Jaarverslag 2019
De gemeentelijke openbare bibliotheek Rozenberg is sinds 1 januari 1982
erkend als deeltijdse bibliotheek. Ze is ontstaan uit de overname van de
vrije openbare bibliotheek, opgericht in 1910.
Het werkgebied telt 7.594 inwoners (30% van het totale aantal inwoners:
25.314 op 31/12/2019).
De hoofdbibliotheek is sinds 1990 gevestigd in de Thomsonlaan. Er is een
uitleenpost “De Jachthoorn” gehuisvest op de 1ste verdieping van het
gemeenschapscentrum WABO.
Openingsuren:
- De hoofdbibliotheek: maandag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

12.30-14.30
15.00-17.00
18.00-20.00
17.00-19.00
10.00-12.00

uur
uur
uur
uur
uur

- De uitleenpost: dinsdag
12.30-14.30 uur
donderdag 15.30-17.30 uur
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per jaar voor lezers vanaf 18 jaar.
Het beheersorgaan (formule B)
De ideologische en filosofische strekkingen waartoe de leden behoren zijn
conform de samenstelling van de algemene vergadering van het
gemeenschapscentrum WABO.
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Leden:

dhr W. Devos
mevr. J. Louwet
mevr. A. Holstein
mevr. C. Baeteman
dhr C. Debeys
mevr. A. Jacob
mevr. I. Peumans
mevr. I. Van Den Akker
mevr. J. van der Heijden
mevr. M. Van der Span
mevr. R. Van Dijck
mevr. A. Vanhemelrijck
mevr. A. Vermeylen
mevr. J. Ybema

Het beheersorgaan vergaderde op donderdag 14 maart om 19u30 in de
leeszaal van de bibliotheek. De samenstelling van het nieuwe
beheersorgaan werd bekeken en nieuwe leden werden voorgesteld. Het
jaarverslag van 2018 werd goedgekeurd, alsook het actieplan van 2019 en
het voortgangsrapport. We legden het te volgen traject in verband met
het schrijven van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan voor de komende
jaren (2020-2025) uit. We bespraken ook de activiteiten en bekeken de
planning van de jeugdboekenmaand.
Het nieuwe beheersorgaan ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Leden:

mevr. Inge Peumans
mevr. Jeamy Louwet
mevr. Jikke Ybema
mevr. Cecile Baeteman
mevr. Charlotte Daenen
dhr. C. Debeys
dhr. Rémi Genot
mevr. Anita Holstein
mevr. Annabel Jacob
mevr. Ilse Van Den Akker
mevr. Martine Van der Span
mevr. Rita Van Dijck
mevr. Catherine Vanderslyen
mevr. Aleide Vanhemelrijck

Het beheersorgaan kwam samen op donderdag 13 juni om 19u30 naar
aanleiding van het opmaken van het cultuurbeleidsplan. We dachten
samen na over cultuur in onze gemeente. De aanwezigen formuleerden
hun ideeën en inzichten in verband met ontmoeting, doelgroepen,
communicatie, taal, groen… . Het was een interessante bijeenkomst.
We kwamen samen met een beperkte beheerraad op woensdag 16
oktober om 14u om het gemeentelijk beleidsplan voor de komende jaren
voor te leggen en te bespreken. De vergadering keurde het beleidsplan
2020-2025 goed en gaf dan ook een positief advies.
We zouden hier de vele vrijwilligers (28) willen danken voor hun welkome
hulp en bijstand in drukke en minder drukke perioden: Aleide, Annabel,
Annie, Catherine, Cecile, Charlotte, Claude, Erwin, Frank, Hilde, Jeamy,
Jikke, Joske, Klaar, Laura, Lieve De Beir, Marie-Noël, Marie-Odile, Marthe,
Martine van der Span, Martine Vanhoudt, Monique, Nadia, Patricia, Peter,
Pieter, Rik, Rita … .
Samen presteerden ze 348 uur (vorig jaar 270 u), waarvan Nadia (94),
Rik (73 u), Rita (53) en Joske (41) het grootste deel voor hun rekening
namen. Bedankt!

1. Personeel
Hilde Claes
Klaar De Man
Peter Balcaen
Monique Vd Bavière

bibliothecaris vanaf 1 mei 2002 (19u/week)
bibliothecaris vanaf 1 januari 2011 (19u/week)
bibliotheekassistent (19u/week) vanaf 1/2/2011
bibliotheekassistente (10u/week) vanaf 1/12/2011

Bijscholing/Studiedagen/Infodagen
Hilde ging op maandag 14 januari naar de opleiding Mailchimp in de
lokalen van Cultuurconnect in de Priemstraat in Brussel. Ze leerde er
tussen 9u30 tot 12u30 hoe nieuwsbrieven moeten verstuurd worden via
onze nieuwe website.
Op maandag 21 januari gingen Hilde en Klaar van 9u tot 17u naar het
gemeenschapscentrum De Markten in Brussel ter voorbereiding van het
traject 2019 lokaal cultuurbeleidsplan 2020-2025. Daniel Soumillion
(schepen Cultuur), Jan De Paepe, Niek Verheyen en stagiaire Marthe
vervolledigden de Bosvoordse ploeg. Erik Corijn gaf een inleidende lezing.
Vervolgens was er een workshop waarin we per gemeente samenzaten om
de belangrijkste strategische uitdagingen die we in Watermaal-Bosvoorde
zouden aangaan te selecteren. Als basis hiervoor gebruikten we de
duurzame ontwikkelingsdoelen. Na de middag luisterden we naar de lezing
van Koen Steuperaert (Kwadraat): Van strategische uitdagingen naar
impactdenken en platformdenken. In de daarop volgende werksessie
hebben we de prioritaire uitdagingen meer diepgaand besproken. We
sloten de dag af met een kleine receptie en een babbel met collega’s.
Op vrijdag 22 februari namen Klaar, Jan, Daniel en Niek deel aan de
studiedag over Superdiversiteit, kruispuntdenken en participatie, in het
kader van de beleidsplanning. Klaar en Niek bleven de hele dag; Daniel
en Jan waren er enkel ’s ochtends. Kris De Visscher gaf om 10u een lezing
over het onderwerp. Daarna was er een werksessie per gemeente. In de
namiddag sprak Koen Steuperaert (Kwadraat) over Van ‘inspraak’ naar
voortschrijdend inzicht. Vervolgens konden de deelnemers een aantal
standjes (Dialoogtafels, Time to connect, Meeting vzw, enz.) bezoeken.
Tenslotte was er nog een werksessie.
Peter nam op donderdag 9 mei deel aan de Europese conferentie Open
the door for reading, the Brussels Erasmus+ meeting on family literacy
and reading promotion for socially vulnerable families, die door de dienst
Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de VGC werd
georganiseerd.
Klaar ging op woensdag 19 juni van 9u30 tot 12u naar de bib van Evere
om er een Train de trainer bij te wonen in verband met de tentoonstelling
Voorlezen komt voor lezen.

Klaar volgde op maandag 30 september van 9u tot 12u30 de vorming
Zingen met de kamishibai in de lokalen van de VGC in Brussel.
Klaar volgde op donderdag 24 oktober van 14u tot 17u de opleiding
Bibster in de Priemstraat in Brussel. Deze werd georganiseerd door
Cultuurconnect.
Klaar bezocht met Frank en zus Fanny de Boekenbeurs in Antwerpen
op zondag 10 november in de voormiddag. Ze noteerde een heleboel
interessante titels voor de jeugdcollectie. Peter ging met zijn dochter Eva
en zijn vrouw Monique diezelfde dag, in de namiddag.
Op donderdag 15 november had traditiegetrouw de Bibliothekendag
voor het personeel van de Brusselse bibliotheken plaats,
georganiseerd en gefinancierd door Ondersteuning Bibliotheken in Brussel
(OBiB). Klaar en Peter namen eraan deel. In de voormiddag werd de
groep ontvangen in Het Predikheren, de bibliotheek van Mechelen. Na het
welkomstwoord van Brigitte Myle, coördinator bibliotheekbeleid, en een
inleiding door Roel Van den Bril, cultuurcoördinator van de stad Mechelen,
werd de groep rondgeleid in de Mechelse bibliotheek. ’s Middags was er
een gezamenlijke lunch in het restaurant TheAtriuM (Onder-Den-Toren 9).
In de namiddag deed Klaar een stadswandeling, Peter bezocht de
Dossinkazerne. Nadien ging de hele groep naar Kafee Zapoi voor een
afsluitende drink.
Peter volgde op maandag 25 november van 9u30 tot 12u30 het eerste
gedeelte van de vorming Boekstart – Interactief voorlezen aan
baby’s en peuters: hoe werken aan leesplezier bij 0 tot 2,5-jarigen
in de lokalen van het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
(VCOK) in Gent.
Op maandag 9 december van 9u30 tot 12u30 volgde Peter het tweede
gedeelte van de vorming Boekstart – Interactief voorlezen aan
baby’s en peuters: hoe werken aan leesplezier bij 0 tot 2,5-jarigen
in de lokalen van het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
(VCOK) in Gent.
Klaar volgde op maandag 9 december van 9u tot 12u30 de vorming
Creatieve stemspelletjes in de lokalen van de VCG te Brussel.
Klaar nam op vrijdag 13 december deel aan de inspiratiedag in verband
met de Jeugdboekenmaand 2020 in de lokalen van ABC in Brussel.

Vergaderingen
De overlegvergaderingen met alle erkende Brusselse bibliotheken,
voorgezeten door een personeelslid van Ondersteuning Bibliotheken in
Brussel (OBiB), hadden dit jaar plaats in het VGC-Renaissancegebouw in
Brussel op maandag 25 februari van 9u tot 13u (niemand ging), op
maandag 25 maart van 9u30 tot 12u30 (niemand ging), op maandag 29
april van 9u30 tot 13u (niemand ging), op maandag 27 mei van 9u30 tot
17u (Klaar), op maandag 24 juni van 9u30 tot 13u (niemand ging), op
maandag 23 september van 9u30 tot 16u30 (niemand ging), op maandag
4 november van 9u30 tot 13u (niemand ging) en op maandag 16
december van 9u30 tot 13u (Klaar).
De Jeugdboekenmaand 2019 voor de Brusselse bibliotheken had als
thema Vrienden voor altijd. Hilde bezocht de plaatselijke lagere scholen
om er uitleg te geven aan de kinderen over het thema en hen het schema
van de activiteiten te bezorgen; ze ging op donderdag 7 februari naar de
Bloeiende Kerselaar, op maandag 11 februari naar de Wemelweide en op
dinsdag 12 februari naar de Sint-Jozefsschool.
Klaar ging op vrijdag 15 februari naar de Stadsmus en bezocht er de
afdelingen De Brouckère en Invaliden om er uitleg te geven. Ze gaf de
opdrachten mee met de kleuterleid(st)ers van de Stadsmus, afdeling
Transvaal, bij hun bibliotheekbezoek en gaf hen op dat moment ook uitleg
over het thema van de jeugdboekenmaand.
De jeugdboekenmaand liep bij ons van woensdag 20 februari tot en met
donderdag 4 april 2019.
De vergaderingen in verband met de adviesraad Nederlandstalige
Cultuur bundelen we in deze paragraaf. Op donderdag 17 januari nam
Klaar deel aan de adviesraad om 18u in GC WaBo. Het hoofdpunt van
deze vergadering was de evaluatie van de werking van de adviesraad.
Lieve, Niek en Hilde bereidden de volgende adviesraad voor op dinsdag 5
februari in het gemeenschapscentrum WaBo. Op donderdag 14 maart
vond de vergadering plaats. De belangrijkste agendapunten waren het
voortgangsrapport van 2018 en het budget van 2019. Er werd ook
gesproken over de 11-juliviering en het participatiemoment van 4 april.
Klaar, Jan De Paepe, Lieve, Niek en Hilde kwamen samen op woensdag 20
maart om het verloop van het participatiemoment van donderdag 4 april
te bespreken. Op woensdag 29 mei was er een beperkte vergadering om
10u in de Thomsonlaan, waar Klaar, Lieve, Niek en Hilde aan deelnamen
(voor meer details: zie p. 7). Vermits er een nieuwe beleidsperiode ingaat
(2020-2024), is in het najaar de vorige adviesraad ontbonden en is er een
nieuwe raad samengesteld. De eerste adviesraad met de nieuwe leden
vond plaats op 26 september om 18u in GC WaBo. Iedereen stelde er
zichzelf voor en Niek legde uit wat de functie is van een adviesraad. Er
werd ook kort gepraat over het cultuurbeleidsplan. De laatste vergadering
van 2019 vond plaats op 17 oktober om 18u in het Centrum Lokale
Geschiedenis. Nathalie Trif stelde het centrum voor. Vervolgens werd het

cultuurbeleidsplan grondig besproken en kreeg het een positief advies
(mits enkele aanpassingen).
Klaar en Hilde zaten op woensdag 16 januari van 10u tot 11u30 samen
met Niek, Lieve De Beir en Daneel Bogaerts, ontwerpster, om de lay-out,
de inhoud en de illustraties te bespreken van een nieuw te ontwerpen
folder. Deze zou de praktische gegevens bevatten van de bibliotheek en
van het gemeenschapscentrum en wordt gefinancierd door het lokaal
cultuurbeleid.
Klaar ging op maandag 28 januari naar de lokalen van de VGC in Brussel
om er van 9u tot 12u30 een vergadering bij te wonen van de Leeslijn
(jeugd).
Op dinsdag 5 februari vergaderden Lieve, Niek en Hilde van 15u tot 16u45
in de lokalen van de bib in de Delleurlaan. Ze bespraken er het budget
cultuurbeleid 2019, het voortgangsrapport 2018, de beleidsplanning en
meer specifiek de bevraging van het publiek in dat verband, de 11-juliviering, de komst van de ronde van Frankrijk in onze gemeente en de
mogelijk activiteiten daarrond en het ontwerp van de nieuwe folder.
Op dinsdag 12 februari zat Hilde samen met Lieve en Anne-Marie in
verband met een door Jos Bertrand gedaan voorstel voor een activiteit
rond enkele auteurs van uitgever Bruno Depover.
Op woensdag 13 februari zat Hilde van 9u tot 11u samen met Niek, in de
bib, om te werken aan het voortgangsrapport. Ze vulden de activiteiten,
projecten en werking van de bibliotheek in, evenals de doelstellingen voor
het volgende werkjaar. Ze bespraken ook de projecten van het lokaal
cultuurbeleid van 2018 en 2019.
Op donderdag 28 februari kwamen de kleuterstagiairs van de Erasmushogeschool naar de bib in de late namiddag. Klaar gaf hen een korte
rondleiding en maakte afspraken met hen in verband met het klaarzetten
van de zaal voor de activiteiten. Ze gaf uitleg over de benodigdheden voor
de vertellingen. Samen bekeken ze het jeugdboeken-maandschema van
de kleuteractiviteiten. Ten slotte bespraken ze de leeftijd van de kinderen
en de taalproblemen. Ze hebben een vragenlijst voorgelegd aan Klaar, die
de vragen met veel plezier beantwoordde.
Op vrijdag 15 maart om 13u30 ontving Klaar de kleuterleidsters in
opleiding, die deze keer kwamen oefenen in de jeugdafdeling. Daarna
hebben de studentes alles klaargezet voor hun stage, die liep van
maandag 18 tot en met woensdag 20 maart.
Op dinsdag 19 maart evalueerden Klaar en Hilde de kleuterstagiaires
met de leerkracht die hen begeleidde.

Op woensdag 20 maart in de late voormiddag stelden Klaar en Hilde de
schriftelijke evaluaties op van beide kleuterleidsters in spe. Ze vulden
het evaluatieformulier in en stuurden het door naar de leerkracht van de
Erasmushogeschool.
Op woensdag 20 maart vergaderden Jan, Niek, Lieve, Klaar en Hilde van
12u tot 13u30. Eerst bespraken ze het verloop van de cultuurbevraging
Cultuurbeleid, onze trein vertrekt hier die plaatsvond op donderdagavond
4 april in het station van Watermaal. Ze stelden de vragen op die de
aanwezigen zouden moeten beantwoorden. Vervolgens werd de
organisatie van de 11-juliviering onder de loep genomen: ze spraken af
wat er waar zou plaatsvinden (cfr. infra). Ten slotte bekeken ze samen het
laatste ontwerp van de gemeenschappelijke folder (WaBo – bib) en
beslisten ze wat de uiteindelijke lay-out zou worden.
Op dinsdag 14 mei overlegden Anne-Marie van het gemeenschapscentrum
WaBo en Hilde over de gezamenlijke najaarsactiviteiten.
Op woensdag 29 mei vergaderden Niek, Klaar, Lieve en Hilde van 10 tot
12u in de bibliotheek. Agendapunten waren: de gemeenschappelijke
folder en de vlag, de 11-juliviering, de samenstelling van de adviesraad,
verslag van 17 mei (Perspective Brussels) door Niek. Het belangrijkste
punt was het lokaal cultuurbeleid: we zochten samen naar ‘inzichten’ ( =
wat we geleerd hebben uit de overlegmomenten, de omgevingsanalyse,
interactie met anderen, enz.). Vervolgens probeerden we aan de hand van
‘hoe kunnen we…’-vragen uitdagingen te formuleren.
Op woensdag 12 juni nam Hilde deel aan het cultuurplatform van de
gemeente. Niek leidde de vergadering, onze schepen van Cultuur, Daniel
Soumillion, nam er ook aan deel. Elke instelling (culturele centra,
bibliotheken, muziekacademie, centrum lokale geschiedenis…) stelde zijn
programma voor de komende tijd (zomer en najaar) voor, daarbij de
nadruk leggend op (mogelijke) partnerschappen. Ook de visie en de
doelstellingen voor de komende jaren kwamen daarbij aan bod. De
bijeenkomst duurde van 10u tot 11u40.
Op woensdag 26 juni vergaderden Klaar en Hilde van 11u tot 12u15 met
Niek en Pascale Melon (van de Franstalige bib) in verband met de
nocturne van 2019. Ze bespraken samen de algemene principes, het
thema en de inhoudelijke invulling van de namiddag/avond.
Klaar vergaderde op donderdag 1 augustus van 14u30 tot 16u met
Frederika en Bérénice in de bibliotheek van Oudergem. Ze hebben het o.a.
gehad over een eventuele samenwerking rond de Kinder- en Jeugdjury
(KJV). Klaar stelt voor om bij ons te beginnen met de groep kinderen van
tien tot twaalf jaar. Ze spraken ook over het organiseren van activiteiten
voor mensen die Nederlands willen leren.

Klaar en Niek zaten samen in de bib op vrijdag 23 augustus om 10u30. Ze
zochten foto’s van werken van Bruegel die zouden kunnen gebruikt
worden voor de activiteit met het groene scherm tijdens de nocturne.
Op woensdag 28 augustus vergaderden Niek, Jan, schepen Daniel
Soumillion, Lieve De Beir, Klaar en Hilde over het beleidsplan. Ze
discussieerden over de door Niek opgestelde tekst en stelden een aantal
aanpassingen voor. Vervolgens spraken ze af hoe het schrijven van het
beleidsplan verder zou verlopen.
Klaar ging op donderdag 29 augustus naar een vergadering van OBiB: de
werkgroep ‘boetevrije bib’ (acht personen) kwam samen om 14u in de
gebouwen van de VGC in Brussel en vergaderde tot 16u15.
Hilde vergaderde op maandag 16 september in de Thomsonlaan van
15u30 tot 16u met juf Sarah van het tweede leerjaar van de SintJozefsschool. Ze bespraken samen welke de mogelijkheden waren voor
een activiteit rond Boeken in oktober. Ze spraken af om de kinderen
eerst een rondleiding te geven, vervolgens twee spelen (in twee groepen)
te spelen en te eindigen met een verhaal.
Op woensdag 25 september vergaderden Klaar en Hilde met Gaëlle en
Guillaume van de Franstalige bib en met Niek, cultuurbeleidscoördinator,
van 10u30 tot 11u30 over de organisatie van de nocturne op vrijdag 22
november. Inhoudelijke en praktische afspraken werden gemaakt.
Lieve De Beir en Hilde zaten samen op dinsdag 8 oktober om 13u in
verband met het schrijven van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
Op woensdag 9 oktober vergaderden Jan De Paepe, Daniel Soumillion,
Niek Verheyen, Lieve De Beir, Klaar en Hilde over de inhoud van het
cultuurbeleidsplan en over de door te voeren aanpassingen aan de al
geschreven tekst.
Op dinsdag 12 november zat Hilde in de namiddag samen met Anne-Marie
Vande Voorde om de activiteiten voor de komende lente samen te
bespreken.
Op woensdag 13 november om 14u overlegde Klaar met Martine
Vanhoudt (vrijwilligster) om Brussels reads aloud (16/11) voor te
bereiden.
Op donderdag 14 november om 15u zat Klaar samen met Marie-Odile
(gepensioneerde collega van de Franse bib en nu vrijwilligster bij ons) om
Brussels reads aloud (16/11) voor te bereiden.
Op woensdag 18 december zaten Niek, Guillaume (Franse bib), Klaar en
Hilde samen in de Thomsonlaan om te praten over de nocturne: ze

evalueerden de nocturne en bespraken alvast het thema voor volgend
jaar. De vergadering duurde van 10u30 tot 11u30.
2. De bibliotheek in cijfers 2019: overzicht


Bezit van materialen

Collectie

2018

2019

Jeugd fictie
Jeugd strips
Jeugd non-fictie
Volwassenen fictie
Volwassenen strips
Volwassenen non-fictie
Volwassenen naslagwerken
Tijdschriftnummers
Totaal van de gedrukte
materialen

6 351
1 172
2 656
4 570
348
2 798
in VW-NF
1 065

6 676
1 178
2 683
4 474
334
2 834

18 960

19 291

Cd’s jeugd
Daisyboeken
Dvd’s jeugd
Dvd’s volwassenen F & NF
Andere AVM J NF & VW NF
Totaal AVM (audiovisuele
materialen)

8
506
122
279
25

7
487
132
290
17

940

933

19 900

20 224

1 155

1 167

51
2

48
3

Algemeen totaal
Magazijncollectie
Tijdschriftabonnementen
Krantenabonnementen

1 112

 Bezoekers van de bibliotheek (berekend via automatisch telsysteem in
de hoofdbibliotheek in de Thomsonlaan / handmatig geteld in de
uitleenpost de Jachthoorn)
- Thomsonlaan: 10 790

(vorig jaar: 10 509)

- Uitleenpost de Jachthoorn: 1 662

(vorig jaar:

Totaal: 12 452

1 727)

(vorig jaar: 12 236)

 Evolutie van het totaal aantal gebruikers onderverdeeld naar leeftijd
Gebruikers

2017

2018

2019

Jeugd
Volwassenen

1 417
406

1 516
382

1 581
438

Totaal

1 823

1 898

2 019

Met “jeugd” bedoelen we de kinderen tot en met 14 jaar, de
“volwassenen” zijn 15 jaar of ouder.

2019
J binnen WB
J buiten WB
J WB groepen
J nt-WB groepen
VW binnen WB
VW buiten WB
VW WB groepen
VW nt-WB groepen
Totaal

Thomson
82 v + 79 m
25 v + 27 m
276
558
117 v + 85 m
71 v + 38 m
25
53

DJH
7v+7m
10 v + 1 m
218
291
6m+0m
12 v + 0 m
23
8

Totaal
175
63
494
849
208
121
48
61

1 436

583

2 019

Ter vergelijking geven we hieronder de cijfers van vorig jaar:
2018
J binnen WB
J buiten WB
J WB groepen
J nt-WB groepen
VW binnen WB
VW buiten WB
VW WB groepen
VW nt-WB groepen
Totaal

Thomson
82 v + 82 m
31 v + 24 m
234
562
110 v + 71 m
75 v + 44 m
26
9

DJH
12 v + 7 m
11 v + 8 m
187
276
5v+0m
8v+1m
23
10

Totaal
183
74
421
838
186
128
49
19

1 350

548

1 898

WB = Watermaal-Bosvoorde
V = vrouwen
M = mannen
Groepen = klassen of andere groepen

3. De bibliotheek in cijfers 2019: details

 De collectie in 2019
Collecties

Hoofdbibliotheek
Thomsonlaan

Uitleenpost
DJH

Totaal
Hoofdbib + DJH

4 481
884
2 160
4 130
331
2 680
in VW-NF
1 049

2 195
294
523
344
3
154

6 676
1 178
2 683
4 474
334
2 834

63

1 112

15 715

3 576

19 291

7
74 + 370 + 43
132
277 + 13
6 + 1 + 10
933

0
0
0
0
0
0

7
487
132
290
17
933

16 648

3 576

20 224

1 167

0

1 167

45
3

3
0

48
3

Jeugd fictie
Jeugd strips
Jeugd non-fictie
Volwassenen fictie
Volwassenen strips
Volwassenen non-fictie
Volwassenen naslagwerken
Tijdschriftnummers
Totaal van de
gedrukte materialen

Cd’s jeugd
Daisybkn J & VW F/NF
Dvd’s jeugd
Dvd’s VW F & NF
Andere AVM J NF & VW F/NF

Totaal AVM
Algemeen totaal

Magazijncollectie
Tijdschriftabonnementen
Krantenabonnementen

 De uitleningen in 2019
Uitleningen

Hoofdbib
uitleningen

verlengingen

Hoofdbib

Uitleenpost
uitleningen

verlengingen

Uitleenpost

Algemeen
totaal

Jeugd fictie
Jeugd strips
Jeugd non-fictie
VW fictie (+ Eng. VW)
Volwassenen strips
VW NF (+ taalcurs.)
Jeugd cd’s muziek
Daisyboeken J & VW
Dvd’s jeugd
Dvd’s VW F & VW NF
Andere AVM J en VW
Tijdschriften

8 005
2 758
1 933
2 036
157
942
7
20 + 9
207
157 + 7
1+8
895

10 716
3 081
2 554
2 420
159
1 251
15
37 + 3
177
83 + 4
5 (VW)
577

2 541
873
248
51
4
43
2
49

2 210
776
514
39
3
71
2
38

23 472
7 488
5 249
4 546
323
2 307
22
69
388
251
14
1 559

Totaal

17 142

21 082

3 811

3 653

45 688

Aantal IBL-aanvragen (interbibliothecair leenverkeer): 23 voor VW
Nederlandstalige romans, 2 voor een Engelse roman, 17 voor VW nonfictie (waarvan 2 in het Engels), 9 voor VW dvd’s, 5 voor VW cd’s, 3 voor
VW luisterboeken; 14 voor J fictie, 2 voor J non-fictie, 2 voor J strips, 1
voor een J vertelboek (vertelplaten kamishibai). In totaal waren dat 78
aanvragen. Al deze aanvragen werden gehonoreerd.
5 andere aanvragen konden niet worden ingewilligd [3 VW-NF, 1 VW cd, 1
J-F].
Er werden dit jaar meer materialen aangevraagd dan vorig jaar. (Toen
waren de cijfers respectievelijk 72 en 2.)
Sinds eind 2012 ontvangen we ook aanvragen van andere bibliotheken.
We ontvingen er 17 dit jaar [8 VW-F, 1 VW-NF; 8 J-F] en die hebben we
allemaal kunnen honoreren (in 2018: 29).
We registreerden in 2018 65 uitleningen (5 J fictie, 59 VW fictie en 1 VW
dvd) van magazijnwerken en 136 verlengingen: in totaal komt dat op
201 (vorig jaar 196).



Statistisch overzicht van de uitleningen en verlengingen 2018-2019

Collecties
Jeugd fictie
Jeugd strips
Jeugd non-fictie
VW fictie (+ Eng.)
VW strips
VW NF
Jeugd cd’s (muz)
Daisyboeken
Dvd’s J en VW
Andere AVM J & VW

Tijdschriften
Totaal

2018
Hoofdbib
16 517
5 321
3 940
4 579
566
1 875
21
33
397 + 339
2 + 19
1 481

2018
DJH
5 526
1 815
650
105
19
105
6+0
189

2018
Totaal
22 043
7 136
4 590
4 684
585
1980
21
33
742
21
1 670

2019
Hoofdbib
18 721
5 839
4 487
4 456
316
2 193
22
69
384 + 251
14
1 472

2019
DJH
4 751
1 649
762
90
7
114
4
87

2019
Totaal
23 472
7 488
5 249
4 546
323
2 307
22
69
639
14
1 559

35 090

8 415

43 505

38 224

7 464

45 688

We noteren, evenals vorig jaar, een duidelijke stijging (+ 2.183).
De uitleningen bij de jeugd (fictie, non-fictie en strips) en bij de
volwassenen (non-fictie) zijn gestegen. Er was dit jaar meer vraag naar
daisyboeken, vooral bij de jeugd (= luisterboeken). Ondanks het feit dat
we meer volwassen leners hebben, zijn de uitleningen en verlengingen
daar toch licht gedaald (vooral de strips). Desondanks zijn we natuurlijk
blij met het feit dat we meer uitleningen en verlengingen hebben dan
vorig jaar.

4. Promotionele activiteiten 2019
1. Jeugdboekenmaand met als thema ‘Vrienden voor altijd’
tot 4 april)

(20 februari

OBiB (Ondersteuning Bibliotheken in Brussel) verleende, zoals elk jaar,
logistieke, materiële en financiële ondersteuning bij het organiseren van
deze activiteiten.
Zowel in de hoofdbibliotheek als in de uitleenpost De Jachthoorn zetten we
een boekentafel klaar in verband met het thema. In de loop van de
jeugdboekenmaand kwam er ook een tentoonstelling van wat de kinderen
voor de bib gemaakt hadden: voornamelijk een aantal affiches met
wetenschappelijke weetjes en tekeningen.


Voor de kleuters werd de vertelstage geleid door twee studenten van
de Erasmushogeschool, departement Lerarenopleiding. Zij verzorgden
11 vertelsessies met verwerking.
Voor de acht andere klassen verzorgden Klaar, Martine Vanhoudt en
Hilde de activiteiten rond het thema Vrienden voor altijd. De kinderen
van de tweede (1x) en de derde kleuterklas (2x) deden een activiteit
rond het boek Oh! Een boek vol geluid van Hervé Tullet. Daarna
moesten ze ‘vrienden’ zoeken in een aantal prentenboeken. Op het
einde deden ze een knuffeldans met de hele groep.
In de onthaalklas (2x) en in de eerste kleuterklas (3x) draaide de
animatie rond het prentenboek Kraai van Leo Timmers. We vertelden
het verhaal en daarna speelden we het na met poppen. Vervolgens
deelden we de kinderen in in twee groepen. In de ene groep was er
een bewegingsactiviteit op muziek, begeleid door Martine, en in de
andere, begeleid door Klaar, werden er spelletjes gespeeld om het
verhaal van Kraai verder uit te diepen. Vervolgens wisselden de
groepen van lokaal. We beëindigden de animatie met een
yogamoment.
Alle kleuters kregen ook een korte rondleiding in de bibliotheek.
In totaal namen 19 klassen (zowel uit de onthaalklas als uit de 1ste, 2de
en 3de kleuterklas) deel aan de jeugdboekenmaand.



De kinderen van het eerste leerjaar (drie klassen) kwamen luisteren
naar verteller Wim Collin (Hikke Takke Toe). Hij vertelde eerst het
kamishibaiverhaal Groen en rood maken ruzie. De kinderen moesten
een ‘tableau vivant’ maken van momenten van het verhaal. Daarna
vertelde hij op een interactieve manier De Bremer stadsmuzikanten en
twee andere (zelf geschreven) verhalen, waarbij de kinderen een rol
toebedeeld kregen.



Hilde Rogge vertelde een ontroerend verhaal aan de kinderen van de
drie klassen van het tweede leerjaar. Het ging over vriendschap en hoe
de drang naar macht en rijkdom deze teniet kan doen. Leerlingen en

leerkrachten waren in de hoogste hemel en zeer enthousiast over deze
fantastische vertelster.


Katelijne Billet vertelde op meeslepende wijze aan de drie groepen van
het derde leerjaar (bijeengezet in de zaal van het Gemeenschapscentrum WaBo) een drietal verhalen (van Michiel van de Hazelhoeve,
Sven Nordqvist en Max Velthuijs) in verband met het thema
Vriendschap. Want, zoals ze vertelde “… met vrienden om je heen is
het leven fijn. Michiel beseft dat pas wanneer zijn vriend Alfred in groot
gevaar verkeert. Hun vriendschap geeft hem moed een heldendaad te
verrichten.” De kinderen en de begeleiders waren enthousiast .



Voor drie klassen van het vierde leerjaar kwam Tom Van Outryve een
zelfverzonnen verhaal vertellen. Azim denkt dat het gras groener is aan
de overkant en waagt zich op zee met een zelfgebouwd vaartuig. Hij
ontmoet Kiki, die de weg kwijt is. Samen beginnen ze aan een
avontuurlijke tocht, die deze twee reizigers uit een totaal andere
wereld bij elkaar brengt. Een boeiend verhaal!



De drie klassen van het vijfde leerjaar speelden het Bibster-spel, een
digitale zoektocht in de bibliotheek, begeleid door Klaar en Hilde.



Voor de drie klassen van het zesde leerjaar kwam Jelle van het FMK
(Filosoferen met kinderen)-collectief naar de bibliotheek. De kinderen
kregen vragen voorgeschoteld als ‘Kan je bevriend zijn met een
knuffel?’ en ‘Kan je bevriend zijn met je ouders, je juf, jezelf…?’. Bij
sommige vragen kregen de kinderen de gelegenheid om even na te
denken en te overleggen met anderen voor ze antwoord gaven.
Degene die aan het woord kwam kreeg een roos varken toegeworpen.
De kinderen waren heel open en vonden het boeiend.

Met onze jeugdboekenweekactiviteiten voor de scholen bereikten we in
totaal 775 kinderen (428 kleuters, 347 lagereschoolleerlingen).
2. Klassikale uitleningen en boekenpakketten
° De meeste klassen uit de scholen van Watermaal-Bosvoorde en van de
Stadsmus uit Oudergem kwamen regelmatig op bezoek in de bibliotheek
of ontvingen de door hen gevraagde documentatie i.v.m. een bepaald
thema.
° Er werden boekenpakketten bezorgd aan:
 de stappers en de peuters van het kinderdagverblijf van de
Bloeiende Kerselaar;
 de kruipers, de stappers en de peuters van het kinderdagverblijf
Het Lijsternest (Delleurlaan);

 de kruipers, de stappers en de peuters van het kinderdagverblijf
van de VUB;

 de rakkers van kinderdagverblijf Kadeeke (Vilvoorde);
 veel klassen van de lagere scholen;
 de kinderen die deelnamen aan de creatieve workshops in het



Gemeenschapscentrum;
de kinderen van het atelier van het jeugdproject Wabodam (Het
Paddenstoeltje);
activiteiten georganiseerd door het Gemeenschapscentrum WaBo.

De pakketten van de kinderdagverblijven noteren we niet, omdat we deze
op zeer regelmatige basis bezorgen. We tellen enkel de pakketten van de
lagere scholen en van het gemeenschapscentrum. In totaal ging het hier
om 154 boekenpakketten. Vorig jaar was dit cijfer 194: onze partners /
leden maakten dit jaar dus minder gebruik van deze service.
3. Vertelmomenten
a) Gemeenschapscentrum WaBo
Peter vertelde aan de kinderen die creastages volgden in het
gemeenschapscentrum WaBo op donderdag 7 maart (4 verhalen),
donderdag 11 april (5 verhalen), vrijdag 4 juli (5 verhalen),
donderdag 29 augustus (4 verhalen) en op donderdag 31 oktober (3
verhalen).
b) Kribbe Lijsternest
Peter vertelde aan de peuters van de kribbe op de donderdagen 17
januari (3 verhalen), 14 februari (5 verhalen), 14 maart (3
verhalen), 25 april (4 verhalen), 19 september (3 verhalen), 18
oktober (4 verhalen) en 14 november (3 verhalen).
c) Kleuterklassen van de lagere scholen
Peter vertelde aan de kleuters van De Stadsmus op de vrijdagen 11
januari (16 verhalen/4 klassen), 25 januari (3 verhalen/1 klas), 1
februari (4 verhalen/2 klassen), 8 februari (15 verhalen/3 klassen),
22 februari (3 verhalen/2 klassen), 1 maart (6 verhalen/2 klassen),
15 maart (12 verhalen/3 klassen), 29 maart (5 verhalen/3 klassen),
5 april (6 verhalen/3 klassen), 26 april (12 verhalen/3 klassen), 20
september (14 verhalen/3 klassen), 4 oktober (6 verhalen/3
klassen), 11 oktober (4 verhalen/1 klas), 25 oktober (9 verhalen/3
klassen), 8 november (6 verhalen/2 klassen), 29 november (8
verhalen/3 klassen), 13 december (7 verhalen/3 klassen).
Op 11 januari vertelde Klaar ook enkele verhalen. Op 24 mei
vertelden Martine Vanhoudt en Klaar aan de kleuters (6 verhalen/3
klassen).

4. Boekentafel
Vanaf donderdag 3 januari tot en met maandag 14 januari stelden we
boeken tentoon van de overleden auteur Amos Oz.
5. Poëzieweek: boekentafel
Ter gelegenheid van de poëzieweek (van 31 januari tot en met 6 februari)
hebben we vanaf woensdag 16 januari een boekentafel klaargezet met
poëziebundels voor kinderen en volwassenen met als thema ‘Vrijheid’. We
deelden ook kaartjes uit met gedichten.
1. Rondleiding, zoekspel en vertelling
Op donderdag 17 januari kwamen er twee klassen van Les Cèdres, 4A en
4B, voor de eerste keer naar onze bibliotheek. De eerste groep kwam om
9u, de tweede om 10u. Klaar en Hilde begeleidden de kinderen. Eerst
kregen ze een korte rondleiding. Vervolgens speelden ze een zoekspel:
aan de hand van foto’s uit de bib moesten ze bepaalde (soorten) boeken
zoeken. Klaar vertelde hen een verhaal. Ten slotte zochten ze boeken om
mee te nemen. De kinderen en hun leerkracht, Christine Vandenhaute,
waren enthousiast.
2. Leesclub Leeslamp
De leesclub Leeslamp is een gezamenlijk project van onze bib, de bib van
Oudergem en het Brussels Ouderen Platform en heeft afwisselend plaats
in onze bib en die van Oudergem, telkens van 10u tot 12u.
Op de woensdagen 13 februari (Watermaal-Bosvoorde), 10 april
(Oudergem), 12 juni (Wabo), 14 augustus (Oud), 9 oktober (Wabo) en
11 december (Oud) kwam de leesgroep samen.
De volgende boeken werden besproken: De god van kleine dingen van
Arundhati Roy, geleid door Els (4 personen op 13/2, een nationale
stakingsdag), Vaak ben ik gelukkig van Jens Christian Grondahl, geleid
door Frederika (10 personen op 10 april, voor de eerste keer in de nieuwe
bib van Oudergem); Het huis aan het meer van Thomas Harding (9
aanwezigen op 12/6), geleid door Nicole; Een onberispelijke man van Jane
Gardam, geleid door Frederika (7 aanwezigen op 8/8); Vissen hebben
geen voeten van Jón Kalman Stefánsson (8 personen op 9/10), geleid
door Guy. De laatste sessie van het jaar werd voorbereid en geleid door
iemand van de organisatie De Dagen: teksten, fragmenten, gedichten
werden samen gelezen en besproken (8 aanwezigen op 11/12).

3. Bewogen
Vanaf woensdag 13 februari zetten we boeken en tijdschriften voor jeugd
en volwassenen tentoon rond het thema Bewogen, een festival dat in
Brussel loopt van 20 tot 24 februari. Bewogen is een culturele zoektocht
naar vertrouwen, erkenning, schoonheid en elkaar; een onderweg zijn
naar een open samenleving. Het is de bedoeling ontmoetingen te creëren
tussen vluchtelingen, asielzoekers, nieuwkomers en mensen die al lang in
Brussel wonen.
4. Boeken- en materiaaltentoonstelling jeugdboekenmaand
Vanaf woensdag 27 februari tot begin april stonden er thematafels bij de
jeugd en bij de volwassenen over het thema van de jeugdboekenmaand:
Vrienden voor altijd. De vriendschapsslingers die de kinderen van de
scholen maakten voor de bib werden natuurlijk ook opgehangen. En ook
op het Rotundascherm werd het thema in de kijker gezet.
5. Boekentafel Passa Porta literatuurfestival
Vanaf woensdag 20 maart zetten we in de non-fictie-afdeling een
boekentafel klaar in verband met het Passa Porta festival, dat liep van 28
tot en met 31 maart. Onder het thema Van nieuwsgierigheid naar literaire
ontdekking werden er tijdens dat weekend 100 schrijvers, denkers,
dichters, slammers, tekenaars en muzikanten in de kijker gezet. We
stelden werken tentoon van een aantal van die schrijvers.
6. Boekentafel Pasen
Bij de jeugd stelden we in de paasvakantie boeken tentoon over het
thema Pasen.
7. Cultuurbevraging: ‘ Cultuurbeleid, onze trein vertrekt hier’
Op donderdagavond 4 april om 19u vond er een cultuurbevraging plaats in
de lokalen van het station van Watermaal. Niek verwelkomde iedereen (er
waren in totaal 26 mensen aanwezig). Vervolgens gingen de mensen in
groepjes langs bij vier tafels, waar ze telkens een aantal vragen moesten
beantwoorden. Het thema van de eerste tafel (Niek Verheyen, ter
vervanging van de zieke Jan De Paepe) was ‘Wat is belangrijk voor een
duurzame, inclusieve, veilige samenleving?’. Lieve De Beir zat aan de
tweede tafel, waar gewerkt werd rond de ‘doelgroepen waar het
cultuurbeleid zou moeten op inzetten’. Hilde begeleidde de mensen aan de
derde tafel, waar het ging over ‘levenslang leren’ en hoe de bib en het

gemeenschapscentrum daartoe kunnen bijdragen. Aan de vierde tafel ten
slotte werd er onder leiding van Klaar luidop gedroomd over de ideale
gemeente Watermaal-Bosvoorde.
Na het brainstormen werd er nog gezellig nagepraat met een hapje en een
drankje. Het was een interessante en leerzame avond.
8. Paaseierenzoektocht
Op zaterdag 20 april konden de jongste kinderen deelnemen aan onze
traditionele paaseierenzoektocht: om 10u stipt mochten ze in de tuin om
de door de paashaas verspreide eieren te zoeken. De gevonden eieren
werden in een grote mand verzameld en later verdeeld onder de kinderen.
Er waren 12 kinderen en 15 volwassenen.
Aansluitend vertelde Klaar aan de kinderen en hun ouders de boeken Luuk
en Lotje: het is Pasen en Kleine Muis zoekt een huis! De kinderen (en hun
ouders) hebben ervan genoten.
9. Bibliotheekspel
Op woensdag 24 april kwam de derde kleuterklas van de Wemelweide om
10u naar de bibliotheek voor een (uitgestelde wegens staking) activiteit in
verband met de jeugdboekenmaand. Klaar en Hilde begeleidden de in
twee groepen ingedeelde kinderen bij een spel rond vrienden en boeken.
10. Boekentafel jeugd
Vanaf eind april stonden er in de jeugdafdeling boeken tentoon in verband
met de lente, de tuin … .
11. Bibpuzzelspel eerste leerjaar
Op woensdag 8 mei om 10u kwamen de 18 leerlingen van het eerste
leerjaar van de Sint-Jozefsschool dit spel spelen in de Thomsonlaan. Klaar,
Hilde, Erwin Debeys en Laura De Beir begeleidden de kinderen in hun
zoektocht. Zowel de kinderen als hun leerkracht waren enthousiast.
12. Informele cultuurbevraging
Op woensdag 15 mei haalde Niek de bakfiets op in het gemeenschapscentrum WaBo. Hij reed ermee naar de bibliotheek. Vervolgens zijn Klaar
en Niek naar het Keymplein gegaan, van 15u30 tot 16u30. Ze hebben er
gepraat met de voorbijgangers en geluisterd naar hun bevindingen over
leven en werken in Watermaal-Bosvoorde. De bedoeling was te horen wat

er leeft bij de mensen in de gemeente (Wat vinden ze er goed? Wat
ontbreekt er? Wat willen ze?...).
Ze deelden postkaartjes (met de gegevens van de Nederlandstalige
culturele actoren) uit aan de geïnteresseerden. De dorstigen kregen een
glaasje fruitsap.
13. Bijt in boeken 1
Op donderdag 16 mei vond de eerste sessie van Bijt in boeken plaats om
12u in het gemeenschapscentrum WaBo. Het thema was Feest. Klaar en
Hilde lazen stukjes voor uit literatuur over dat onderwerp. Jean Luc en
Anne-Marie zorgden voor het eten: de 14 (+ Klaar & Hilde) aanwezigen
kregen aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Literatuur en
eten werden afgewisseld.
14. Bijt in boeken 2
Op dinsdag 21 mei vond om 19u30 de tweede sessie van Bijt in boeken
plaats in het gemeenschapscentrum Wabo. Het verloop was identiek aan
de sessie van 16 mei (cfr supra). Er waren 13 aanwezigen (+ Klaar &
Hilde).
15. 19 juni tot 15 september: 1 stad, 19 boeken
Van half juni tot half september zetten alle Brusselse bibliotheken 19
boeken in de kijker. Deze werden geselecteerd door 19 leesambassadeurs.
Elke bibliotheek koos een lezer van een andere taalgemeenschap
(Nederlands, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Italiaans, Frans, Pools,
Spaans, Roemeens, Russisch, Portugees, Centraal-Afrikaans) en deze
‘ambassadeur’ koos een boek uit. Peter Drummond Smith (Engels) was
onze ambassadeur. Deze boeken stonden in de kijker op de tafel in de
gang. Uiteraard mochten ze uitgeleend worden door onze lezers. Deze
actie was dit jaar zeer succesvol bij ons: de boeken werden vaak
uitgeleend.
16. Bibpuzzelspel eerste leerjaar
Op vrijdag 21 juni om 10u kwamen de 20 leerlingen van het eerste
leerjaar van de Wemelweide dit spel spelen in de Thomsonlaan. Klaar,
Peter, Nadia en Laura begeleidden de kinderen in hun zoektocht. Zowel de
kinderen als hun leerkracht waren heel enthousiast.

17. Boekentafel jeugd
Vanaf vrijdag 21 juni zette Klaar in de jeugdafdeling boeken over de
zomer, over vakantie en over water in de kijker.
18. Informele cultuurbevraging
Op woensdag 26 juni haalde Niek de bakfiets op in het gemeenschapscentrum WaBo en reed naar de bibliotheek. Vervolgens zijn Klaar en Niek
ermee naar het Keymplein gegaan, van 15u15 tot 16u45. Ze praatten met
de voorbijgangers (‘free listening’) in functie van het beleidsplan en
deelden fruitsap uit. De geïnteresseerden ontvingen postkaartjes (met de
gegevens van de Nederlandstalige culturele actoren).
19. De stoel
Op zonnige dagen stond onze bibliotheek-strandstoel in de tuin. Onze
lezers konden uitrusten, lezen en van het goede weer genieten in onze
prachtige tuin.
20. Boekentafel jeugd
Klaar stelde op zaterdag 28 augustus een boekentafel samen rond het
begin van het schooljaar
21. Rondleiding en spel en voorlezen 1
Op woensdag 4 september ontvingen Hilde en Klaar een groep van 25
kinderen van het eerste en tweede leerjaar van de Saint-Joseph-school,
begeleid door Marie Neirinck, leerkracht Nederlands. De school werkte de
eerste twee weken van het schooljaar rond het thema De bibliotheek.
We deelden de groep in twee en Klaar en Hilde gaven elk een rondleiding
aan de helft van de groep. Vervolgens las Klaar het boek Een boek vol
geluid van Hervé Tullet voor en werd er in de jeugdafdeling met de
bijhorende bollen gespeeld. Ondertussen speelde Hilde een zoekspel in de
leeszaal. Na een kwartier wisselden de groepen van plaats en speelden ze
het andere spel. Ze leenden ook wat boeken uit. Het was een gezellige
voormiddag, met enthousiaste kinderen.

22. Rondleiding en spel en voorlezen 2
Op vrijdag 6 september kwam de tweede groep van 25 kinderen van de
Saint-Joseph-school. Deze keer begeleidden Klaar en Nadia de groep. Het
verloop van de voormiddag was identiek aan de eerste keer.
23. Rondleiding en spel en voorlezen 3
Op woensdag 11 september ontving Hilde de derde groep, eveneens 25
kinderen, van Saint-Joseph. Hilde gaf eerst een rondleiding aan de hele
groep kinderen. Daarna speelde ze het zoekspel met de helft van de
kinderen; de begeleidende leerkracht las een aantal prentenboeken voor
aan de andere kinderen. Daarna wisselden de groepen van plaats.
24. Dag van de nieuwe inwoners
Jan De Paepe vertegenwoordigde de bibliotheek op de avond die door de
gemeente Watermaal-Bosvoorde georganiseerd werd op woensdag 18
september om de nieuwe inwoners te verwelkomen. De mensen werden
na ontvangst (om 17u50) met bussen rondgeleid in de gemeente.
Vervolgens (rond 19u) kwam iedereen samen in de raadszaal van het
gemeentehuis. Daar kregen de nieuwe inwoners algemene informatie over
de gemeente, onder andere folders van onze bibliotheek met een
overzicht van de komende activiteiten. De avond werd afgesloten met een
drink.
25. Bruegel verteld door Selle de Vos
Op donderdag 26 september om 20u vond de lezing van Selle de Vos
plaats in het gemeenschapscentrum WaBo. Hij vertelde en verbeeldde een
aantal van de fantastische verhalen die Bruegel verwerkt had in zijn
schilderijen. Hij deed dat met verve en zette zo, in navolging van de
schilder, de menselijke dwaasheid en betweterij in de kijker. De veertien
aanwezigen smulden van de verhalen. Na de lezing konden de mensen
kijken naar de schilderijen die verwerkt waren in de verhalen van Selle.
En uiteraard werd er nagepraat in de bar van het gemeenschapscentrum.
26. Kinder- en Jeugdjury
Op donderdag 10 oktober om 17u vond er in onze bibliotheek een eerste
samenkomst plaats van de leesgroep voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
Klaar legde de spelregels uit van de Kinder- en Jeugdjury. De te lezen
boeken werden bekeken en kort besproken. De deelnemende kinderen
kregen elk een schriftje, een mooie balpen en een paar bladwijzers.

Op 2 oktober en op 12 oktober werd diezelfde uitleg gedaan aan twee
andere kinderen, die er niet konden zijn op 10 oktober. In totaal zitten er
7 kinderen in de leesgroep.
27. Rondleiding en spel en voorlezen
Op woensdag 16 oktober om 9u30 ontvingen Hilde en Klaar het tweede
leerjaar van de Sint-Jozefsschool, begeleid door juf Sarah. We deelden de
groep in twee en Klaar en Hilde gaven elk een rondleiding aan de helft van
de groep. Vervolgens las Klaar het kamishibaiverhaal Feest voor. Daarna
vertelde ze Een boek vol geluid van Hervé Tullet en de kinderen sprongen
het verhaal na met de bijhorende bollen. Ondertussen speelde Hilde een
zoekspel met prentenboeken in de leeszaal. Na een kwartier wisselden de
groepen van plaats en speelden de kinderen het andere spel. Het was een
gezellige activiteit, met enthousiaste kinderen.
28. Rondleiding en zoekspel
Op woensdag 23 oktober ontving Klaar drie volwassenen van het
praatcafé (conversatie Nederlands, georganiseerd door het
gemeenschapscentrum WaBo) en hun begeleidster, Jeamy Louwet. Ze gaf
hen eerst een rondleiding. Vervolgens kregen ze zoekopdrachten, onder
andere via de catalogus. De activiteit duurde van 10u15 tot 11u30. De
deelnemers waren tevreden.
29. Workshop handlettering
Op dinsdag 24 oktober gaf Annie Lernout in onze leeszaal een workshop
Handlettering om 19u. De acht aanwezigen hebben met veel plezier mooie
letters leren maken, die ze nu kunnen gebruiken voor het schrijven van
kaartjes of uitnodigingen. Een ontspannende activiteit!
1. Boekentafel 11.11.11
Vanaf woensdag 23 oktober stond er een boekentafel voor jeugd en
volwassenen (in verband met 11.11.11 en vluchtelingen) klaar in de
volwassenenafdeling.
2. 11.11.11-kwis
Traditiegetrouw deed er een ploeg van de bib mee aan de kwis op
zaterdag 9 november om 19u30. Het was een gezellige avond.

3. Voorbereidende zangactiviteiten in de scholen
Ter voorbereiding van de nocturne (cfr. infra) verzorgde Mieke Segers,
een professionele zangeres, op vrijdag 8 november drie workshops in de
plaatselijke lagere scholen (3e en 6e leerjaar van de Wemelweide, 4e
leerjaar van de Sint-Jozefsschool en 4e leerjaar van De Bloeiende
Kerselaar). Klaar vergezelde de dame en hielp mee de kinderen te
begeleiden. Na de activiteit motiveerde Klaar de kinderen om naar de
nocturne te komen, door uitleg te geven over de activiteiten en over ons
groen scherm.
4. Vertelactiviteiten Brussels Reads aloud
Ter gelegenheid van de voorleesweek, die liep van 16 tot 24 november
2019, boden we onze lezers twee activiteiten aan op zaterdag 16
november om 10u30. De auteur die dit jaar in de kijker stond was
Marjolein Pottie (boek: Tram Bxl).
Klaar, Martine Vanhoudt en Marie-Odile vertelden in de jeugdafdeling
verhalen van Marjolein Pottie in het Nederlands en het Frans aan kinderen
van ongeveer twee jaar en hun ouders. Ze maakten de verhalen
levendiger door knuffels te gebruiken. Ze hebben ook muziek gemaakt
met belletjes en veel gezongen. Er kwamen tien kinderen en acht
begeleidende volwassenen naar luisteren. Alle kindjes kregen een
exemplaar van het boek Tram Bxl van Marjolein Pottie, dat ze konden
laten signeren door de auteur.
Op de eerste verdieping vertelde Marjolein Pottie De ijsbeer en de nacht
aan kinderen van ongeveer vier jaar en ouder en hun ouders. Ze vertelde
het verhaal op een boeiende manier. Eerst liet ze de kinderen
kennismaken met de dieren (figuurtjes van de ijsbeer, de flamingo, de
marmot,…) die in het verhaal voorkwamen. Vervolgens vertelde ze het
verhaal met prenten van het kamishibaitheater. Daarna gaf ze een
workshop en maakten de kinderen een eigen figuurtje/beertje en
versierden ze een papieren bedje en een stoffen dekentje ervoor. In onze
leeszaal zaten zeventien kinderen en vijf volwassenen te luisteren en
daarna te knutselen. Ook deze kinderen kregen het boek Tram Bxl van
Marjolein Pottie, dat ze konden laten signeren door de auteur.
Alle deelnemers waren die dag zeer enthousiast.
We kregen allerlei materialen van Ondersteuning Bibliotheken in Brussel
voor de voorleesweek: affiches, folders, 100 exemplaren van het boek
Tram Bxl van Marjolein Pottie, digitaal materiaal, prentkaartjes, enz.

5. Boekentafel nocturne
Vanaf zaterdag 16 november stond er een boekentafel klaar voor groot en
klein in verband met nachtelijke activiteiten.
6. Nocturne
Op vrijdag 22 november organiseerden we samen met de Franstalige
bibliotheek voor de derde keer een nocturne die duurde van 16 tot 20 uur.
Op hetzelfde moment vond er in de meeste andere Brusselse bibliotheken
eveneens een nocturne plaats. We ontvingen ook hiervoor materialen
(affiches e.d.) van OBiB. En er stond een artikel over deze activiteit in het
gemeentelijk informatieblad 1170.
Niek kwam rond 15u naar de bib met de bakfiets, die de hele avond voor
de bib geparkeerd stond. De fiets werd ook gebruikt om de kaarsen te
vervoeren die op de muurtjes stonden tussen onze bibliotheek en de
Franstalige bib.
Het programma van de nocturne bij ons zag er als volgt uit: in de
jeugdafdeling konden klein en groot deelnemen aan een workshop. Lieke
Knoops van de Banier maakte tussen 16u en 20u trekpopjes van figuren
uit de schilderijen van Bruegel. Op de eerste verdieping werd er om
16u30, 18u en 19u gezongen, Zingen met Bruegel, onder begeleiding van
een professionele zangeres en professionele muzikanten. De kinderen die
de voorbereidende workshop op 8 november gevolgd hadden (cfr. supra)
namen er het voortouw.
Onze grootste trekpleister was het groene scherm: doorlopend maakten
Klaar, Frank en Niek foto’s van de kinderen en volwassenen die wilden
figureren op een schilderij van Bruegel, al dan niet in aangepaste kledij en
met de nodige attributen. De gemaakte foto werd doorgestuurd naar hun
eigen mailadres en/of naar de Franse bib, waar ze kon geprint worden.
Diegenen die van onze bib naar de Franse bib gingen (en omgekeerd)
kregen een audiobox mee van de Koninklijke Bibliotheek, met teksten
over de schilderijen van Bruegel. De weg was bewegwijzerd met grote
kaarsen.
En, last but not least: Bruegelse soep en wafels, chips, koekjes, fruitsap,
water en (schuim)wijn lesten de honger en de dorst.
In totaal bereikten we met deze activiteit ongeveer 150 mensen. Een
daverend succes! Een hartelijke dank aan het tiental vrijwilligers voor hun
meer dan welkome hulp.

7. Boekentafel Nederlands leren
Vanaf maandag 27 november zetten we een boekentafel klaar in verband
met Nederlands leren.
8. Workshop Creatief met letters door organisatie De Banier
Op donderdag 28 november om 14u30 vond er in onze leeszaal een
workshop Creatief met letters plaats. Dertien mensen die Nederlands
wilden leren kregen er uitleg van Valerie Eskens (van De Banier) over hoe
je woorden kan schrijven op een sierlijke, krullerige manier. Ze leerden
letters dansen en maakten er een letter- of een woordfeestje van.
Gezellig! Achteraf gaf Klaar nog een rondleiding aan de geïnteresseerden.
Deze activiteit werd georganiseerd in samenwerking met het Huis van het
Nederlands.
9. Boekentafels Sinterklaas
Vanaf vrijdag 29 november stond er bij de jeugd een boekentafel klaar
over Sinterklaas. Bij de volwassenen zetten we hetzelfde thema in de
kijker vanaf woensdag 4 december.
10. Rondleiding in het kader van de Eerste Wereldoorlog
Op donderdag 5 december om 9u vertrok Hilde met het zesde leerjaar van
de Bloeiende Kerselaar aan het gemeentehuis in Bosvoorde voor een
wandeling in het thema van WOI. Ze sprak over de oorlog in onze
gemeente en gaf uitleg over de toenmalige functie van een aantal
gebouwen (het gemeentehuis, het Hooghuis, de scholen, het huis van
dokter Depage). Ze vertelde ook over de kantines, de begraafplaats, de
monumenten (Delleurlaan en Kruisboogplein), Willy Coppens, Antoine
Depage, Eugène Keym, … . De leerlingen luisterden aandachtig en stelden
vragen. Na de rondleiding bracht Hilde hen naar het Centrum voor Lokale
Geschiedenis, waar Nathalie Trif hen een korte film toonde over de oorlog.
Ze keken ook naar de karikaturen van Keym. Een leerrijke ochtend!
11. Rondleiding en spel
Klaar ontving op donderdagnamiddag 5 december (van 14u tot 15u) het
tweede leerjaar van de Wemelweide. Ze leidde de groep kinderen rond in
de bibliotheek, op die manier aansluitend bij hun thema Boek –
bibliotheek. Ze legde uit hoe je een boek kan zoeken (vijfvingertest) dat
geschikt is voor jou. Vervolgens vertelde ze het verhaal Oh, een boek vol
geluid van Hervé Tullet. En leidde ze de animatie (spel) met stippen.

12. Bijeenkomst Kinder- en Jeugdjury
Klaar leidde, eveneens op donderdag 5 december, maar dan wat later
(van 17u tot 17u30), de tweede bijeenkomst van de Kinder- en Jeugdjury.
Zes deelnemers tekenden present. Samen spraken ze over wat de
kinderen al gelezen hadden. En dan maakten ze afspraken voor de
volgende maanden.
13. Sinterklaas
Ter gelegenheid van Sinterklaas deelden we vanaf donderdag 5 december
cadeautjes uit aan iedereen die op bezoek kwam in de bibliotheek.
Op zaterdag 7 december kwam Martine Vanhoudt sinterklaasverhalen
(met en zonder kamishibai) vertellen aan de aanwezige kinderen.
14. Zentangle
Op zaterdag 14 december kwam Annie Lernout een workshop Zentangle
geven in de bibliotheek (Thomsonlaan). Veertien geïnteresseerden, van
zowat alle leeftijden (van 10 tot 65 jaar) kwamen meedoen en
realiseerden mooie kunstwerken. De mensen waren enthousiast!
15. Boekentafel Kerstmis
Vanaf donderdag 12 december hebben we de boeken in verband met
Kerstmis en feesten in de kijker gezet. Voor kinderen en volwassen.
16. Voorleeshalfuurtje met Martine
Op zaterdag 21 december om 10u30 kwam Martine Vanhoudt, één van
onze vrijwilligers, voorlezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Twaalf
kinderen en vijf ouders kwamen luisteren naar haar verhalen. Leuk!

5. Promotie
OBiB (= Ondersteuning Bibliotheken in Brussel) neemt een groot aantal
taken op zich: de advertenties in de witte en in de gouden gids worden
door OBiB verzorgd, alsook de gezamenlijke bibliotheekfolders. Affiches en
ander materiaal (o.a. draagtassen en doorverwijsfolders) worden
eveneens geleverd via OBiB (cfr. supra: Bibliotheekweek en
Jeugdboekenmaand).

De promotionele contacten met de pers, de intermediaire relatie met en
de informatiedoorstroming van en naar de administratie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de administratie van de Vlaamse
Gemeenschap verlopen ook via OBiB.
De bibliotheek zelf gebruikte haar traditionele kanalen: het tijdschrift
WaBo van het Gemeenschapscentrum WaBo, het informatieblad 1170
(uitgegeven door de gemeente), strooibriefjes, folders en berichten op de
uitleenbonnetjes, aangevuld met nieuwsbrieven naar de leden die dit
wensen. Uiteraard werden de activiteiten ook steeds op onze site
aangekondigd.
Enkele activiteiten werden ook aangekondigd in Bruzz: ze werden
vermeld in de Agenda of kregen een promotiepagina.
Een aantal van onze activiteiten verschenen ook op de Cultuurdatabank.
De voorstellingsfolder, een zesdelige postkaartenset, die we eind 2015
samen met het gemeenschapscentrum WaBo, de dienst Cultuur en het
Centrum Lokale Geschiedenis maakten, onder de coördinatie van Niek
Verheyen, delen we nog steeds uit aan de nieuwe lezers.
De bibliotheek wordt vermeld (hoofdbibliotheek, uitleenpost met adres en
openingstijden en wervend tekstje) in de speciale uitgave van het
gemeenschapscentrum WaBo waar alle plaatselijke verenigingen in
opgesomd zijn. Deze brochure wordt samen met een welkomstpakket aan
de nieuwe inwoners van Watermaal-Bosvoorde bezorgd.
We werken in de volwassenenafdeling van onze bibliotheek nog steeds
met een verplaatsbaar rek voor aanraders. Dit zijn boeken of andere
materialen uit de fictie- of de non-fictieafdeling die door bepaalde lezers
goed werden bevonden en die zij aanraden aan andere lezers. Op
hetzelfde rek plaatsen we ook recent aangekochte werken. Deze actie is
een succes!
Ook dit jaar namen we deel aan de informatieavonden die door de
plaatselijke lagere scholen georganiseerd werden voor de ouders aan het
begin van het schooljaar.
Op maandag 2 september was Hilde vanaf 19u10 in de Wemelweide en
deelde ze er folders uit aan de ouders die naar de informatieavond van de
kleuters kwamen. Ze gaf ook een korte uitleg over de bibliotheek aan de
verzamelde ouders.
Klaar reed op dinsdag 3 september de hele avond rond met onze bakfiets:
ze deelde folders uit van de bibliotheek en maakte er op die manier de
nodige reclame voor. Ze deed dit om 17u45 uur in de Bloeiende Kerselaar
voor de ouders van kleuters en lagereschoolkinderen. Om 19u10 ging ze
naar de Wemelweide, waar de informatieavond voor de ouders van de

lagereschoolkinderen plaatsvond. In de Wemelweide gaf ze ook een korte
uitleg over de bibliotheek aan de ouders.
Op donderdag 5 september ging Klaar naar de Sint-Jozefsschool. Ze gaf er
om 19u een woordje uitleg over de bib aan alle ouders (kleuters en lagere
school).

6. Bijzondere gebeurtenissen en omstandigheden
-

Op woensdag 9 januari kregen we van de familie Le een doos Mercikes.

-

Op donderdag 17 januari ontvingen we van Elsje Peeters, directrice van
de Sint-Jozefsschool, eveneens een doos chocolaatjes van Merci.

-

Hilde ging op zondag 27 januari om 11u naar de nieuwjaarsreceptie
van het Gemeenschapscentrum WaBo.

-

Vanaf donderdag 7 februari konden we in onze uitleenpost in de
Delleurlaan (eindelijk)voor de eerste keer uitlenen via Vubis, ons
elektronisch uitleensysteem. Tot deze datum werkten we er nog met
een manueel uitleensysteem: steekkaartjes uit de boeken halen en in
een boekzakje steken als er boeken uitgeleend werden. Het was voor
ons een hele opluchting, want het duurde maanden om dit in orde te
krijgen.

-

Aleide gaf ons op zaterdag 9 februari een doos Merci. Laten we dit jaar
alvast uitroepen tot het jaar van het bedanken!

-

Vanaf dinsdag 12 februari ging onze vernieuwde website online. Het
was een zeer moeilijke bevalling, met de nodige problemen en
kinderziekten. Ook tijdens de volgende maanden was het steeds
moeilijk om met de website te werken.

-

In de maanden maart, april en mei hielden we, naar aanleiding van de
jaarlijkse jeugdboekenmaand, een tentoonstelling van
vriendschapsslingers gemaakt door de kinderen van de plaatselijke
lagere scholen. Alles draaide rond het thema Vrienden voor altijd. Deze
tentoonstelling liep zowel in de Thomsonlaan als in de uitleenpost de
Jachthoorn.

-

Op zaterdag 27 april ging Hilde na de uitleen in de Thomsonlaan met
Pieter naar het openingsfeest van de bibliotheek Hertoginnedal in
Oudergem. De bib is verhuisd van de Waversesteenweg naar een nieuw
gebouw in de De Wahalaan en dat moest uiteraard gevierd worden.

-

De 11-juliviering, die dit jaar een huldiging was van het
gemeenschapscentrum WaBo (dat zijn 50-jarig bestaan vierde) vond
plaats op vrijdag 28 juni om 18u. Klaar en Hilde namen deel aan de
academische zitting in de raadszaal van het gemeentehuis. De heer
Soumillion, schepen van Cultuur, nam het woord en verwelkomde
iedereen hartelijk. Hij gaf uitleg over het thema van de viering en
plaatste dit in een historisch kader. Vervolgens stelde Niek Verheyen,
cultuurbeleidscoördinator, vragen over het ontstaan van WaBo aan
Lieven Vanhemelrijck (voormalig centrumverantwoordelijke). Hij vroeg
aan Elcke Vercruysse (nieuw lid in de raad van bestuur van WaBo)
waarom ze zich engageert in WaBo. En bij Lieve De Beir (huidig
centrum-verantwoordelijke van WaBo) informeerde hij naar de
toekomst-plannen. Er was een kleine receptie ter plaatse. Vervolgens
gingen alle aanwezigen in stoet te voet naar het
gemeenschapscentrum, begeleid door twee muzikanten (waaronder
Steph Van Uytvanck). Daar was een feestelijke receptie met muziek.
Vervolgens konden de mensen die zich daarvoor ingeschreven hadden
genieten van een uitgebreid feestbuffet in de tuin van WaBo. Het was
een gezellige avond!

-

Op zaterdag 29 juni kreeg Hilde een supergrote doos pralines van
Roger, ex-chauffeur van de Bloeiende Kerselaar.

-

Klaar kreeg op 1 augustus pralines van Lilianne Lemmens.

-

Klaar en Hilde gingen op vrijdag 6 september naar de receptie in het
gemeenschapscentrum WaBo, ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan ervan. Klaar hielp mee achter de bar, Hilde stond ervoor.
Hilde nam ook deel aan de zondagse brunch in WaBo, eveneens in het
kader van de festiviteiten.

-

Op donderdag 10 oktober kregen we Hollandse hopjes van mevrouw
Braam, als ‘dank voor de goede en vriendelijke zorgen’.

-

In de week van 28 tot 31 oktober installeerde Didier, informaticus van
de gemeente, nieuwe computers in de bibliotheek. Het duurde
eventjes eer alles terug vlot ging en we het nieuwe systeem onder de
knie hadden. Enkele schoonheidsfoutjes zorgden voor problemen, maar
ook die raakten uiteindelijk opgelost.

-

Op woensdag 6 november ontvingen Jan De Paepe, diensthoofd
cultuur, Klaar en Hilde de twee kandidaten voor de halftijdse
functie van bibliotheekmedewerker (19u) van 9u15 tot 10u45. Ze
beslisten daarna wie er de functie zou krijgen.

-

In de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 november was er
omstreeks 2u30 een poging tot inbraak via onze ‘garagepoort’. Onze
moedige buurvrouw jaagde de drie onverlaten weg en belde de politie.

Tevergeefs: de agenten kwamen ’s nachts niet meer langs, wegens te
veel problemen in de wijk. Klaar belde donderdags de politie nogmaals
op, met succes deze keer: ze kwamen langs en gingen ook bij de
buurvrouw op bezoek. Klaar nam contact op met Guido Hermans van
de gemeente, om de herstelling van de aangebrachte schade te
regelen. Dit is ondertussen gebeurd.
-

We maakten ons actieplan voor het jaar 2020 tijdig op. We hoeven
het niet meer op te sturen naar het Ministerie, het ligt in de bibliotheek
ter inzage.

