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DIGI-Thuis

De VoorleesExpress houdt gezinnen na 20

weken voorlezen in beeld met het nieuwe project 

DIGI-Thuis. Kinderen en ouders werken met 

educatieve apps op een iPad aan taal en

digitale vaardigheden. 

Tante Zus

De reizende tentoonstelling ‘De onderduik-

kinderen van Tante Zus’, over het leven van

Ru Paré die het leven redde van 52 joodse

kinderen, werd bezocht door groepen 7 en 8. 

Onderduikkind Hanneke Gelderblom opende

de expositie.

Ontmoet 1 Ander

De Bibliotheek was op het 1 Ander Festival in 

Schijndel. Op het programma stonden drie 

ontmoetingen met mensen die een bijzonder 

verhaal vertelden, zoals een transgender en

een ex-gedetineerde. 

Daarnaast kon er lekker gelezen worden in de 

pop-up bibliotheek.

Daan Roovers over NEXT Society

Denker des Vaderlands Daan Roovers, afkomstig 

uit Veghel, nam een volle Raadzaal mee in haar 

pleidooi ‘Wij zijn de politiek’.



VERDIEP

VERWONDER

DE BIBLIOTHEEK

verruimt je blik,

geeft talent

de ruimte,

verbindt mensen,

deelt kennis

en ervaringen.

Totaal aantal inwoners: 80.815

Openingstijden:
• Veghel (48 uur per week open)
• Schijndel (35 uur per week open)
• Sint-Oedenrode (26 uur per week open)
• Erp (11 uur per week open)
• Servicepunten:
 Boerdonk (3,5 uur per week open)
 Keldonk (2,5 uur per week open)
 Zijtaart (3,5 uur per week open)
• Bibliotheken in 14 basisscholen in
 Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode

Medewerkers:
 15,24 fte
 65 vrijwilligers

KOM OOK

KENNISMAKEN

BIBLIOTHEKEN 

IN DE GEMEENTE

MEIERIJSTAD

UITGELICHT

Prentenboekenfeest in het park
In de natuurspeeltuin in het Julianapark 

kwamen begin september ruim
100 kinderen en (groot)ouders naar het 
Prentenboekenfeest van de bibliotheek.

Ze gingen op de foto met een levensgrote 
Gruffalo en Dikkie Dik, luisterden naar 

voorleesverhalen en deden mee
aan creatieve workshops.

Festival Het VerhAal
De bibliotheken van Meierijstad en Bernheze 

leverden samen een bijdrage aan festival
Het VerhAal 2019. Op het gevarieerde 

programma stonden kunst, poëzie, verhalen, 
de verkiezing van de nieuwe gemeente-

dichter én er was veel aandacht voor
het thema laaggeletterdheid. 

KERNCIJFERS

154 samenwerkingspartners

280.086 uitleningen (NOBB 1.024.510)
84.260 materialen (NOBB 417.824)

28.000 e-books
31.566 e-books uitleningen in de NOBB

JEUGD EN JONGEREN

ONDERWIJS
Voorleeswedstrijden met 25 basisscholen, 2 middelbare 
scholen en 40 Pabo-studenten.
Leesmiljonairsfeest met 65 passagiers.
22 groepen bij Koning Quast in de Bibliotheek.
31 groepen bij De onderduikkinderen van Tante Zus.
22 lessen mediawijsheid voor 550 leerlingen.
Intensieve samenwerking rondom leesplezier, media-
wijsheid en literatuureducatie op 14 scholen.

VRIJE TIJD
Pyjamaparty’s tijdens de Nationale Voorleesdagen met 
ca. 80 kinderen. Maandelijks Peuteruurtje in Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel met gemiddeld 29 kinderen. 
Maandelijkse bijeenkomst met de BoekenScouts.

VOORLEESEXPRESS
35 gezinnen aangenomen, 15 gezinnen gestart en 29 
trajecten afgerond met 24 voorleesvrijwilligers. In
totaal deden 44 gezinnen mee aan VoorleesExpress.

VOLWASSENEN
BASISVAARDIGHEDEN
Wekelijks Klik & Tik in Veghel en Schijndel, 2 lees- en 
schrijfkringen in Veghel, 5 cursussen Digisterker, een 
dichtworkshop, Miriam Storcks boekpresentatie.

LEESBEVORDERING & LEVEN LANG LEREN
3 literaire lezingen, 4 keer Boekenpraat, een workshop 
over vergeten groenten en lezing over het Voedselbos.

KUNST & CULTUUR
Kunstlunch, culturele talkshow VOER, festival Het VerhAal, 
5 kunstlezingen, 10 Luistercafés, samenwerking met 
festival Beholders.

ZORG & WELZIJN
Zomerse ontmoetingen, lancering website Dementie-
vriendelijk Meierijstad, kick-off ‘Muziek op Maat’ met 
Alive Inside, VR-brillen dementie.

ONTMOETING & DEBAT
Mensenbieb met 10 levende boeken, NEXT-lezing Daan 
Roovers, Vrijheidsmaaltijd, livestreams TEDxVeghel, 
Ontmoet 1 Ander op het 1 Ander Festival.

LEDEN

12.117 leden (NOBB 41.837)

8.502 leden tot 18 jaar (NOBB 27.080)
3.615 leden vanaf 18 jaar (NOBB 14.757)

10.589 nieuwsbriefontvangers (NOBB 36.484)
195.184 unieke websitebezoeken in de NOBB

UITPUNT VEGHEL EN
TOERISME VEGHEL

22.936
unieke websitebezoekers UITpunt

6.970
unieke websitebezoekers Toerisme Veghel 

UITpunt
In samenwerking met gidsen, Eerdse Molen en

Heemkundekring Vehchele organiseert het 
UITpunt onder andere: busexcursie Duits 

Lijntje, busexcursie Airborne Market Garden en 
boottochten over de Zuid-Willemsvaart, arran-

gementen op aanvraag.

VVV AGENTSCHAP
Informatie over Veghel e.o.: fietskaarten, 

wandelkaarten, knooppuntenkaarten,
fietsverhuur, Brabantse souvenirs, diverse 

cadeaukaarten en artikelen.

Ontwerp en vormgeving: 2VORM


