
 1 

Jaarverslag 2020 
 

Dit jaar was heel speciaal, omwille van de uitbraak van het coronavirus en 
de gevolgen hiervan op de normale werking van de bibliotheek. Zowel de 

uitleencijfers als het aantal activiteiten zijn daardoor drastisch gedaald. 
 

Op vrijdag 14 maart kregen we bericht van de gemeente dat we de 

bibliotheek moesten sluiten: deze maatregel was genomen door de 
federale overheid in een poging de verspreiding van het nieuwe 

coronavirus te vertragen. Op maandag 16 maart werd de beslissing 
herbekeken, nadat er op de speciale website rond het coronavirus 

gepubliceerd was: ‘Bibliotheken zijn open op weekdagen’. In onze 
gemeente vond er een vergadering plaats op maandag 16 maart om 16u. 

Er werd toch geopteerd om alle bibliotheken te sluiten, ook de onze dus. 
In eerste instantie was dat tot en met vrijdag 3 april. Nadien werd de 

sluitingsperiode verlengd tot en met zaterdag 18 april. Een derde 
sluitingsperiode, die liep tot en met zondag 3 mei, werd hieraan 

toegevoegd. Vanaf woensdag 22 april bouwden we een uitleendienst op 
afspraak uit (beslissing college maandag 20 april). Vanaf woensdag 20 

mei opende de bib haar deuren opnieuw voor het publiek. Met enkele 
beperkingen: de bib was gesloten op zaterdag en de uitleenpost bleef 

dicht. Vanaf 15 juni was de bib weer open op zaterdag en gingen de 

deuren van de uitleenpost ook weer open. Met enkele beperkingen: niet te 
veel mensen tegelijk, met mondkapje, handen ontsmetten. 

 
Tijdens de tweede lockdown in september is de bibliotheek open 

gebleven: “Ondernemingen en verenigingen die diensten aanbieden aan 
consumenten zijn open voor het publiek. De volgende activiteiten zijn 

toegelaten: (…) de bibliotheken, spelotheken en mediatheken.” 
(overgenomen van de website Economie/fgov/be – titel: Coronavirus: 

toegelaten economische activiteiten). Uiteraard waren de meeste lezers 
tevreden dat de bibliotheek kon open blijven na de grote vakantie. 

 
Wij zijn natuurlijk blij dat bibliotheken beschouwd worden als essentiële 

dienst voor het publiek. De klasbezoeken konden ook gewoon 
plaatsvinden. Uiteraard met respect voor de coronaregels: één klas 

tegelijk, afstand houden, volwassenen met een mondkapje. Gaandeweg 

hervond de bibliotheek haar normale ritme en vonden onze leden de weg 
naar de bib terug. 

 
Een aantal van onze lezers hebben hun dankbaarheid geuit over het feit 

dat we tijdens de eerste lockdown boeken uitleenden aan wie er om 
vroeg. We bezorgden ook boeken aan huis (Bibliotheek aan huis) bij een 

aantal van onze minder mobiele leners en aan enkele bewoners van 
woonzorgcentra (sinds de maand maart en tot op heden). 
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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 7.582 inwoners (30% van het totale aantal inwoners: 
25.272 op 31/12/2020). 

 

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  12.30-14.30 uur 

     woensdag 15.00-17.00 uur 
     donderdag 18.00-20.00 uur 

     vrijdag 17.00-19.00 uur 
     zaterdag 10.00-12.00 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:  mevr. Inge Peumans 

Ondervoorzitter: mevr. Jeamy Louwet 
Secretaris:  mevr. Jikke Ybema 

Leden:   mevr. Cecile Baeteman 
   mevr. Charlotte Daenen 

dhr. Claude 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 was de bedoeling dat het beheersorgaan zou vergaderen op 

donderdag 19 maart om 20u in de leeszaal van de bibliotheek. Het 
jaarverslag en het voortgangsrapport van 2019 zouden er besproken en 

desgevallend goedgekeurd worden. Ook de komende activiteiten en de 



 3 

planning van de jeugdboekenmaand zouden er aan bod komen. En er zou 
een nieuw bibliotheekreglement besproken worden. Vermits er echter 

door de toenemende coronadreiging geen activiteiten meer mochten 
plaatsvinden, werd de vergadering geannuleerd. We vroegen de leden van 

het beheersorgaan hun opmerkingen door te sturen en een advies te 
geven in verband met het voortgangsrapport. Ook over het reglement 

werd per mail gesproken. 

Op donderdag 27 augustus kwam de beheerraad op een coronaveilige 
manier en in beperkt comité samen in de leeszaal van de bibliotheek. Het 

bibliotheekreglement werd er (meer in detail) besproken en goedgekeurd. 
Het verruimen van de openingsuren kwam eveneens aan bod: na overleg 

werd er beslist om de openingsuren van donderdag en vrijdag te wijzigen 
en de bib open te houden van 16 tot 19u, weliswaar na een proefperiode. 

 
We zouden hier de vele vrijwilligers willen danken voor hun welkome hulp 

en bijstand in drukke en minder drukke perioden: Anita, Frank, Hilde, 
Jean-Claude, Jikke, Joske, Katy, Klaar, Laura, Martine (VdS), Martine 

(Vh), Monique, Nadia, Patricia, Peter, Pieter, Rik, Rita … .  
Samen presteerden ze 145 uur (vorig jaar 270 u), waarvan Rik (45 u), 

Nadia (40 u) en Joske (14,5 u) het grootste deel voor hun rekening 
namen. Bedankt! 

 

 
1. Personeel 

 
Hilde Claes    bibliothecaris vanaf 1 mei 2002  (19u/week) 

Klaar De Man  bibliothecaris vanaf 1 januari 2011  (19u/week) 
Peter Balcaen  bibliotheekassistent  (19u/week) vanaf 1/2/2011   

Monique Vd Bavière  bibliotheekassistente (10u/week) vanaf 1/12/2011 
Tine Pellegrims bibliotheekassistente (19u/week) vanaf 13/1/2020 

tot en met 22/2/2020 
An Devroe bibliotheekassistente (19u/week) vanaf 2/3/2020 

 
 

Bijscholing/Studiedagen/Infodagen     
 

Tine volgde op vrijdag 24 januari van 9u tot 13u de vorming van Bibster, 

een digitaal en interactief spel dat we regelmatig gebruiken in de 
bibliotheek. Ze ging ervoor naar de lokalen van Cultuurconnect in de 

Priemstraat in Brussel. 
 

Klaar ging op maandag 9 maart van 9u tot 12u30 naar de verdiepings-
sessie Muzikale kamishibai met Sarah Verhulst in de lokalen van de 

VGC in Brussel. Het was een zeer boeiende en interessante bijscholing. 
 

Klaar en An volgden op donderdag 17 september van 20 tot 21u een 
online vorming in verband met de Kinder- en Jeugdjurywerking (KJV). 
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An volgde op zaterdag 19 september van 9u30 tot 11u een digitale KJV-
sessie voor startende begeleiders. 

 
Klaar volgde diezelfde sessie i.v.m. KJV op dinsdag 22 september van 

19u30 tot 21u. 
 

An volgde op vrijdag 16 oktober van 10u tot 11u30 een Boekstart-

zoomsessie met alle partners (Els Michielsen van Iedereen Leest – Julie 
Debus van OBiB – Niek Verheyen – vertegenwoordigers van de 

kinderdagverblijven – Stephanie van WaBo – Frederika van de bib van 
Oudergem – de coördinator van de vrijwilligers van de consultatiebureaus 

van Kind & Gezin). Els gaf uitleg over vroege geletterdheid. An stelde 
vragen over de praktische en financiële afwikkeling. Jan De Paepe en 

Klaar beluisterden de opgenomen sessie achteraf. 
 

An volgde op donderdag 12 november van 9u tot 12u30 digitaal de 
inspiratievoormiddag Open the door for reading. Er werd uitleg 

gegeven over het Erasmus+ project van de Brusselse bibliotheken in 
Milaan, Göteborg en Turku (Finland). Besproken werd o.a. de 

samenwerking met velerlei soorten partners, de positieve houding 
tegenover elke taal, het belang van vertellen. 

 

Klaar volgde op donderdag 3 december van 10u tot 11u30 een digitale 
infosessie Inschrijven in Brussel. 

 
An volgde op donderdag 10 december van 14u tot 15u een Facebook-

zoomsessie over inhoud, vorm en frequentie van posten. Deze sessie werd 
gegeven door Cultuurconnect in samenwerking met OBiB. 

 
 

 
Vergaderingen 

 
De overlegvergaderingen met alle erkende Brusselse bibliotheken, 

voorgezeten door een personeelslid van Ondersteuning Bibliotheken in 
Brussel (= OBiB), vonden dit jaar plaats in het VGC-Renaissancegebouw 

in Brussel op maandag 27 januari van 9u30 tot 17u (Klaar – vergadering 

uitzonderlijk in de bib Boekenmolen in Sint-Jans-Molenbeek), op maandag 
17 februari van 9u30 tot 13u (Klaar), op donderdag 9 april van 9u30 tot 

12u, online via Microsoft Teams (Hilde), op maandag 27 april van 9u30 tot 
12u (Hilde, online), op maandag 25 mei van 9u30 tot 12u30 (Hilde, 

online), op maandag 22 juni van 9u30 tot 12u, Microsoft Teams (Hilde, 
online), op maandag 31 augustus van 10 tot 12u (Hilde, online), op 

maandag 5 oktober van 9u30 tot 12u, (Hilde, online), op maandag 26 
oktober van 9u30 tot 12u (Hilde, online), op maandag 30 november 

(niemand nam deel) en op maandag 14 december (niemand nam deel). 
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De Jeugdboekenmaand 2020 voor de Brusselse bibliotheken had als 
thema Wat doet kunst?. 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 maandag 10 februari naar de 

Bloeiende Kerselaar en naar de Wemelweide en op dinsdag 11 februari 
vergezelde Tine haar in de Sint-Jozefsschool.  

Klaar ging op woensdag 4 maart naar de Stadsmus en bezocht de afdeling 

Transvaal om er uitleg te geven. Ze gaf de opdrachten mee met de 
kleuterleid(st)ers van de Stadsmus, afdelingen De Brouckère en Invaliden, 

bij hun bibliotheekbezoek en gaf hen op dat moment ook uitleg over het 
thema van de jeugdboekenmaand. 

De jeugdboekenmaand liep bij ons officieel van woensdag 19 februari tot 
en met donderdag 2 april 2020, maar heel wat van de voorstellingen 

hebben niet plaatsgevonden omwille van het coronavirus. 
 

De vergaderingen in verband met de adviesraad Nederlandstalige 
Cultuur bundelen we in deze paragraaf. Op woensdag 29 januari 

vergaderden Lieve De Beir, Niek Verheyen, Klaar en Hilde van 11u15 tot 
12u45 in de bibliotheek. Ze bespraken de agenda voor de volgende 

adviesraad (donderdag 6/2) en bereidden zo deze vergadering voor. 
Vervolgens bespraken ze de uitgaven van cultuurbeleid in 2020. Op 6 

februari woonde Klaar de adviesraad bij, om 18u in de bibliotheek. Er 

werd gesproken over het burgerparticipatiebudget, het voortgangsrapport, 
de 11-juliviering, de lopende projecten… 

 
In deze paragraaf zullen we vergaderingen en bijscholingsdagen bundelen 

in verband met Wise, het nieuwe softwaresysteem dat we (ter vervanging 
van Vubis) in gebruik zullen nemen eind september.  

- Op woensdag 25 maart nam Hilde van 10u tot 11u30 en van 14u tot 
15u30 deel aan de online kick-off vergadering voor alle Brusselse 

bibliotheken. 
- Op donderdag 23 april namen Klaar en Hilde van 9u tot 15u30 

(kleine pauze op de middag) deel aan een online 
‘huiswerkbespreking’ met zeven andere bibliotheken over de 

parameters voor Wise. Merijn Callens van Cultuurconnect en Jeroen 
Cortvriendt van OBiB leidden de vergadering. 

- Op dinsdag 8 september volgden Klaar en Hilde tussen 10 en 15u30 

(kleine pauze op de middag) een virtuele vergadering: we mochten 
vragen stellen in verband met de opleiding van Wise die we via de 

computer gevolgd hadden in de bib. 
- Klaar volgde op donderdag 8 oktober een online ‘terugkomdag’ van 

13u30 tot 15u30. De vragen van het bibliotheekpersoneel werden 
behandeld en zo mogelijk opgelost. 

 
Op woensdag 22 januari zaten Klaar en Hilde samen met Brigitte Myle, 

coördinatrice van OBiB. We leidden haar eerst rond in de bibliotheek. 
Daarna spraken we over de werking van de bib, de samenwerking met 

de gemeente en met de andere culturele actoren, de activiteiten … . 
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Brigitte vroeg ook naar onze wensen in verband met ondersteuning door 
OBiB. 

 
Op dinsdag 4 februari ging Hilde van 9u30 tot 11u30 naar een 

vergadering van het cultuurplatform van de gemeente, die plaatsvond in 
de bar van het Hooghuis. Op de agenda stonden de volgende punten: het 

project 100 jaar tuinwijken Logis-Floréal; de voorstelling van het 

meerjarenplan van de Franstalige bibliotheek, van het cultureel centrum 
La Vénerie en van het Nederlandstalig cultuurbeleid; een aantal kleinere 

punten (agenda komende maanden, Karavan,…). 
 

Op dinsdag 3 maart van 9u15 tot 10u30 werkte Hilde samen met Niek aan 
het opmaken van het voortgangsrapport, in het bureau van Niek. 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 2019 en 2020.  
 

Op vrijdag 6 maart zat Klaar samen met de drie stagiairs van de  
Erasmushogeschool voor de kleuteractiviteiten tijdens de 

jeugdboekenmaand. Van 14u tot 15u waren Catalina en Chelsey er, van 
15u tot 15u30 Khadija. Eerst kregen ze een rondleiding. Daarna besprak 

Klaar met hen het verloop van de activiteiten en het gebruik van het 

materiaal. Ten slotte beantwoordde ze hun vragen. 
 

Op maandag 9 maart kwamen Catalina en Chelsey in de voormiddag de 
ruimte voor de kleuteractiviteiten nog eens bekijken en oefenden ze 

alvast met het materiaal. Hilde en An hielpen hen op weg. 
 

Op woensdag 11 maart, van 15 tot 16u, bereidde Klaar de 
jeugdboekenmaandactiviteiten van de kleuters voor met Martine 

Vanhoudt. 
 

Op woensdag 22 april zat Klaar van 10u30 tot 12u virtueel samen met Jan 
De Paepe, Niek Verheyen, Lieve De Beir en schepen van Cultuur Daniel 

Soumillion om de komende activiteiten te bespreken: ze bekeken wat 
er eventueel in de coronatijden mogelijk zou zijn. Ze bespraken onder 

andere verschillende opties voor de 11-juliviering. 

 
Op woensdag 6 mei vergaderden Jan De Paepe en Klaar van 14u tot 15u 

over de exit-strategie van de bibliotheek. 
 

Op woensdag 13 mei zaten Hilde en Klaar in de namiddag samen om over 
de maatregelen en regels van de exit-strategie te spreken. Ze namen 

alles samen door en beslisten hoe de uitleen vanaf 20 mei zou moeten 
verlopen. Ze bespraken ook het uurrooster van de collega’s: dit moest 

herbekeken worden omdat er maximum twee medewerkers tegelijk in de 
bibliotheek aanwezig mochten zijn. 

 



 7 

Op woensdag 22 april zaten Daniel Soumillion, Jan De Paepe, Niek 
Verheyen, Lieve De Beir en Klaar De Man virtueel samen om te spreken 

over programmatie van activiteiten in coronatijden. 
Op woensdag 20 mei zaten Niek Verheyen, Jan De Paepe, Daniel 

Soumillion, Lieve De Beir, Klaar De Man en Hilde Claes virtueel samen 
tijdens een vergadering die duurde van 10u tot 11u40. Het hoofdpunt was 

het organiseren van een alternatieve 11-juliviering. Het al dan niet 

organiseren van zomeractiviteiten kwam ook aan bod. 
 

Op woensdag 27 mei zaten Niek Verheyen, Jan De Paepe, Daniel 
Soumillion, Lieve De Beir, Klaar De Man en Hilde Claes virtueel samen 

tijdens een vergadering die duurde van 10u tot 11u30. Het ontwerp van 
de uitnodiging voor de alternatieve 11-juliviering werd besproken. 

Vervolgens deed iedereen concrete voorstellen voor het organiseren van 
zomeractiviteiten. 

 
Op woensdag 3 juni zaten Niek Verheyen, Jan De Paepe, Daniel 

Soumillion, Lieve De Beir, Klaar De Man en Hilde Claes virtueel samen 
tijdens een vergadering die duurde van 10u tot 11u30. Het belangrijkste 

punt op de agenda was het organiseren van zomeractiviteiten. Bij een 
aantal daarvan wordt er nadruk gelegd op taalstimulatie. 

 

Op woensdag 1 juli kwamen Guillaume en Gaëlle van de Franstalige bib 
naar onze leeszaal om er samen te zitten met Klaar en Hilde van 14 tot 

15u. Ze bespraken het thema en de inhoud van de nocturne van vrijdag 
20 november 2020, evenals een aantal praktische regelingen. 

 
Op vrijdag 3 juli was er een vergadering in het gemeenschapscentrum 

WaBo van 9u tot 10u30. Jan De Paepe, Niek Verheyen, Daniel Soumillion, 
Lieve De Beir en Klaar namen eraan deel. Op de agenda stonden de 11-

juliviering en het organiseren van zomeractiviteiten (staycation).   
 

Op woensdag 5 augustus zaten Klaar en Hilde van 9u30 tot 11u in de tuin 
met Stijn Callewaert van OBIB om te praten over leesplezier. Ze 

beantwoordden een aantal vragen in het kader van Leesrijk Brussel. 
Onder andere de definitie van leesplezier, onze leesprojecten, nieuwe 

ideeën voor het motiveren van kinderen kwamen aan bod. 

 
Klaar vergaderde over het bibliotheekreglement met Jan De Paepe op 

donderdag 17 september, van 15 tot 16u in de bibliotheek. 
 

Het gemeentelijk cultuurplatform kwam samen op woensdag 23 
september van 10u tot 11u30 in het Hooghuis. Klaar ging er luisteren naar 

de collega’s die hun projecten kwamen voorstellen. 
 

Op diezelfde dag nam Klaar ook deel aan een vergadering met onze 
culturele partners (Lieve De Beir, Jan De Paepe, Daniel Soumillion en Niek 
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Verheyen), van 14u tot 15u15, in de bar van het Hooghuis. Besproken 
werd het opstarten van het cultuurbeleidsplan en de projecten. 

 
Op vrijdag 9 oktober vergaderde Klaar met Niek over de nocturne van 

11u30 tot 12u30. Ze bespraken hoe deze avond coronaveilig zou kunnen 
georganiseerd worden. 

 

Klaar zat op woensdag 7 oktober van 14u30 tot 15u samen met Anita 
Holstein, één van onze vrijwilligers. Ze bespraken samen de KJV-

werking, vermits Anita één van de groepen onder haar hoede zal nemen. 
 

Op woensdag 21 oktober zaten Klaar en Hilde samen met Niek, onze 
cultuurbeleidscoördinator, en Gaëlle en Thomas van de Franstalige 

bibliotheek. Ze bespraken samen de organisatie van de nocturne (die 
later afgelast werd omwille van de veiligheid). 

 
Op vrijdag 13 november was Klaar virtueel aanwezig (Zoomsessie) bij het 

vragenuurtje van Leesrijk Brussel van 10 tot 11u. 
 

Hilde en An volgden op maandag 16 november vanaf 9u30 (een gedeelte 
van) de digitale vergadering over de NT2-materialen. Binnenkort 

moeten de materialen Nederlands leren nieuwe boekiconen/etiketten 

krijgen. 
 

Op maandag 23 november volgde Klaar van 14u tot 15u30 de Zoomsessie 
van de subgroep Leesrijk Brussel onder leiding van Els Patoor van OBiB. 

Er waren ook vertegenwoordigers van de bibliotheken van Oudergem, 
Vorst, Anderlecht en Sint-Lambrechts-Woluwe. 
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2. De bibliotheek in cijfers 2020: overzicht 
 

 

 Bezit van materialen 
 

Collectie 
 

2019 2020 

Jeugd fictie 6 676 7 125 

Jeugd strips 1 178 1 168 

Jeugd non-fictie 2 683 2 623 

Volwassenen fictie 4 474 5 719 

Volwassenen strips 334 434 

Volwassenen non-fictie 2 834 3 297 

Volwassenen naslagwerken   

Tijdschriftnummers 1 112 1 122 

 

Totaal van de gedrukte 

materialen 

 

 

19 291 

 

21 488 

   

Cd’s jeugd 7 5 

Cd’s volwassenen  18 

Daisyboeken 487 90 + 387 

Dvd’s jeugd F & NF 132 135 + 1 

Dvd’s volwassenen F & NF 290 288 + 30 

Andere AVM J F & VW NF 17 1 + 17 

 

Totaal AVM (audiovisuele 

materialen) 

 

933 

 

972 

   

Algemeen totaal 20 224 22 460 

   

Magazijncollectie 1 167 Zit in gewone 
collectie 

   

Tijdschriftabonnementen 48 48 

Krantenabonnementen 3 3 

  

 
 

 
 Bezoekers van de bibliotheek (berekend via automatisch telsysteem in 

de hoofdbibliotheek in de Thomsonlaan / handmatig geteld in de 
uitleenpost de Jachthoorn) 

 
  - Thomsonlaan: 5 999     (vorig jaar: 10 790) 

 
 - Uitleenpost de Jachthoorn: 718  (vorig jaar:   1 662) 

 
  Totaal: 6 717            (vorig jaar: 12 452) 
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 Evolutie van het totaal aantal gebruikers onderverdeeld naar leeftijd 
 

 

Gebruikers 

 

2018 2019 2020 

Jeugd 1 516 1 581 1 439 

Volwassenen 382 438 317 

 
Totaal 

 

 
1 898 

 
2 019 

 
1 756 

 

Met “jeugd” bedoelen we de kinderen tot en met 14 jaar, de 

“volwassenen” zijn 15 jaar of ouder. 
 

 

2020 Thomson + DJH Totaal 

J binnen WB 79 v + 67 m 146 

J buiten WB 33 v + 30 m 63 

J WB groepen 287 T +216 DJH 503 

J nt-WB groepen 467 T + 260 DJH 727 

VW binnen WB 116 v + 59 m 175 

VW buiten WB 64 v + 43 m 107 

VW WB groepen 7 T + 8 DJH 15 

VW nt-WB groepen 15 T + 5 DJH 20 

   

Totaal 1 756 1 756 

 

 
Ter vergelijking geven we hieronder de cijfers van vorig jaar: 

 

2019 Thomson DJH Totaal 

J binnen WB 82 v + 79 m 7 v + 7 m 175 

J buiten WB 25 v + 27 m 10 v + 1 m 63 

J WB groepen 276 218 494 

J nt-WB groepen 558 291 849 

VW binnen WB 117 v + 85 m 6 m + 0 m 208 

VW buiten WB 71 v + 38 m 12 v + 0 m 121 

VW WB groepen 25 23 48 

VW nt-WB groepen 53 8 61 

    

Totaal 1 436 583 2 019 

 

WB = Watermaal-Bosvoorde 
V = vrouwen 

M = mannen 
Groepen = klassen of andere groepen 
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3. De bibliotheek in cijfers 2020: details 

 
 

 De uitleningen en verlengingen in 2020 
 

Uitleningen 

 

Hoofdbib en 

uitleenpost 

uitleningen 

Hoofdbib en 

uitleenpost 
verlengingen 

Algemeen 

totaal 

Jeugd fictie 7 476 7 972 15 448 

Jeugd strips 2 493 1 930 4 423 

Jeugd non-fictie 1 408 1 574 2 982 

VW fictie (+ Eng. VW) 2 005 1 825 3 830 

Volwassenen strips 236 153 389 

VW NF (+ taalcurs.) 803 965 1 768 

Jeugd cd’s muziek 1 1 2 

Daisyboeken J & VW 9 + 1 17 + 1 28 

Dvd’s jeugd F & NF 203 + 1 126 330 

Dvd’s VW F & VW NF 137 + 6 61 + 3 207 

Andere AVM J en VW 1 + 9 1 + 10 21 
Tijdschriften (Th + DJH) 832 + 41 373 + 48 1 294 

 

Totaal 

 

 

15 662 

 

15 060 

 

30 722 

 

 
Aantal IBL-aanvragen (interbibliothecair leenverkeer): 9 voor VW 

Nederlandstalige romans, 3 voor een Engelse roman, 4 voor VW non-
fictie, 1 voor een VW dvd, 7 voor VW cd’s; 15 voor J fictie, 1 voor J non-

fictie. In totaal waren dat 40 aanvragen. Al deze aanvragen werden 
gehonoreerd. 

3 andere aanvragen konden niet worden ingewilligd [1 VW-NF, 2 VW-cd]. 
Er werden dit jaar minder 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 11 dit jaar [3 VW-F, 1 VW-E, 3 VW-NF; 4 J-F] en die 

hebben we allemaal kunnen honoreren (in 2019: 17). 
                    

De uitleningen en verlengingen van onze magazijnwerken konden dit 

jaar helaas niet geregistreerd worden. Sowieso zijn het er een heel aantal 
minder dan de vorige jaren, gezien het speciale jaar … 
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  Statistisch overzicht van de uitleningen en verlengingen  2019-2020 

 

Collecties 

 

2019 

Hoofdbib 

2019 

DJH 

2019 

Totaal 

 2020 

Totaal 

Jeugd fictie 18 721 4 751 23 472  15 448 

Jeugd strips 5 839 1 649 7 488  4 423 

Jeugd non-fictie 4 487 762 5 249  2 982 

VW fictie (+ Eng.) 4 456 90 4 546  3 830 

VW strips 316 7 323  389 

VW NF 2 193 114 2 307  1 768 

Jeugd cd’s (muz) 22 - 22  2 

Daisyboeken 69 - 69  28 

Dvd’s J en VW 384 + 251 4 639  537 
Andere AVM J & VW 14 - 14  21 

Tijdschriften 1 472 87 1 559  1 294 

 

Totaal 

 

38 224 

 

7 464 

 

45 688 

  

30 722 

 
 

Belangrijke opmerking: we hebben dit jaar geen aparte cijfers gekregen 

van OBiB voor de uitleenpost. Noch voor de leners, noch voor de 
uitleningen, noch voor de verlengingen. 

We noteren een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar: een derde 
minder uitleningen en verlengingen. Uiteraard is dit te wijten aan de 

coronacrisis. Toch is er één opvallende stijging: het uitleencijfer van de 

strips voor volwassenen. En de uitleen van de tijdschriften is relatief 
gezien niet erg veel verminderd ten opzichte van vorig jaar. Er wordt dus 

eerder gegrepen naar ‘lichtere’ lectuur, lijkt het. 
Gelukkig is de ‘schade’ nog redelijk beperkt gebleven, we hadden het nog 

erger verwacht. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat we onze 
lezers ten allen tijde hebben proberen te helpen aan de boeken/het 

materiaal waar ze om vroegen. 
 

 
 

4. Promotionele activiteiten 2020 
 

1. Jeugdboekenmaand met als thema ‘Wat doet kunst?’   (19 februari tot  
april) 

 

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. 
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 De kinderen van het eerste leerjaar (twee klassen: één klas is niet 
gekomen wegens dreiging van het coronavirus) kwamen luisteren naar 

verteller Wim Collin (Hikke Takke Toe). Hij vertelde op een interactieve 
manier het kamishibaiverhaal Kloddertje. De kinderen speelden mee in 

het verhaal. Daarna vertelde hij De parkiet, de zeemeermin en de slak, 
een verhaal over de kunstenaar Matisse. Tenslotte gingen alle kleine 

kunstenaars aan de slag en ze maakten een bladwijzer, in de stijl van 

Matisse, met een knipoog naar een coronavirus. 
  

 Hilde Rogge kroop in de huid van troubadour (=kunstenaar in taal en 
muziek en verhalen) voor de kinderen van de drie klassen van het 

tweede leerjaar. Ze heeft een gedicht gebracht van Frank Adam uit de 
bundel Als de bomen straks gaan rijden. Daarna vertelde ze een zelf- 

geschreven verhaal over een draak en De tovervinger van Roald Dahl. 
Leerlingen en leerkrachten waren in de hoogste hemel en zeer 

enthousiast over deze fantastische vertelster. 
 

 Bert Vannieuwenhuyse vertelde op meeslepende wijze een verhaal 
waarin hij de rol speelde van een kersverse bibliothecaris die vroeger in 

een museum werkte. De voorstelling, waarin een aantal kunstige 
boeken verwerkt waren (Waar is de kat? – Kunst – De gouden lijst – 

Trompet voor olifant), evenals weetjes over kunst, was heel leuk, 

kreeg schitterende digitale illustraties en werd met veel verve en 
humor gebracht. Twee groepen (de derde groep is niet gekomen 

wegens de dreiging van het coronavirus) kinderen van het derde 
leerjaar en hun begeleiders (bijeengezet in de zaal van het 

Gemeenschapscentrum WaBo) waren heel enthousiast. 
 

De andere activiteiten van de jeugdboekenmaand (kleuters en vierde, 
vijfde en zesde leerjaar) werden afgelast wegens het coronavirus. 

 
Met onze jeugdboekenmaandactiviteiten voor de scholen bereikten we in 

totaal 138 kinderen (geen kleuters, 138 lagereschoolleerlingen)(vorig 
jaar: 775 in totaal). 

 
 

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; 
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 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. 

 
Exacte cijfers over het aantal boekenpakketten voor kinderdagverblijven 

hebben 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 71 boekenpakketten. 
Vorig jaar was dit cijfer 154: onze partners / leden maakten dit jaar – 

corona! - dus minder gebruik van deze service. 
 

 
3. Vertelmomenten (beperkt wegens corona) 

 

a) Gemeenschapscentrum WaBo: activiteiten en creakampen 
- Op donderdag 7 februari vertelde Peter drie verhalen aan een 

twintigtal kleuters die deelnamen aan een creastage. 
- Peter vertelde op donderdagnamiddag 9 juli drie verhalen aan elf 

kleuters van de opvang van de creastage. 
 

b) Kribbe Lijsternest 
- Op donderdag 9 januari las Peter drie verhalen voor aan een groepje 

van vijftien peuters. 
- Op donderdag 6 februari las Peter vier verhalen voor aan vijftien 

peuters. 
- Op donderdag 5 maart las Peter drie verhalen voor aan dertien 

peuters. 
 

c) Kleuterklassen van de lagere scholen 

- Op vrijdagochtend 24 januari las Peter in de Thomsonlaan tien 
verhalen voor aan drie eerste kleuterklassen van De Stadsmus (3x). 

- Op vrijdag 31 januari vertelde Peter zeven verhalen aan twee eerste 
kleuterklassen van de Stadsmus (2x). 

- Op vrijdag 7 februari las Peter drie boeken voor aan de kleuters van 
de tweede kleuterklas van de Stadsmus (1x). 

- Op vrijdag 21 februari las Peter zeven verhalen voor aan twee 
eerste kleuterklassen van de Stadsmus (2x). 
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4. Kennismaking en rondleiding 
 

Op 9 januari om 14u kwam Marie Neirinck van Saint-Joseph met 33 
leerlingen van het vijfde leerjaar naar de bibliotheek. Klaar gaf hen wat 

uitleg en leidde hen rond in de bibliotheek. Ze namen ook boeken mee. 
 

 

5. Voorleeshalfuurtje aan kinderen van 4 tot 7 jaar 
 

Op zaterdag 25 januari vertelde Martine Vanhoudt om 10u30 verhalen aan 
zes kindjes en hun vijf (groot)ouders. Ze luisterden aandachtig. 

 
 

6. Documentaire: L’homme qui répare les femmes 
 

Op dinsdag 28 januari om 19u organiseerde het gemeenschapscentrum 
WaBo, samen met de werkgroep Vrede & Ontwikkeling, onze bibliotheek, 

de August Vermeylenkring en LDC Zoniënzorg een filmvoorstelling van 
bovenstaande film. Deze projectie vond plaats in het kader van Afrika 

Elongo (elongo = samen), een project van de vermelde partners met 
activiteiten tussen 28 januari en 26 maart. Een zestiental mensen 

kwamen kijken. 

 
 

7. Poëzieweek: boekentafel 
 

Ter gelegenheid van Gedichtendag en de poëzieweek (van 30 januari tot 
en met 5 februari) hebben we vanaf woensdag 29 januari een boekentafel 

klaargezet met poëziebundels voor kinderen en volwassenen, met als 
thema ‘De toekomst is nu’. We deelden het bijhorende promotiemateriaal 

uit aan onze lezers. 
 

 
8. Rondleiding, zoekspel en vertelling 

 
Op dinsdag 4 februari kwamen de kleuters van de tweede kleuterklas van 

de Sint-Jozefsschool van 14u15 tot 15u15 naar de bib, omdat er die week 

gewerkt werd rond het thema Het boek. We deelden de klas in twee 
groepen van 13 kinderen.  

Juf Nancy las aan de ene groep voor in het lokaal naast de bibliotheek  
(Een boek voor jou; Woeste Zebra in de bibliotheek; Bibi gaat naar de 

bieb; Help, we zitten in het verkeerde boek). 
Ondertussen leidde Hilde de tweede groep van 13 kinderen rond in de bib 

en speelde ze een zoekspel met foto's. 
Daarna wisselden de groepen. Nadia hielp waar nodig en zocht ook 

boeken uit die de kinderen meenamen naar de klas. 
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9. Boekentafel 
 

Van 7 tot en met 15 februari zette Klaar boeken tentoon over Valentijn in 
de jeugdafdeling. 

 
 

10. De Leesclub Leeslamp 

 
De leesclub De Leeslamp is een gezamenlijk project van onze bib, de bib 

van Oudergem en het Brussels Ouderen Platform en vindt afwisselend 
plaats in onze bib en die van Oudergem, telkens van 10u tot 11u30. Klaar 

neemt eraan deel voor onze bibliotheek. 
Op de woensdagen 12 februari (Watermaal-Bosvoorde), 8 april 

(uitgesteld en later afgelast wegens coronamaatregels), 10 juni (online), 
vrijdag 21 augustus (Oud), woensdagen 14 oktober (Wabo) en 16 

december (Oud) kwam de leesgroep samen. 
De volgende boeken werden besproken: Irmina van Barbara Yelin, geleid 

door Martine van der Span (6 personen op 12/2); Het moois dat we delen 
van Ish Ait Hamou (5 aanwezigen op 10/6), geleid door Frederika, 

bibliothecaris van Oudergem; opnieuw Het moois dat we delen, maar deze 
keer ingeleid door de auteur zelf (15 aanwezigen op 21/8). An was hierbij 

aanwezig, ter vervanging van Klaar. Op woensdag 14 oktober stelde 

iedereen zijn lievelingsboek voor (5 personen – waarvan één virtueel - op 
14/10). Tijdens de laatste sessie van het jaar, een digitale sessie deze 

keer, werd het boek Eva slaapt van Francesca Melandri besproken (8 
personen op 16/12). Guy leidde deze sessie. 

 
 

11. Muziektheatervoorstelling Het verdriet van Vlaanderen 
 

Op dinsdag 18 februari om 19u30 brachten Kristien Hemmerechts en Hein 
en Toon Van den Brempt de voorstelling Het verdriet van Vlaanderen in 

het gemeenschapscentrum WaBo. Het was een organisatie van de 
bibliotheek, het gemeenschapscentrum WaBo en de August 

Vermeylenkring. Deze voorstelling was gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Kristien Hemmerechts. Vlaanderen en Nederland kennen een 

lange traditie van zwijgen over de collaboratie met de Duitse bezetter 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tweelingbroers Hein en Toon Van den 
Brempt wilden die stilte doorbreken. In het besef dat er meer te 

ontdekken en te vertellen viel, gingen ze samen met Kristien 
Hemmerechts op zoek naar de waarheid achter de taboes, de leugens en 

de mythes. De 58 mensen die kwamen luisteren naar de lezing zaten op 
het puntje van hun stoel. 
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12. Boeken- en materiaaltentoonstelling  jeugdboekenmaand 
 

Vanaf woensdag 26 februari tot begin april stonden er thematafels bij de 
jeugd en bij de volwassenen over het thema van de jeugdboekenmaand: 

Wat doet kunst? De kunstwerken die de kinderen van de scholen maakten 
voor de bib werden natuurlijk ook opgehangen. Op het Rotundascherm 

werd het thema eveneens in de kijker gezet. 

 
 

13. Voorleeshalfuurtje met Martine 
 

Op zaterdag 29 februari vertelde Martine verhalen aan zes kinderen van 4 
tot 7 jaar en hun vier ouders. Ze vonden het zo leuk dat Martine een uur 

verteld heeft. 
 

 
14. Bijeenkomst Kinder- en Jeugdjury 

 
Klaar begeleidde op donderdag 23 april van 17u tot 17u30 een eerste 

online bijeenkomst van de Kinder- en Jeugdjury. Zeven deelnemers 
tekenden present. Samen bespraken ze de door de kinderen gelezen 

boeken. De lezers ontvingen daarna een stemformulier dat ze moesten 

invullen. 
 

 
15. Boekentafel tuin 

 
Vanaf vrijdag 22 mei zette Klaar in de jeugdafdeling een boekentafel met 

als thema de tuin klaar. Boeken over tuinieren, bloemen, planten … 
werden er tentoongesteld. 

 
 

16. Kinder- en Jeugdjury-stand en tentoonstelling 
 

Op de balie in de inkomhal was er vanaf vrijdag 12 juni een stand met de 
drie winnende boeken van de groep van de Kinder- en Jeugdjury waar wij 

aan deelnamen. Kinderen van heel Brussel en Vlaanderen stemden mee. 

In de jeugdafdeling stelden we de winnende boeken van de andere 
leeftijdsgroepen tentoon. 

 
 

17. 15 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 ‘delegeerde’ één van haar lezers, een doodgewone 
ongewone Brusselaar met een bijzonder beroep of een bijzonder verhaal  

en deze ‘ambassadeur’, Catherine Schoofs in onze bib, koos een boek uit.  
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Deze boeken stonden in de kijker op de tafel in de gang. Uiteraard 
mochten ze uitgeleend worden door onze lezers. In Bruzz zat een bijlage 

met de verhalen van al deze ambassadeurs en een aantal interviews.  
Deze actie was zeer succesvol bij ons dit jaar: de boeken werden vaak 

uitgeleend. 
 

 

18. Leestuin 
 

Op zonnige dagen stonden er een aantal strandstoelen in de tuin en een 
tafeltje met twee stoelen. We zetten eveneens schildersezels buiten, zodat 

kinderen er naar hartenlust konden tekenen. 
Onze lezers konden keuvelen, werken, dromen, tekenen, lezen en van het 

goede weer genieten in onze prachtige tuin. 
 

 
19. 11-juliviering 

 
Omwille van het heersende coronavirus kreeg de 11-juliviering dit jaar 

een speciale invulling. Aangezien grootse activiteiten niet toegelaten 
waren, hebben we ons beperkt tot een aantal kleinere activiteiten. Alles 

werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente (schepen van 

Cultuur Daniel Soumillion en diensthoofd Cultuur Jan De Paepe), de 
cultuurbeleidscoördinator Niek Verheyen, Lieve De Beir van het 

gemeenschapscentrum WaBo en Klaar en Hilde van de bib. 
 

Om te beginnen werd er, na een vraag om medewerking aan ons publiek, 
een krantje Jullie-wensen-krant uitgegeven met wensen en dromen, 

geïllustreerd met ‘coronagerelateerde’ foto’s en het ontwerp van een te 
plooien kraanvogel. 

 
Verder werden er huisbezoeken gebracht aan mensen die hiervoor 

ingetekend hadden. Klaar en Jan bezochten op donderdag 9 juli van 17u 
tot 17u30 de familie Verouden (de kinderen kregen een boek cadeau). Op 

zaterdag 11 juli vonden er vier mini-concerten plaats, waarbij telkens 
vijftien tot twintig toeschouwers aanwezig waren. De muzikanten Steph 

Van Uytvanck en Tars Lootens traden om 11u op in de tuin van de 

bibliotheek, om 12u bij Clementine Deprez in de Leopold Wienerlaan, om 
14u bij Aleide Vanhemelrijck in de Nimfenlaan en ten slotte om 15u recht 

tegenover Christiane Doms, op de trappen van de kerk in de Heiligenborre 
(Bezemhoek). Het werd een heel gezellige dag! 

 
 

20. Kunstige kuren voor kinderen van 4 tot 7 jaar 
 

Op donderdag 16 juli vond er een eerste vertel- en doenamiddag plaats in 
de bib van 15u tot 16u30, binnen dus, wegens het slechte weer. Een 

drietal kinderen (er waren er zes ingeschreven, drie haakten af wegens 
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het slechte weer) en een mama en oma namen eraan deel. Martine 
Vanhoudt en Klaar waren de animatoren van dienst. Ze vertelden verhalen 

met de kamishibai (De kleuren, Schilderij van Mondriaan en Zeno & 
Kamiel) en speelden met de kinderen kleurspelletjes: de kinderen belden 

met hun kleurenbelletje als ze ‘hun’ kleur zagen in het verhaal. Daarna 
hebben ze nog getekend, gepuzzeld en muziek gemaakt met belletjes. 

 

 
21. Wie gaat er mee op berenjacht? 

 
Op donderdag 23 juli vond de tweede vertel- en doenamiddag voor 

kinderen van 4 tot 7 jaar plaats van 15u tot 16u30, met dezelfde 
animatoren (Martine en Klaar). Zes kinderen, één baby, drie mama’s, een 

opa en een tante waren de deelnemers. Martine vertelde Ik heb mijn 
wagen volgeladen en speelde het vervolgens na met een speelgoedwagen 

en met speelgoeddieren. Klaar vertelde Goudlokje en de drie beren. 
Martine eindigde de verhalenronde met het kamishibaiverhaal Wij gaan op 

berenjacht. De hele groep speelde het verhaal na en de kinderen 
ontmoetten daarbij een echte beer! Ten slotte werden er een aantal 

spelletjes gespeeld met de beer en knutselden de kinderen een 
berenmasker. Een succes! 

 

 
22. Vertelster Katelijne Billet komt! 

 
Op woensdag 5 augustus kwam Katelijne Billet verhalen vertellen aan 

kinderen vanaf 7 jaar en aan volwassenen tussen 15u en 16u30. De 
activiteit vond coronaveilig plaats in de tuin. Zes kinderen en zeven 

volwassenen kwamen naar de boeiende verhalen over helden luisteren. 
 

 
23. Dichters van wacht 

 
Op zaterdag 29 augustus kwam de Brusselse dichter Max Greyson in onze 

tuin coronaveilig vertellen en voorlezen uit eigen werk. Hij kwam van 
10u15 tot 12u15 en hij bracht zijn poëzie met overtuiging aan de 

geïnteresseerde bezoekers. Deze gesubsidieerde activiteit was het 

resultaat van de samenwerking met een heel aantal partners: de 
Brusselse bibliotheken, de VGC, de N22 (de Brusselse gemeenschaps- 

centra) en dus ook het gemeenschapscentrum WaBo, het lokaal 
cultuurbeleid, de dienst Cultuur van de gemeente,… In een aantal andere 

Brusselse bibliotheken werd er een gelijkaardige activiteit georganiseerd. 
De aanwezigen konden hun dorst en kleine honger stillen bij Baar Soif, 

een drankkar die voor de gelegenheid postgevat had in onze straat. De 
dichter had plaatsgenomen in een tent, de luisteraars zaten op tuinstoelen 

en –zeteltjes. Ongeveer 40 personen kwamen een kijkje nemen. Een 
succes! 
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24. Voorstelling Ten aanval op woensdag 23 september 
 

Deze voorstelling, gebracht door Wim Collin, brengt de eerste 
wereldoorlog in beeld. Ze vond op een coronaveilige manier plaats in het 

Hooghuis, van 13u45 tot 14u45, voor de kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar van de Wemelweide. 

 

 
25. Boekentafel volwassenen 

 
Vanaf woensdag 30 september stelden we een boekentafel samen met 

enkele boeken van Aster Berkhof, die net overleden was. 
 

 
26. Lezing Yves T’Sjoen: Het Afrikaans, Zuid-Afrika en de Afrikaanse 

literatuur op donderdag 8 oktober om 19u30 in de bibliotheek 
 

Hoogleraar Afrikaanse literatuur Yves T’Sjoen vertelde op een 
coronaveilige manier zijn verhaal over de Afrikaanse literatuur aan negen 

enthousiaste luisteraars. Het was een boeiende lezing. Na de lezing 
stelden de aanwezigen vragen aan de heer T’Sjoen. En er hoorde 

uiteraard ook een drankje bij. 

 
 

27. Boekentafel volwassenen 
 

Vanaf maandag 19 oktober stelden we boeken tentoon in verband met 
onze gezondheid: gezond eten, goed slapen, bewegen… 

 
 

28. Bijeenkomsten Kinder- en Jeugdjury 
 

Op woensdag 21 oktober, van 15 tot 16u, kwam groep 3 (vijf kinderen 
van het derde en/of vierde leerjaar) samen in de bibliotheek onder leiding 

van Anita. 
 

Op donderdag 22 oktober, van 17 tot 18u, kwamen de vijf kinderen van 

groep 4a (vijfde en/of zesde leerjaar) samen in de bib. Klaar begeleidde 
deze groep. 

 
Op diezelfde datum, van 17u tot 18u15, begeleidde An de drie meisjes 

van groep 5 (beginjaren van de humaniora) in de leeszaal van de bib. 
 

Op woensdag 28 oktober, van 14u30 tot 15u30, kwam groep 4b (drie 
kinderen) samen in de bib met Klaar als begeleidster. 
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Tijdens al deze sessies maakten de deelnemers en de begeleiders kennis 
met elkaar en met elkaars leesvoorkeur. De genomineerde boeken werden 

bekeken en besproken. 
 

 
29. 11.11.11-kwis 

 

Traditiegetrouw was er dit jaar ook een kwis, maar deze keer werd hij – 
wegens corona - verspreid op papier. Er waren een heel aantal vragen, in 

tien reeksen verdeeld, gecombineerd met een zoektocht. We hebben in de 
bibliotheek een dertigtal exemplaren van de kwis voor het goede doel 

verkocht aan onze leners. An en Hilde namen er ook aan deel. 
 

 
30. Thematafel volwassenen 

 
Vanaf woensdag 18 november hebben we boeken tentoongesteld voor 

mensen met dementie en hun naasten. An heeft ook op Facebook deze 
boeken in de kijker gezet. 

 
 

31. Boekentafel Sinterklaas 

 
Vanaf woensdag 25 november stond er bij de jeugd een boekentafel klaar 

over Sinterklaas. Deze bleef staan tot woensdag 9 december. 
 

 
32. Bijeenkomst Kinder- en Jeugdjury 

 
De tweede bijeenkomst van groep 5 vond plaats op donderdag 26 

november van 17u tot 18u15 in de leeszaal van de bib. An besprak met de 
drie leden eerst de twee gelezen boeken (thema’s, structuur, stijl). 

Vervolgens maakten ze persoonlijke ‘taalborden’ met woordkaartjes 
(n.a.v. een personage dat niet kan praten en via kaartjes moet 

communiceren). 
 

 

33. Sinterklaas 
 

Ter gelegenheid van Sinterklaas deelden we op zaterdag 5 december 
cadeautjes uit aan iedereen die op bezoek kwam in de bibliotheek. 

 
 

34. Bijeenkomsten Kinder- en Jeugdjury 
 

Op woensdag 9 december begeleidde Anita zeven kinderen van groep 3 in 
de bib. De sessie duurde van 16u tot 17u. 

 



 22 

Op donderdag 10 december kwam groep 4a samen. Klaar begeleidde vier 
kinderen ter plaatse en één online. 

 
 

35. Boekentafels Kerstmis 
 

Vanaf donderdag 10 december stond er in de jeugdafdeling een 

boekentafel rond kerst. Bij de volwassenen was dit ook het geval, vanaf 
vrijdag 11 december. 

 
 

36. Bijeenkomst Kinder- en Jeugdjury 
 

Klaar begeleidde op woensdag 16 december van 14u30 tot 15u30 een 
bijeenkomst van groep 4b van de Kinder- en Jeugdjury. Twee deelnemers 

tekenden present: één via Zoom en één live. Samen spraken ze over wat 
de kinderen gelezen hadden. 

 
 

37. Bibliotheekbezoek, rondleiding, verhaal en spel 
 

Op donderdag 17 december ontving Klaar het tweede leerjaar van de 

Wemelweide. Ze leidde de 17 leerlingen en hun juf rond en gaf veel uitleg 
over de werking van de bib (ze werkten rond dat thema in de klas). 

Daarna vertelde ze enkele verhalen: Hoe loopt het af? en Een boek vol 
geluid. Vervolgens speelden ze een spel met bollen. 

 
 

38. Het licht zien 
 

Op het einde van dit moeilijke jaar werd er een oproep gedaan aan de 
inwoners van onze gemeente om creatief aan de slag te gaan met licht- 

versieringen aan vensters en gevels en in tuinen. We werkten voor dit 
lichtproject samen met het lokaal cultuurbeleid en met het 

gemeenschapscentrum WaBo. We deelden aan onze lezers het boekje Het 
licht zien (uitgegeven door de 19 Brusselse cultuurbeleidscoördinatoren in 

samenwerking met de 19 gemeenten van Het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest en hun lokale partners KWIN, Visit Brussels en de VGC) uit, waarin 
vijftien tips stonden om lichtspelen te maken. Onze bibliotheek was 

feestelijk verlicht op maandag 21 december, de kortste dag van het jaar.  
 

 
39. Boekentafel winter 

 
In december stond er bij de volwassenen een winterse boekentafel klaar, 

met kookboeken en leesboeken met winterverhalen. 
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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. Voor de actie 1 stad 
19 boeken werd meer promotie gemaakt: er verscheen een boekje rond 

dit project als bijlage bij de krant in de maand juli. 
 

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. 
 

In het krantje Wabo mini van juni verscheen een interview met Klaar 
over haar ervaringen en gevoelens in de coronaperiode. 

 
An maakte op 30 juli een Facebookpagina aan voor onze bibliotheek 

(volg je ons al?). Vanaf 1 augustus werden er regelmatig berichten en 
foto’s gepost over komende (of afgelopen) activiteiten, lezingen, 

vertellingen,… Er werden ook aanwinsten in de kijker gezet, quotes uit 
boeken van onze collectie gehaald, speciale dagen (dag van de leerkracht 
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bijvoorbeeld) aangekondigd, foto’s van de tuin en van het gebouw en de 
nieuwbouw van de buren gepost.  

 
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! 

 
Dit jaar werden er geen informatieavonden georganiseerd door de 

plaatselijke lagere scholen voor de ouders aan het begin van het 
schooljaar, omwille van het zich verspreidende coronavirus.                                                                    

 
 

 
6. Bijzondere gebeurtenissen en omstandigheden 

 
- Op maandag 6 januari kregen we van Birgitta Ramstedt een doos 

Zweedse gemberkoekjes. 
 

- Hilde ging op zondag 26 januari om 11u naar de nieuwjaarsreceptie 

van het Gemeenschapscentrum WaBo. 
 

- Op dinsdag 4 februari, aansluitend aan de vergadering van het 
cultuurplatform, van 11u30 tot ongeveer 12u30, was er een 

broodjeslunch in de bar voor alle actoren van de Nederlandstalige en 
Franstalige cultuur. Hilde en Monique aten mee. 

 
- Onze traditionele boekenverkoop, ten voordele van een goed doel, 

begon dit jaar op vrijdag 14 februari en liep tot eind oktober. Vooral 
boeken voor volwassenen, maar ook een aantal jeugdboeken, gingen 

de deur uit aan zachte prijsjes (opbrengst voor het goede doel). 
 

- Op zaterdag 21 februari kreeg Hilde een doos chocolaatjes van 
Christine Mouton, als dank voor de boeken in verband met 

dementie die ze hier kan uitlenen voor haar moeder. 

 
- In de maanden maart, april en mei hielden we, naar aanleiding van de 

jaarlijkse jeugdboekenmaand, een tentoonstelling van kunstwerken 
gemaakt door de kinderen van de plaatselijke lagere scholen. Alles 

draaide rond het thema Wat doet kunst? Deze tentoonstelling liep 
zowel in de Thomsonlaan als in de uitleenpost de Jachthoorn. 

 
- Op maandag 2 maart kregen we van An Devroe, onze nieuwe 

bibliotheekassistente, gembersnoepjes en citronetten. Op 3 maart 
bracht ze ook een zakje lekkers mee naar de uitleenpost. 
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- Op vrijdag 6 maart werd er vastgesteld dat er een lek was in het dak. 
Dat was duidelijk zichtbaar op de tweede verdieping, onder het 

dakvenster. Guido Hermans, het hoofd van de werkmannen, stuurde 
onmiddellijk een dakwerker om het euvel te herstellen. 

 
- In de tweede helft van de maand maart werd de boom die net naast 

ons gebouw staat (aan de kant van de leeszaal) zéér grondig 

gesnoeid: alle takken die zich te dicht bij ons gebouw of dat van de 
buurvrouw bevonden werden verwijderd. 

 
- Eveneens half maart werd er een stelling geplaatst rond het 

bibliotheekgebouw. Normaal gezien hadden de werken aan het dak 
direct moeten beginnen, maar ze werden uitgesteld door de 

coronacrisis. Ergens in april startten de werken en werd het dak dan 
toch volledig geïsoleerd en vernieuwd. Ook de schoorsteen en de 

dakvensters werden aangepakt en hersteld. De werken duurden voort 
tot de eerste week van september. Pas daarna werden de stellingen 

eindelijk afgebroken. 
 

- Op woensdag 27 mei kregen we pralines van Aleide Vanhemelrijck, 
die heel blij was dat de bib terug open was. 

 

- De 11-juliviering kreeg dit jaar een speciale invulling. Meer hierover 
kon u lezen in de rubriek Activiteiten. 

 
- Tijdens de maand augustus begonnen werkmannen aan het graafwerk 

in functie van de bouw van een nieuwe woonst schuin tegenover de 
bibliotheek. De muren werden vervolgens snel opgetrokken. De werken 

duurden voort tot in 2021. 
 

- Gedurende de maanden september en oktober hebben de mannen van 
de gemeente ons speelhuisje opgesteld in de tuin. Dit gebeurde met 

de nodige moeilijkheden, want er werden enkele keren verkeerde 
stukken geleverd. 

 
- Op vrijdag 18 september waren er in de Thomsonlaan problemen met 

het alarmsysteem. De mensen van de firma waren redelijk snel ter 

plaatse en hebben gewerkt tot het probleem opgelost was. 
 

- Vanaf 18 september tot de eerste week van oktober werden er werken 
uitgevoerd in onze uitleenpost: de vensters aan de zijgevel zijn 

volledig vernieuwd. Gelukkig viel het grootste gedeelte van de werken 
samen met onze sluitingsweek van 21 tot 26 september. 

 
- De bibliotheek was gesloten van maandag 21 tot en met zaterdag 26 

september: dit was nodig om het nieuwe bibliotheeksysteem Wise te 
installeren. 
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- Klaar ging op zaterdag 3 oktober van 11 tot 13u naar de heropening 
van de bibliotheek van Schaarbeek, sinds kort bib ‘Sophia’. Ze 

luisterde er naar de toespraken, kreeg een rondleiding, genoot van de 
versnaperingen en sympathiseerde met de collega’s. 

 
- Op 18 december ontvingen we een doosje chocolade van Birgitta 

Ramstedt. 

 
- We maakten ons actieplan voor het jaar 2021 tijdig op. We hoeven 

het niet meer op te sturen naar het Ministerie, het ligt in de bibliotheek 
ter inzage. 


