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De bibliotheek, steeds meer een huiskamer voor stad en dorp, 
beleefde in 2017 een goed en inspirerend jaar. 2017 was het jaar 
waarin Zorgeloos lenen werd  geintroduceerd. Hiermee verviel en 
het onderscheid tussen abonnementen en het betalen van ‘te laat 
geld’. Het afschaffen van ‘boete’ betekende een grote service 
verbetering. 
VVoor minima werd een kortingsregeling ingevoerd in 
samenwerking met alle gemeenten; hier maakten 250 mensen 
gebruik van.  
De uitleningen zijn gedaald maar meer leden hebben een e-book 
account aangemaakt. 
HeHet eerste Bibliotheek op School jubileum werd gevierd met een 
bijzonder symposium. Op 43 basisscholen is een Bibliotheek op 
School gerealiseerd en met ruim 50 kinderopvanglocaties bestaat 
een groeiende samenwerking. Een mooi resultaat! Een punt van 
zorg blijft de vraag of de Bibliotheek op School voldoende zal zijn 
om taal en lezen in het onderwijs op een hoger plan te brengen. 
DaaDaarom ligt de focus vanaf 2017 op kwaliteitsverbetering en meer 
activiteiten. 
Naast de Bibliotheek op School kreeg de jeugd in de 4 
bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren extra 
aandacht. Het bezoek van kinderen aan de 4 bibliotheeklocaties is 
gestegen. Volwassen bezoekers komen minder vaak voor het lezen 
van een boek naar de bibliotheek, maar vaker  voor studie, 
ccursussen, activiteiten en natuurlijk nog steeds voor ontspanning.  

2017: een inspirerend jaar!



Deurne

In Deurne lag het accent op bibliotheek activiteiten voor de jeugd zowel in het 
Cultuurcentrum als in de basisscholen met een ‘Bibliotheek op School’. 
Voorleesdagen en filmvoorstellingen werden geprogrammeerd in het 
Cultuurcentrum.  Samen met museum De Wieger organiseerde de bibliotheek 
een kunstproject voor alle basisscholen, aansluitend op het thema van de 
Kinderboekenweek: griezelen.  Aan de griezelspeurtocht door de bibliotheek
namen hondenamen honderden kinderen deel. In het Cultuurcentrum wordt de bibliotheek 
steeds meer een huiskamer van Deurne; de foyer is daarvoor ingezet als een 
belangrijke ontmoetingsplek. Met alle basisscholen in Deurne is een 
belangrijke samenwerking gerealiseerd, met name door de Bibliotheek op 
School. In november startte Boek aan tafel, een serie ontmoetingen met 
schschrijvers georganiseerd door het Cultuurcentrum, De Wieger, Boekhandel  
Berkers en de bibliotheek. In september werd i.s.m. de Lev-groep het Deurnese 
Taalcafé geopend in de foyer van het cultuurcentrum/ annex bibliotheek. Het 
café werd meteen goed bezocht en voorziet duidelijk in een 
behoefte voor Deurnenaren die moeite hebben met de Nederlandse taal.  
Mensen met digitale vragen kunnen elke vrijdag terecht tijdens het digitale 
spreekuur.
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Helmond
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Helmond

In 2017 werd de Bibliotheek in Helmond steeds meer de bijenkorf die zij wil zijn; 
elke dag is er  een extra activiteit zoals een digitaal spreekuur ( 4 dagen per 
week), Klik&Tik-cursus, Skoolzone en lezingen/workshops in de avonduren en op 
zondagmiddag.  De taalgroepen van stichting Beter Lezen en Schrijven en het ROC 
Ter AA hebben hun plekje gevonden in de Bibliotheek. Het Taalcafé wordt elke 
week bezocht door ongeveer 30 deelnemers, die door vrijwilligers en 
pprofessionals van LEVgroep en het ROC Ter AA begeleid worden. In de bibliotheek 
wordt continue aandacht besteed aan lokale en landelijke thema’s zoals Week 
van de dementie en de Dutch Technology Week.
Op 1 augustus konden statushouders en vluchtelingen kennismaken met diverse 
culturele activiteiten. Kunstkwartier en bibliotheek organiseerden samen met 
LEVgroep en vluchtelingenwerk het festival ‘Met andere ogen’. 
In september In september werd de bibliotheek gedeeltelijk heringericht; de informatieve 
boeken verhuisden  naar de eerste etage en begane grond. De tweede etage is 
voorlopige bestemd voor studie- en werkplekken. In de zomermaanden werden er 
diverse acties gevoerd: ledenwerving, zomerlezen en lees&lunch. 1200 trouwe 
leden haalden een gratis bibliotheektas af, 90 kinderen spaarden voor een gratis 
filmkaartje en 90 volwassenen spaarden voor een lunch of koffie met gebak. De 
Bibliotheek en VVV gingen ook weer op pad  en waren present bij de Fiets- en 
WandeWandelbeurs in Gent (B), Rondje Helmond, de Franse markt, de Kraammarkt en 
de Fiets4daagse. 2017 was tevens het jaar waarin Zorgeloos lenen werd 
geïntroduceerd: lenen van alle materialen voor één prijs, zonder leen- of 
boetegeld. Hiermee verviel het onderscheid tussen abonnementen; voor minima 
werd een kortingsregeling ingevoerd in samenwerking met alle gemeenten; dit 
leverde 250 veelal nieuwe, tevreden gebruikers op.  
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Someren

In de bibliotheken van Asten en Someren ligt het accent voor wat betreft 
activiteiten ook bij de jeugd; zowel op school als in de bibliotheek wordt veel 
aandacht besteed aan (voor)lezen. De Voorleesdagen, het voorleesuurtje en de 
Kinderboekenweek zijn mooie momenten om voorlezen onder de aandacht te 
bbrengen.  Vanuit de actie  ‘Geef mij maar een boek’ kregen alle kinderen in 
Someren in groep 7 en 8 het boek “Achtste groepers huilen niet” van Jacques 
Vriens uitgereikt; hij kwam er persoonlijk voor naar Someren! 

Voor volwassenen is de bibliotheek er met wekelijkse digitale spreekuren, 
kunst- en literaire lezingen en exposities.  Daarnaast biedt de Somerense 
bibliotheek elke dinsdagochtend onderdak aan werkgroepen van 
Heemkundekring De Vonder. Ook buiten haar eigen muren zoekt de 
bbibliotheek haar publiek op, bijv. tijdens de Klokkendagen in Asten en in de 
Leestuin in Someren.  Begin december sloot de bibliotheek van Someren een 
paar weken in verband met herinrichting; vloerbedekking en meubilair 
werden gedeeltelijk vervangen, de collectie werd in “Werelden” geplaatst en 
de kasten werden verlaagd, waardoor de bibliotheek weer een eigentijdse 
uitstraling kreeg. Er is meer ruimte voor ontmoeting, studeren en werken.  

Jeugdactiviteit Geef mij maar een boek Open dag

Voorleeswedstrijd SeniorCompAS Heropening Someren

Nederland Leest JuniorNederland Lees Junior
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Samen werken aan leesplezier voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar
Met het Boekstart programma maken baby’s en ouders kennis met 
boekjes, (voor)lezen en media opvoeding. Het project 
‘Ouders betrekken bij het voorlezen in een doorgaande lijn’ heeft 
in 2017 een impuls gegeven aan een optimale taalontwikkeling 
van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.  

MeMet de Bibliotheek op School, in 43 basisscholen 
in Helmond, Deurne, Asten en Someren, zorgen we voor een 
doorgaande leeslijn en mediawijsheid. Met de Bibliotheek op 
School werken we doelgericht samen met onderwijspartners aan taalontwikkeling en 
leesbevordering van kinderen van 4-12 jaar. Een missie waar we met veel passie samen 
met gemeente en onderwijs de schouders onder zetten. De laatste jaren zijn hier nieuwe 
impulsen aan toegevoegd zoals: Boekstart in de kinderopvang, ouderbetrokkenheid, 
liteliteratuureducatie en informatievaardigheden. Dat zorgt voor een dynamische en 
effectieve synergie. Met de aanwezigheid en expertise van onze lees-/mediaconsulent op 
school brengen we activiteiten samen dichter bij het kind en stimuleren we 
leesbevordering door het aanbieden van producten en activiteiten. Deze willen we graag 
voortzetten en optimaliseren. 

Het eerste Bibliotheek op School jubileum werd gevierd met een symposium. In 5 jaar tijd 
is op 43 basisscholen een Bibliotheek op School gerealiseerd en met ruim 50 
kindekinderopvanglocaties is een samenwerking. Een mooi resultaat! 

De bibliotheek voor het voortgezet onderwijs 12-18 jaar. Bibliotheek Helmond-Peel 
ondersteunt op maat voortgezet onderwijs scholen bij taalontwikkeling,
leesbevordering, literatuureducatie en mediawijsheid. Als motor voor taal en spring-
plank naar de wereld werken we samen om de jeugd sterk te laten participeren in de 
maatschappij. Deze dienstverlening wordt door de leerlingen en docenten ervaren als 
een waardevolle aanvulling op het onderwijs. 
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Digitale

Lezing belastingaangfite

Lezing belastingaangifte

Studeren

Studeren

Bibliotheek Helmond-Peel is online 24/7 toegankelijk via de website, apps, 
cursussen en e-books. Daarnaast is er veel aandacht voor hulp aan niet 
digivaardige inwoners. Wekelijks zijn er digitale spreekuren in al onze locaties. 
205 vragenstellers met bijv. vragen over hun tablet of smartphone of het 
gebruiken van e-books. Ook worden er cursussen georganiseerd: Klik&Tik, 
basisbasiscursus internet, werd 25 keer georganiseerd met 90 deelnemers in Asten, 
Deurne, Helmond en Someren. Digisterker, leren omgaan met de digitale 
overheid, is in 2017 voor het eerst georganiseerd. Gratis in de Bibliotheek 
belastingaangifte doen op computers die voldoen aan de veiligheidseisen van 
de overheid: dat kan in onze bibliotheken. Ook werd er in samenwerking met 
VBOH (Verenigde Bonden Overleg Helmond) een lezing georganiseerd over de 
belastingaangfite. 

Op Op woensdagmiddag is de Skoolzone geopend in de Helmondse bibliotheek. 
70 kinderen gebruikten deze hulp bij het maken van een spreekbeurt of 
werkstuk. In 2017 werd in samenwerking met een nieuwe partner: 
HCC-ZuidOost Brabant een aantal lezingen georganiseerd over digitale 
onderwerpen zoals e-health en digitale veiligheid. In mei gaven we op verzoek 
een lezing over social media bij KBO Asten. De Bibliotheek wordt dankzij haar 
ruimte openingstijden, wifi, stopcontacten en koffie in toenemende mate 
ggebruikt als werkplek door zelfstandigen, studenten en groepen en is 
daardoor een belangrijke ontmoetingsplaats en werkplek voor iedereen die 
dit thuis niet onder bereik heeft. In de examentijd werd een speciale 
campagne gelanceerd: Glansrijk, de examen studie service van de Bibliotheek. 

Bibliotheek



Programmering
Met ruim 240 activiteiten en 5000 bezoekers kende het jaar 2017 een 
uitgebreid programma. Er was aandacht voor voorlezen, wetenschap, 
techniek, literatuur, exposities, dialect, lokale geschiedenis, kunst, cultuur, 
debat, ontspanning, ontmoeting, digitale vaardigheden, informatie en 
ssamenwerking. Een brede programmering met activiteiten voor jong en oud! 
Samenwerking vond plaats met bijvoorbeeld de Volksuniversiteit Helmond, 
Onis Welzijn, DTW, Ethiek Café, Nacht van Cultuur, Halloween avonden in 
Deurne en Helmond met ruim 1500 bezoekers, Museum De Wieger en 
CCDeurne, Museum Helmond, Speelhuis, Cacaofabriek, Kunstkwartier, 
Voordeel met je Biebpas, VVV, Helmond Marketing en HCC-Zuidoost-Brabant. 

VVoor de thuisblijvers was er een zomerprogramma tijdens de vakantie op alle 
locaties: 16 x drukbezochte spelmiddagen en workshops met blije kinderen en 
ouders rondom thema’s als wetenschap, techniek, programmeren en circus. 
Daarnaast was er een Kerstprogramma met 14 activiteiten:  diverse 
drukbezochte knutselworkshops, wetenschapworkshops en uiteraard 
voorlezen ook. Voor de zondagopenstelling was er een afwisselende 
pprogrammering. Goed en druk bezocht. Uitschieters: kinderworkshops, Ons 
Brabant Festival, regionale dialectlezing, techniekworkshops, wetenschap. 
Ouders met hun kinderen, maar ook volwassenen waarderen de 
programmering op de zondag steeds meer. Iedere zondag was er veel 
belangstelling voor de activiteiten. Bij de Nacht van Cultuur, die dit jaar in de 
bibliotheek plaatsvond, waren er rond de 1500 bezoekers, waarbij de 
aactiviteiten voor het gezin bijzonder succesvol waren. De locatie was sfeervol 
en bezoekers hebben genoten van een heerlijke, gezellige en bruisende avond.  

Met Museum De Wieger en het CCDeurne werd een kunstprogramma 
georganiseerd waaraan 15 basisscholen deelnamen: workshops, 
boekencollecties, museumbezoek en een speurtocht in de bibliotheek in 
Deurne, waar honderden kinderen op afkwamen.   De Bibliotheek leverde o.a. 
boeken aan voor de 
kkunstzinnige verbeelding
passend bij de 
Kinderboekenweek. Ook 
waren er voorstellingen 
op alle 4 de locaties n.a.v. 
de Kinderboekenweek en 
Nationale Voorleesdagen.
DDeze werden goed 
bezocht!

Lezing
Nacht van Cultuur

Kinderboekenweek



50.922 verlengingen

4.750 reserveringen

Collectie

Audio-visuele media 5.5%
Boeken jeugd 69%

Boeken volwassenen 25.5%

4 bibliotheek
vestigingen
43 bibliotheken
op school

249.534 
materialen

240 activiteiten

32.572 digitale 
prentenboeken 
werden er bekeken

5000 bezoekers

15.000 adressen 
ontvingen 20 
nieuwsbrieven



954 fans 358 volgers

Blikkie reed 105 keer uit

Blikkie ontving 6103 kinderen

3.834 leden met 
e-book account
29% jeugd
71% volwassenen

380 leden volgde een 
cursus online

1.855 x
gedownload

32.000 
bezoeken aan 
de VVV-website

1185 volgers189 volgers

232 gebruikers
beluisterden 1603 
tracks 

234 
groepsbezoeken 
basisscholen in de 
Bibliotheek

85
leesbevorderende
activiteiten op 
Voortgezet 

Onderwijs scholen

In Helmond, Deurne, Asten en Someren zijn 
op kinderopvanglocaties en 

peuterspeelzalen in 2017 zo’n 80 
leesbevorderende activiteiten uitgevoerd. 

701 nieuwe 

Leden

Er zijn 289 vrijwilligers 
actief bij 43 bibliotheken 

op school!

Aantal Bibliotheken op school (Bos) per gemeente

Helmond     26
Deurne       13
Asten          1
Someren        3
Totaal         43

Aantal leesbevorderende activiteiten op 
basisscholen* 

*onder andere De Rode Draad (project per groep), 
Tussendoortje Literatuur, de Voorleeswedstrijd en 
workshops mediawijsheid. 

48.061 unieke bezoekers op de website

520 activiteiten met 
bibliotheek op school 
en 148 activiteiten 
zonder bibliotheek op 

school



www.bibliotheekhelmondpeel.nl

E info@bibliotheekhelmondpeel.nl

Postbus 727, 5700 AS Helmond

T 0492 522 220

Watermolenwal 11, 5701 RV Helmond

Molenstraat 12, 5711 EW Someren

Martinetplein 1, 5751 KM Deurne

Kerkstraat 12, 5721 GV Asten


