
Jaarverslag 2021



de bibliotheek is essentieel
namens alle medewerkers en vrijwilligers van bibliotheek de lage beemden bied ik u het 

jaarverslag 2021 aan. We kijken opnieuw terug op een jaar dat anders dan anders was.  

natuurlijk vanwege de aanhoudende coronapandemie. Maar óók omdat onze dienstverlening 

zich uitbreidde en veranderde als antwoord op de vraag en behoefte in ons werkgebied.

een jaar met vele gezichten
We startten én eindigden het jaar in een lockdown. Tussen die twee lockdowns in was het een jaar 

met veel verschillende gezichten. Bibliotheken werden benoemd als essentiële voorziening. Waardoor 

we van ‘slechts’ een AfhaalBieb een vanzelfsprekende plek werden om mensen de weg te wijzen en 

te helpen met de juiste informatie over bijvoorbeeld het regelen van een vaccinatieafspraak en het 

installeren van de coronacheckapp. Zo kregen we als bibliotheek met het Informatiepunt Digitale 

Overheid een nieuwe taak, en weten meer mensen de bibliotheek te vinden. Tegelijkertijd konden we 

onze reguliere activiteiten en cursussen pas halverwege het jaar weer starten waardoor veel van onze 

trouwe bezoekers ons lang hebben moeten missen. We bleven steeds positief en wendbaar inspelen 

op wat er wel mogelijk was. 

De PeuterBieb Online startte, waarmee we elke twee weken een online feestje bouwen met de  

leukste prentenboeken voor peuters. Hiermee blijken we meer en andere deelnemers te bereiken, 

zoals groepen uit de kinderopvang die makkelijker online kunnen aansluiten dan met de hele groep 

naar de bibliotheek kunnen komen. Zo brengt een beperking óók nieuwe mogelijkheden en een  

andere dynamiek in ons werk.  

Op deze plek wil ik tot slot nog het Taalhuis in de gemeente Gemert-Bakel noemen,  

waarvan wij in 2021 de coördinatie op ons hebben genomen. Met de komst van  

de Taalhuisvrijwilligers naar de bibliotheek mochten we veel nieuwe gezichten  

verwelkomen. Het jaar 2021 onderstreept daarmee de maatschappelijke waarde  

en relevantie van de bibliotheek. Een mooie bevestiging van de ontwikkeling die  

we als bibliotheekorganisatie in de afgelopen jaren hebben ingezet.

In dit jaarverslag leest u welke dienstverlening we in 2021 gerealiseerd  

hebben, met wie we dit hebben gedaan en wat de waarde hiervan is voor  

gebruikers van onze dienstverlening, bibliotheekleden en de lokale  

gemeenschap waarbinnen wij ons werk doen. Ik wens u veel leesplezier toe.

Hartelijke groet,

Jantine van den Boom

Directeur - bestuurder
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