
Een greep uit de activiteiten die we in 2021 voor jong en oud organiseerden. Een mix van  

activiteiten bij landelijke campagnes voor leesbevordering en mediawijsheid, bij actuele 

maatschappelijke thema’s, maar ook vanuit lokale samenwerking op het gebied van kunst,  

cultuur en lokaal erfgoed.

Schrijfwedstrijd
In maart organiseerden we in het kader van de Boekenweek een schrijfwedstrijd met als thema  

‘Tweestrijd’. We ontvingen een mooi aantal inzendingen, inhoudelijk zeer divers en voorzien van  

rijke taal. De inzendingen werden beoordeeld door een kundige en betrokken jury. De winnaar  

mocht gratis deelnemen aan de schrijfworkshop die we organiseerden in november tijdens  

Nederland Leest. Overige deelnemers van de schrijfwedstrijd kregen een korting op de workshop.  

De schrijfworkshop zat helemaal vol en werd geleid door een enthousiaste, vriendelijke en  

betrokken docent. Er was ruimte om te delen in een veilige en prettige sfeer.

 

Maand van de Geschiedenis
In oktober organiseerden we Verhaal Lokaal over de textielindustrie in Gemert. Deze lezing in  

het Boerenbondsmuseum werd zeer goed bezocht. Er ontstonden interessante gesprekken met  

ervaringsdeskundigen. 
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“De schrijfworkshop was erg leuk. Zoiets zouden we vaker moeten doen,  
zelfs maandelijks in de vorm van een SchrijfCafé bijvoorbeeld.”
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Literair Café
Drie spraakmakende literaire ontmoetingen met:

•  Roxane van Iperen. De eerste online editie van het Literair Café was met 

ruim 60 kijkers zeer geslaagd. Roxane weet haar verhaal op een prachtige 

manier over te brengen en verbindt de geschiedenis van haar boek ‘t Hooge 

Nest op treffende wijze met de actualiteit van vandaag. 

•  Simone van der Vlugt. Op een boeiende wijze gaf Simone de bezoekers een  

kijkje in haar schrijverschap en het vele (historische) onderzoek dat ze 

daarvoor doet. Ze gaf bovendien een primeur weg door voor te lezen uit 

haar nieuwe boek dat in november nog moest verschijnen.

•  Ilja Leonard Pfeiffer. Met zijn welsprekendheid bezorgde deze taalvirtuoos  

de circa 115 bezoekers een bijzonder onderhoudende avond. Het was volop 

genieten van de prachtige manier waarop Ilja fragmenten uit eigen werk 

voordroeg.



Diverse KennisCafé’s:

•  KennisCafé ‘Zin en onzin van vaccins’ 

Een zeer actueel thema dat ondanks de ingewikkelde materie heel  

interessant was, mede door de deskundige spreker en het betrokken publiek.

•  KennisCafé ‘Social media, lust of last?’ 

Mooie en leerzame avond over social media en pubers. De 14 bezoekers  

gingen met elkaar in gesprek, stelden vragen en wisselden ervaringen uit.

•  KennisCafé ‘Noord-Ierland’ 
18 geïnteresseerden werden door Kelly van Beeten meegenomen in de 

geschiedenis, het heden en de toekomst van Noord-Ierland. 

•  KennisCafé ‘Bewegend leren’ 

Kleine opkomst, maar inhoudelijk erg interessant en aansprekend,  

mede door de verschillende werkvormen.
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BuitenBieb
Een experiment door de bibliotheek naar buiten te verplaatsen. In het park,  

met lekkere stoelen en picknickkleedjes. Jammer dat de weergoden niet gunstig 

gestemd waren. Desondanks mochten we spontaan een nieuw lid inschrijven.

Kunstcafé Jan van Gemert
Een druk bezocht Kunstcafé met 45 bezoekers, inclusief familie en vrienden van 

Jan van Gemert zelf. Het werd een reünie van kunstminnende Gemertenaren 

die elkaar door corona lange tijd niet hadden gezien. De spreker was een zó 

goede kenner van het werk van Jan van Gemert en ging zo diep op de materie in 

dat het voor sommigen soms lastig te volgen was. De gezelligheid maakte  

gelukkig veel goed.

Aantal activiteiten: 

(Excl. activiteiten scholen 
 en Taalhuizen) 

Aantal geregistreerde  
deelnemers: 

    
43   

(2020: 190)

    
516
(2020: 1.057)
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Diverse KennisFabrieken:

•  KennisFabriek ‘Bij de brandweer’ 

Een volgeboekte KennisFabriek. Wie wil er als kind niet bij de brandweer? De kinderen hadden  

de middag van hun leven bij de brandweer in Aarle-Rixtel.

•   KennisFabriek ‘Omgaan met mijn gescheiden ouders’ 

Dit werd een KennisFabriek op maat, met één deelnemer die in de praktijk van de spreker een  

individuele sessie mocht ontvangen.

•  KennisFabriek Special ‘Vulkanen, stenen en mineralen’ 

In totaal 15 kinderen van 8 t/m 12 jaar genoten van de interactieve en leerzame workshop.  

Natuurpark de Perekker in Boekel was een mooie locatie voor deze activiteit. 

•  Online KennisFabriek ‘Leren omgaan met stress en spanning’ 

De open en ontspannen houding van de spreker zorgde er voor dat de  

12 deelnemende kinderen zich veilig en op hun gemak voelden. 

•  KennisFabriek Special ‘Digitale Code ochtend’  

Code Qube stond garant voor een leuke, technische ochtend met het bouwen 

van websites en allerlei spellen rondom programmeren. De workshop werd 

goed ontvangen door een fanatieke groep kinderen en jongeren.



Speurtocht in alle bibliotheekvestigingen 
Tijdens de Kinderboekenweek gingen kinderen op zoek naar allerlei beroepen 

in de bieb. Als vindersloon kregen alle speurders een welverdiend koekje.  

Een recept voor lekkere koeken en leuke boeken ging mee om thuis verder 

mee aan de slag te gaan.

BuitenBingo
In de meivakantie en de kerstvakantie lekker naar buiten én samen nieuwe 

woorden leren. Heel wat enthousiaste kinderen en vaak ook hun ouders  

gingen met de bingokaarten op pad.

Voorlezen in Openluchttheater in Mariahout
Een groot succes en een fijne samenwerking. Vier avonden in de zomer- 

vakantie genoten tientallen kinderen en hun ouders van de mooiste  

voorleesverhaaltjes midden in de natuur. 

“Wat ontzettend leuk dat jullie dit organiseren, we zagen het  
toevallig voorbij komen via de nieuwsbrief op school.  
Doen jullie dit vaker? Onze kinderen vinden het erg interessant!”

PROGRAMMERING

Jaarverslag 2021 | Bibliotheek De Lage Beemden



BabyBieb en PeuterBieb online
Zeer succesvol zijn onze activiteiten voor de allerkleinsten. Bij de BabyBieb 

speellezen ouders met hun baby’s in kleine groepjes. Deze bijeenkomsten zaten 

elke keer vol. Inmiddels is BabyBieb Gemert uitgebreid met BabyBieb Boekel.

Als opvolging van de BabyBieb zijn we gestart met de PeuterBieb. Dat werden 

dit jaar logischerwijs online edities die we uitzonden via Zoom.  

BoekStartcoach Angelique vertelt samen met handpop Wiebe Wasbeer de 

mooiste verhalen, en ondanks het beeldscherm, is er veel interactie met de 

peuters. Voordelen van het online uitzenden zijn dat we het hele werkgebied 

in één keer bestrijken en kinderopvang en peuterspeelzalen makkelijker met 

een hele groep peuters kunnen aansluiten. 

In 2022 gaan we met de Peuterbieb weer voorlezen in de bibliotheek,  

Wiebe Wasbeer blijft daarbij een vertrouwd gezicht.
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