 3.163 leners bestaat een kwart (24,99 %) van het lenersbestand uit minderjarigen.   

 
Geografische spreiding 
Als we kijken naar de woonplaats van de actieve leners, dan merken we op dat 79,11 % van de leners in 
Sint-Niklaas of 1 van de deelgemeenten wonen. Zo’n 5 % van de leners komt uit Temse en 3,7 % uit Sint-
Gillis-Waas. De resterende 7,8 % wonen in de rest van het Waasland en 4,22 % in gemeenten daarbuiten.  
 
Het aantal actieve leners dat uit Sint-Niklaas afkomstig is, ligt de afgelopen 2 jaar (2020 en 2021) iets 
hoger dan de voorbije jaren. Mogelijk is dit een gevolg van de coronamaatregelen en de restricties (vb. 
telewerk, online lessen,…- die dit gedurende bepaalde periodes met zich mee bracht. 
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Woonplaats 2021 2020 2019 
Sint-Niklaas + Nieuwkerken 7537 8721 10123 
Belsele 1466 1608 1904 
Sinaai 959 1015 1070 
Totaal Stad Sint-Niklaas 9962 11344 13097 

    
Temse 630 758 927 
Sint-Gillis-Waas 466 589 697 
Waasmunster 297 348 447 
Stekene 196 282 369 
Beveren-Waas 233 282 413 
Lokeren 141 165 221 
Kruibeke 88 120 143 
Moerbeke 30 32 49 
Zwijndrecht 19 18  
Rest Waasland 2100 2594 3266 

    
Hamme 140 181 192 
andere gemeenten 391 457 673 
Overige (*) 531 638 865 

    
algemeen totaal 12593 14576 17228 

    
Stad Sint-Niklaas 79,11% 77,83% 76,02% 

Rest Waasland 16,68% 17,80% 18,96% 

Buiten Waasland 4,22% 4,38% 5,02% 
 

 
 
Eind 2021 telde de stad Sint-Niklaas 80.117 inwoners. Met 9.962 actieve leners die op het grondgebied 
van groot Sint-Niklaas wonen, is 12,4 % van de Sint-Niklase bevolking lid van de bibliotheek.  
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Nieuwe inschrijvingen  
Eind september 2019 werd het nieuwe bibliotheeksysteem Wise in gebruik genomen in de Bib van Sint-
Niklaas. Wise maakt een onderscheid tussen (her)inschrijvingen van bestaande leners (NWH) en 
inschrijvingen van volledig nieuwe leners (NWL). De inschrijving van iemand die in Sint-Niklaas nog geen 
lid is, maar wel al lid van een bibliotheek is in een andere gemeente, wordt door Wise als herinschrijving 
geregistreerd. Het meest bruikbare cijfer om het aantal nieuwe inschrijvingen weer te geven, is dus de som 
van NWL + NWH.  
 
In 2021 werden er 3.199 leners (her)ingeschreven in de bibliotheek. Hiermee liggen de inschrijvingscijfers 
na de sterke daling tijdens het corona-2020 terug in dezelfde lijn van 2019.  
 
Nieuwe inschrijvingen | spreiding per vestiging 
Veruit de meeste leners (83 %) worden (her)ingeschreven in de hoofdbibliotheek, gevolgd door de filialen 
in de deelgemeenten (Nieuwkerken: 5 % - Belsele: 5 % - Sinaai: 4 %). Filiaal Clementwijk staat in voor 3 % 
van het aantal inschrijvingen.  
 

Vestiging 
NWH 
'21 

NWL 
'21 

Totaal 
'21 

NWH 
'20 

NWL 
'20 

Totaal 
'20 

201
9 

% tov 
2020 

Filiaal Belsele 66 98 164 53 92 145 135 13,10% 
Filiaal Clementwijk  27 47 74 23 64 87 76 -14,94% 
Hoofdbib 943 1719 2662 819 1341 2160 2438 23,24% 
Filiaal 
Nieuwkerken  

56 106 162 39 114 153 171 5,88% 

Filiaal Sinaai  52 85 137 51 96 147 118 -6,80% 
Totaal  1144 2055 3199 985 1707 2692 2958 18,83% 
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Nieuwe inschrijvingen | spreiding over het jaar 
Het aantal nieuwe inschrijvingen is doorgaans niet mooi evenwichtig gespreid over de 12 maanden van 
het jaar en in 2020 was dit al zeker niet het geval. Door de uitzonderlijke omstandigheden van 2020 is 
vergelijken met de voorgaande jaren moeilijk. In 2021 zien we dat de inschrijvingscijfers zich vanaf de 
tweede helft van het jaar enigszins normaliseren en dezelfde trend beginnen volgens als de cijfers van 
2019.  
Aan de hand van deze cijfers zien we ook duidelijk dat de inschrijvingspiek zich telkens situeert aan het 
begin van het nieuwe schooljaar.   
 
 
Maanden 2021 2020 2019 
jan 210 397 223 
feb 199 393 190 
mrt 209 238 257 
apr 207 0 223 
mei 173 38 249 
jun 161 117 172 
jul 232 177 217 
aug 207 140 179 
sep 470 394 295 
okt 505 381 435 
nov 371 245 321 
dec 255 172 197 
Totaal 3199 2692 2958 
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Leners | Leuke weetjes 

 
De oudste actieve lener van de Bib is 101 jaar oud en wordt door 
medewerkers van de Bib-aan-Huis-werking bezocht. 
 
Het hoogste aantal uitleningen (incl. verlengingen) door 1 individuele 
lener bedraagt 443. 
 
De Bib van Sint-Niklaas heeft bijna dubbel zoveel vrouwelijke (61 %) 
dan mannelijke leners (35 %). De overige 4 % van de lenerskaarten 
zijn groepskaarten. 
 
 

 
 
Bezoekers 

Evolutie bezoekersaantallen HB 
Het aantal inkomende bezoekers in de hoofdbibliotheek wordt geregistreerd door een bezoekersteller die 
aan de ingang van de Bib is geplaatst. 
 
Het aantal bezoekers van de hoofdbib (tijdens de openingsuren) steeg in 2021 met 16 % ten opzichte van 
2020, maar ligt nog steeds 31 % lager dan in 2018 (= laatste jaar waarin de bezoekersaantallen onaf-
gebroken voor een volledig jaar werden geregistreerd).  
De reden voor de sterke daling in 2020 ligt van de hand: de diverse maatregelen die genomen werden ten 
gevolge van de coronacrisis. Alhoewel de Bib in 2021 in tegenstelling tot het jaar voordien wél doorlopend 
open bleef, lieten de coronamaatregelen zich ook dan nog voelen. Gedurende bepaalde periodes waren 
klasuitleningen bijvoorbeeld niet mogelijk en konden er geen activiteiten georganiseerd worden in de Bib, 
wat zich uiteraard vertaalt in lagere bezoekersaantallen.  
 
Maand Bezoekers 2021 (*) Bezoekers 2020 Evolutie tov 2020 
januari 8022 16881 -52,48% 
februari 7550 16354 -53,83% 
maart 8864 9010 -1,62% 
april 8625 GESLOTEN  
mei 7673 1470 421,97% 
juni 7977 5992 33,13% 
juli 9382 7713 21,64% 
augustus 9322 6901 35,08% 
september 10974 9395 16,81% 
oktober 13764 10937 25,85% 
november 12350 8088 52,70% 
december 11382 7162 58,92% 
Totaal 115885 99903 16,00% 

    
(*) bezoekersaantallen tijdens de openingsuren   
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Spreiding aantal bezoekers HB (over weekdag en uur) 
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Digitale collectie 
Mijn Bibliotheek 

Hoe werkt het? 
Mijn Bibliotheek brengt alle diensten waarvoor een bibliotheeklid moet aanmelden samen achter 1 profiel.  
 
Met ‘Mijn Bibliotheek’:  

• Kunnen verschillende bibliotheeklidmaatschappen onder 1 profiel worden beheerd; 
• Kunnen alle lidmaatschappen binnen een gezin vanuit 1 profiel beheerd worden; Zo ziet een lener 

niet alleen de eigen ontleningen, maar ook die van partner en/of kinderen.  
• Kan je online materialen verlengen en reserveren, leeslijstjes aanleggen, berichten krijgen van de 

Bib. 
• Beheer je de online toegang tot digitale collecties van de Bib (Fundels, GoPress Archief, e-

boekenplatform, online leren° 
 
Het aantal nieuwe bibliotheekkoppelingen geeft aan hoeveel nieuwe bibliotheekkaarten zijn gekoppeld 
aan een Mijn Bibliotheek-profiel. Dit cijfer komt overeen met de som van het aantal nieuwe Mijn 
Bibliotheek-profielen en het aantal nieuwe extra gekoppelde bibliotheekkaarten dat jaar. Nieuwe leners 
blijven dus zoals de voorbije jaren vlot de weg vinden naar de online dienstverlening van de Bib. Ook in 
2020 waren er 2.307 nieuwe bibliotheekkoppelingen.  
 
Het aantal leners dat geregistreerd is bij Mijn Bibliotheek neemt dus jaar na jaar toe. Intussen telt de Bib 
van Sint-Niklaas 15.982 geregistreerde lidmaatschappen. Dit is opnieuw een stijging met 7,94 % ten 
opzichte van het jaar voordien.  
Let wel: het aantal geregistreerde lidmaatschappen is geen weergave van het aantal actief gebruikte 
lidmaatschappen. Het aantal unieke gebruikers dat materialen verlengt via Mijn Bibliotheek geeft beter 
weer hoeveel mensen hun lidmaatschap actief gebruiken. Met uitzondering van coronajaar 2020 blijft het 
aantal unieke gebruikers dat online verlengt al een aantal jaren net onder de 6.000 liggen.  
Terwijl het aantal online verlengingen in 2020 met 30 % daalde ten opzichte van het jaar voordien (gevolg 
van de lock-down-periode en alle met coronagerelateerde maatregelen), is dit cijfer terug op niveau van 
2019. Meer nog: het aantal verleningen online steeg met 3 % ten opzichte van 2019.  
 
Het aantal online reserveringen blijft wel in dalende lijn gaan. Aan het reserveren van materialen is een 
kostprijs van 2,00 EUR per materiaal verbonden, wat voor sommige leners een rem kan zetten op de 
bereidheid om materialen te reserveren. 
 
Mijn.Bibliotheek 2021 2020 2019 2018 
Aantal geregistreerd lidmaatschappen 15.982 14.806 13.966 12.811 
Nieuwe bibliotheekkoppelingen 2.307 2.125 1.938 2.258 
Aantal verlengingen online 110.658 74.620 107.257 106.512 
Aantal unieke gebruikers | verlengingen 5.687 5.049 5.889 5.763 
Aantal reserveringen online 1.243 1.269 1.574 2.289 
Aantal unieke gebruikers | reserveringen 621 605 624 865 
Online betalingen ophalen 8.040 1.733  -  - 
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Sinds oktober 2020 kunnen gebruikers van Mijn Bibliotheek via de bibliotheekwebsite online openstaande 
bedragen betalen met Bancontact. De leners van deze Bib vinden vlot de weg naar deze nieuwe 
dienstverlening. In 2021 werden maar liefst 2.526 betalingstransacties online via Bancontact gedaan voor 
een totaalbedrag van bijna 15.000 EUR. 
 
Online betalen 2021 2020 
Online betalingen ophalen 8040 1733 
Aantal betalingstransacties 2526 476 

 
 
Bibliotheekwebsite 

Op de bibliotheekwebsite https://sint-niklaas.bibliotheek.be kunnen leners beschikbaarheidsinfo over de 
collectie raadplegen via de online publiekscatalogus en vinden ze informatie over alle diensten en 
activiteiten van de Bib. Mijn Bibliotheek is geïntegreerd op deze bibliotheekwebsite.  
 

• Het cijfer ‘Algemeen gebruik' geeft weer hoeveel de catalogus van de bibliotheek wordt gebruikt. 
Dit zijn de paginaweergaven, unieke gebruikers en unieke sessies. Met 1.190.150 paginaweergaven 
95.873 unieke gebruikers en 189.247 sessies blijft de bibliotheekwebsite een veelgebruikt 
instrument om info te verzamelen over de werking van de Bib en haar aanbod.  

• Het cijfer 'Zoekacties' toont dan weer hoeveel zoekacties er in het Bibliotheekportaal van de 
bibliotheek gebeuren. De catalogusfunctionaliteit op de bibliotheekwebsite werd met 231.367 
zoekacties veelvuldig gebruikt in 2021. 

 
Bibliotheekwebsite 2021 2020 2019 
Algemeen gebruik (= paginaweergaven) 1.190.151 1.299.827 1.094.236 
Unieke gebruikers 95.873 115.168 97.342 
Sessies 189.247 195.586 165.523 
Zoekacties 231.367 240.466  - 
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E-boekenplatform 

 

Hoe werkt het? 
In mei 2021 werd de e-boekendienst voor de Bib geactiveerd. Leners konden zich vanaf dan aanmelden op 
het CloudLibrary-platform met hun Mijn-Bibliotheek-profiel. Ze zoeken, ontlenen en lezen e-boeken: 

• Via de app ‘CloudLibrary’ op de smartphone of tablet 
• Online op het web 
• Op een e-reader (met een tussenstap via de computer) 

Leners kunnen 2 boeken lenen, 2 boeken reserveren en elk boek maximaal 6 weken houden. De boeken 
verdwijnen vanzelf van het toestel eens de uitleentermijn afloopt. De lener kan het boek altijd vroeger 
teruggeven. 
 
Eind 2021 telde de collectie voor alle aangesloten Vlaamse en Brusselse bibliotheken 10.350 titels. De 
klemtoon ligt op aantrekkelijke, vlot leesbare fictie (spannende en romantische boeken, literaire romans) 
en populaire non-fictie voor volwassen lezers. De Nederlandstalige collectie wordt verder aangevuld met 
een Engelstalig aanbod. 
 
De populairste e-boeken: 

• Het Smelt (Lize Spit) 
• Versmachtend verlangen (Luc Deflo) 
• De avond is ongemak (Marieke Lucas Rijneveld) 

 
Gebruik? 
208 bibliotheken bieden e-boeken aan via het e-boekenplatform CloudLibrary. Sinds mei is Sint-Niklaas 1 
van deze bibliotheken. Er werden op ruim 6 maanden 5.186 boeken uitgeleend door 652 unieke gebruikers. 
Het gebruik van het e-boekenplatform evolueert in stijgende lijn. 
 

Maand e-boek uitgeleend unieke gebruikers 
mei-21 254 74 
jun-21 515 186 
jul-21 743 229 
aug-21 776 273 
sep-21 656 226 
okt-21 607 215 
nov-21 690 215 
dec-21 945 221 
Totaal 5.186 652 
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GoPress 

Hoe werkt het? 

 
 
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. Beschikbaar op alle toestellen van de Bib of via wifi op de eigen toestellen 
van gebruikers. Ook de lagere en secundaire scholen op het grondgebied van Sint-Niklaas én de 
educatieve partners van de stad kunnen toegang vragen tot het GoPress-abonnement. 
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Beschikbare titels 
 

De Morgen - vanaf 1998 Het Volk - van 2000 tot 2008 
Het Laatste Nieuws - vanaf 1998 De Krant van West-Vlaanderen - vanaf 2005 
De Tijd - vanaf 1988 Klasse - van 1990 tot 2014 
De Gazet van Antwerpen - vanaf 1996 Humo - vanaf 2006 
Het Belang van Limburg - vanaf 1993 MO* - vanaf 2010 
Het Nieuwsblad - vanaf 1998 Le Soir - vanaf 2000 
De Standaard - vanaf 1998 La Libre - vanaf 2000 
Metro (NL – FR) - vanaf 2000 Trouw - vanaf 2009 
Persagentschap Belga  de Volkskrant - vanaf 2009 
Trends - vanaf 1995 De Zondag - vanaf 2008 
Knack - vanaf 1995 De Streekkrant - vanaf 2011 
Le Vif/L’Express - vanaf 2001 Deze Week - vanaf 2011 
Tendances - vanaf 1995  

 
Gebruik 
Sinds 18 maart 2021 lees je de artikels van het GoPress krantenarchief binnen de bibliotheekwebsite. Je 
wordt als lener niet meer doorgestuurd naar de GoPress-site. Vanaf maart 2021 wordt het aantal sessies 
geregistreerd en niet meer het aantal geraadpleegde artikels. Binnen 1 sessie kunnen verschillende 
krantenartikels geraadpleegd worden. De cijfergegevens van het aantal geraadpleegde artikels zijn vanaf 
2021 dus moeilijk te vergelijken met die van de voorgaande jaren. 
 
Gebruik GoPress 2021 2020 2019 2018 
Krantenarchief - Aantal raadplegingen artikels (thuis) / 
Aantal gestarte sessies (sinds maart '21) 2.984 2.028 4.106 8626 
Krantenarchief - Unieke gebruikers 395 98 135 246 
Krantenarchief - Aantal raadplegingen artikels 
(bib/school)/ 
Aantal gestarte sessies (sinds maart '21) 531 623 1.562 1531 
Kiosk - Aantal raadplegingen kranten (Bib) 3.050 2.497 2.487 1924 
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Mijn Leestipper 

 
 
Hoe werkt het? 
Mijn Leestippers geeft persoonlijke leestips aan leners. Op 14 december verhuisde Mijn Leestipper naar 
de bibliotheekwebsite, wat de vindbaarheid en de zichtbaarheid van de leestipdienst aanzienlijk 
vergrootte. Voortaan kan je de maandelijkse leestips terugvinden in het Mijn-Bibliotheek-menu. 
 
Gebruik 
In 127 bibliotheken kunnen leners persoonlijke leestips krijgen van Mijn Leestipper. Sinds oktober 2020 is 
de Bib van Sint-Niklaas 1 van deze 127 bibliotheken. In 2021 bekeken 141 unieke gebruikers in totaal 1685 
boekentips.  
 
 
Fundels 

Hoe werkt het? 
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. De collectie Fundels bevat ondertussen 88 prentenboeken. Ze werd in 2021 uitgebreid met 
onder meer ‘Het Poppenmoedertje’ en ‘Rikki en de tuin van opa’. 
142 bibliotheken bieden de interactieve prentenboeken aan. Ook wie lid is in de Bib van Sint-Niklaas kan 
via Mijn Bibliotheek gratis fundels uitlenen en ze via tablet of pc bekijken. 
 
Gebruik 
In 2021 ontleenden 162 unieke gebruikers in totaal 1.357 prentenboeken. Dit is een daling met 42,6 % ten 
opzichte van het jaar voordien. De Fundels deden het in 2020 dan ook uitzonderlijk goed omdat er tijdens 
de eerste lockdown van de coronacrisis extra promo voor dit digitale aanbod werd gemaakt. In 2021 wordt 
er echter nog geprofiteerd van de bekendheid die in coronajaar 2020 voor de Fundels werd gegenereerd. 
De gebruikscijfers liggen in 2021 nog een pak hoger dan in 2019. 
 
De populairste prentenboeken : 

- Klein wit visje is zo blij 
- Het poppenmoedertje 
- Luuk en Lotje: het is Halloween 

 
Gebruik Fundels 2021 2020 2019 
Unieke gebruikers 162 252 72 
Ontleende fundels 1.357 2.366 430 
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Promo Fundels 
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Bieblo 

 
 
Hoe werkt het? 
Bieblo geeft boekentips voor kinderen van 6 tot 11 jaar (lagere school) en wordt sinds november 2020 door 
de Bib van Sint-Niklaas aangeboden. 
Kinderen geven eerst hun leeftijd op en swipen door illustraties op schermen in de kinderafdeling. Ze 
duiden aan welke illustraties (thema's) ze leuk vinden. Op basis van hun leeftijd en de thema's die hen 
aanspreken krijgen ze 8 boekentips uit de collectie van de Bib die ze meteen kunnen uitlenen. Staat er 
tussen de 8 leestips geen enkel boek dat hen aanspreekt? Dan kunnen ze de pagina onbeperkt vernieuwen 
en andere boekentips laten verschijnen. Of gewoon opnieuw beginnen. 
 
Gebruik 
Er zijn cijfergegevens beschikbaar van hoeveel keer een detail van een leestip werd opgeroepen. Dit is de 
beste indicator voor het gebruik van Bieblo. In 2021 werd er 8.730 keer een detail van een leestip 
opgeroepen. De Bieblo-tips kenden vooral in januari (2.367 detailweergaven) en in september (1.962 
detailweergaven) een groot succes. In januari lieten de coronaomstandigheden klasuitleningen in de Bib 
niet toe en werd er volop ingezet op alternatieven voor deze klasuitleningen. In deze periode stimuleerde 
de Bib het gebruik van Bieblo op school om leerlingen een top 3 te laten opstellen van boeken die ze graag 
wilden lezen. Leerkrachten verzamelen de top 3 van alle kinderen in de klas in een Excel-lijst met 
vermelding titel, auteur en plaats in de Bib. Bibmedewerkers haalden de boeken zo snel mogelijk van het 
rek en zetten ze op de klaskaart, waarna leerkrachten de pakketten konden afhalen in de Bib. 
Ook bij de start van de klasuitleningen aan het begin van het nieuwe schooljaar werd extra promo gemaakt 
voor de Bieblo-tool.  
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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: 
 
28 01 2021 Gazet Van Antwerpen Iedereen schrijft mee aan stadsgedicht 
28 01 2021 Het Nieuwsblad Iedereen mag meeschrijven aan stadsgedicht 
22 02 2021 Gazet Van Antwerpen 1,2 miljoen euro subsidies om te investeren in cultuur 
22 02 2021 Het Nieuwsblad Stad sleept 1,2 miljoen euro extra in de wacht om te  
  investeren in cultuur 
22 02 2021  De Standaard 1,2 miljoen euro subsidies voor cultuur in Sint-Niklaas 
23 02 2021 Het Laatste Nieuws Op naar ‘bibliotheek van morgen’ 
27 02 2021 Het Nieuwsblad Studenten lossen computerproblemen op aan huis:  
   “Mensen zien ons als tovenaars” 
04 04 2021 Het Laatste Nieuws Bib en kinderstadsdichter lanceren oproep naar poëtische 
  Sint-Niklazenaren 
14 04 2021 Het Nieuwsblad Kinderstadsdichter Mauro maakt gedicht waar iedereen aan  
  mee schreef  
15 04 2021  Het Laatste Nieuws  Nieuw stadsgedicht siert gevel van Bib 
15 04 2021 Het Laatste Nieuws Naar de Bib voor een boek én koffie 
15 04 2021 Het Nieuwsblad Stapje dichter bij nieuwe Bib 
29 06 2021 Het Laatste Nieuws Bib leent nu ook e-boeken uit om op eigen toestel te lenen 
28 07 2021 Het Laatste Nieuws Digipunt in Bib biedt digitale hulp 
11 08 2021 Het Nieuwsblad Kinderen kunnen genieten van blues 
 Gazet Van Antwerpen 
01 09 2021 Het Laatste Nieuws Kaft je boeken in Bib tijdens #Gekaft 
08 09 2021 Het Nieuwsblad Boek lezen met drankje erbij dankzij mensen met handicap 
09 09 2021 Het Laatste Nieuws Wonderbar in Bib is opnieuw open 
23 09 2021 Het Laatste Nieuws Burgers mogen mee nadenken over ‘Hendrik’ 
23 09 2021 Gazet Van Antwerpen Inwoners beslissen mee over bibliotheek 
03 10 2021 De Zondag Bib gooit haar deuren open voor het publiek 
20 10 2021 Het Nieuwsblad “Kan je met deze affiche bijvoorbeeld uitpakken in Gent,  
  dan is de stad te klein” 
20 10 2021 Gazet Van Antwerpen “Heb je deze affiche in Gent, dan is stad te klein” 
25 10 2021 Het Nieuwsblad/ Geef je mening over het nieuwe bibgebouw 
 Gazet Van Antwerpen 
22 11 2021 Het Nieuwsblad Kinderen kleuren mee aan gigantische tekening 
24 11 2021 Gazet Van Antwerpen Michiel (70) verzet zich tegen bouw van nieuwe bibliotheek 
24 11 2021 Het Nieuwsblad Michiel (70) verzet zich tegen bouw nieuwe bib: 3Is dat wel  
  écht nodig?” 
24 11 2021 Het Laatste Nieuws Inwoner vraagt gemeenteraad via verzoekschrift om  
  antwoorden 
25 11 2021 Het Nieuwsblad Voormalig kabinetschef van koning in bibliotheek 
29 11 2021 Het Laatste Nieuws Bib wint Wase Erfgoedprijs met publieksproject ‘Talen  
  kleuren de wereld’ 
29 11 2021 Het Nieuwsblad / Bib wint Wase Erfgoedprijs 
 Gazet Van Antwerpen 
03 12 2021 Het Nieuwsblad Nieuw bibliotheek zal 22 miljoen kosten, en dat vindt  
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  oppositie veel te duur 
03 12 2021 Het Laatste Nieuws Weesgedichten gaan op zoek naar adoptieraam 
03 12 2021 Gazet Van Antwerpen Nieuwe Bib kost 22 miljoen “Te duur en niet ambitieus”  
07 12 2021 Het Nieuwsblad/ “Hang eens een gedicht voor je raam” 
 Gazet Van Antwerpen 
08 12 2021 Het Nieuwsblad/ Bib houdt het proper 
 Gazet Van Antwerpen 
08 12 2021 Het Nieuwsblad Gedicht zoekt raam tijdens Poëzieweek 
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Een greep uit de pers 

Nieuwsblad | 28 januari 2021 
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Gazet Van Antwerpen | 22 februari 2021 
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Het Laatste Nieuws | 23 februari 2021 
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Het Nieuwsblad | 27 februari 2021 
 

 
 
Het Laatste Nieuws | 4 april 2021 
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Het Laatste Nieuws | 23 september 2021 
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Gazet Van Antwerpen | 29 november 2021 
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Verklarende woordenlijst  

 
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-definition 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 

IBL:  InterBibliothecair leenverkeer 
KJV:   Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 
KSD:   Kinderstadsdichter 
NT1:   Nederlands als eerste taal 
NT2:   Nederlands als tweede taal 
OKAN:   OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers 
UV:   Uitleningen en verlengingen 
 


