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Voorwoord
2019 stond voor Veenendaal in het teken van de 500ste 
geboortedag van Gilbert van Schoonbeke. Gilbert, 
Antwerpenaar van geboorte, was midden 16e eeuw 
betrokken bij de turfwinning in en rond de Vallei en 
in die hoedanigheid van belang voor de ontwikkeling 
van de plek die later Veenendaal genoemd zou 
worden. 

Bij de viering ging het vooral om het DNA van Gilbert, 
een DNA dat nog steeds kenmerkend  is voor de plaats 
en haar inwoners. Eigenwijs, ondernemend, buiten 
de kaders en samenwerkend, precies die elementen 
die ook van toepassing zijn op onze Bibliotheek.

We kijken terug op een actief jaar in alle opzichten. 
Actief in onze programmering en educatieve 
projecten, actief in de overname van Volksuniversiteit 
Veenendaal, actief in de aanpassingen van ons 
gebouw dat sinds de nazomer uitgerust is met een 
echt atelier.

De Cultuurfabriek maakt zich op voor haar tienjarig 
bestaan op 10-10-2020. Het is echt reden voor een 
feest want in die tien jaar heeft De Cultuurfabriek 
met haar vele enthousiaste bezoekers, haar 
aantrekkelijke verblijf en haar laagdrempeligheid 
voor heel veel Veenendalers en mensen uit de regio 
haar bestaansrecht bewezen. Niet meer weg te 
denken en om blijvend te waarderen. 

Als Bibliotheek zullen we alles doen wat mogelijk is 
om De Cultuurfabriek te laten bruisen. Hoe we dat in 
2019 deden leest u in dit verslag, hoe we dat in 2020 
gaan doen delen we met u via onze website, onze 
nieuwsbrieven, social media en alle andere uitingen.

Mieke van Dijk
directeur Bibliotheek Veenendaal

Centrale hal met zicht op historische fabrieksschoorsteen

Gilbert van Schoonbeke tijdens een klassenbezoek in De Cultuurfabriek
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Op woensdag 29 mei 2019 om 16.00 uur was 
het zover: de overname van de activiteiten van 
Volksuniversiteit Veenendaal door de Bibliotheek 
werd met een handtekening beklonken en vormde 
de afronding van een intensief proces. 

Voor de Bibliotheek een nieuwe loot aan de stam van 
“een leven lang leren”. Het ontwikkelen en uitrollen 
van een nieuwe cursusprogrammering is het doel 
van de komende jaren. Streven naar een integraal 
en vraaggericht aanbod waarbij de inwoners van 
Veenendaal verrast en geprikkeld worden in hun 
behoefte aan kennisverrijking en ontplooiing van 
hun creativiteit. Voor ons een hele mooie kans om 
onze basis verder te verbreden en de voorzieningen 
van De Cultuurfabriek maximaal te benutten. 

Bij de uitbreiding van de dienstverlening hoort ook 
de realisatie van een professioneel atelier voor tal 
van creatieve uitingen. De inspirerende vormgeving 
midden tussen de collectie wekt nieuwsgierigheid 
van de lezers en stimuleert de kruisbestuiving.
 

Atelier
Voor de kunstzinnige en creatieve cursussen en 
workshops in het nieuwe cursusjaar is er een nieuw 
atelier gebouwd op de tweede verdieping van De 
Cultuurfabriek. Er is vooral veel aandacht geweest 
voor goed licht, zodat alle cursisten de juiste 
omstandigheden hebben tijdens het maken van hun 
schilderijen, tekeningen en ander creatief werk. 

Cursussen en workshops
In september gingen we dan ook echt van start 
met de eerste cursussen, workshops en lezingen. 
Cursisten konden De Cultuurfabriek goed vinden en 
leerden iets nieuws binnen de thema’s taal, mens & 
maatschappij, kunstzinnig & creatief, fotografie en 
computer & digitaal.

Vanaf september zijn er in 2019 18 cursussen van 
start gegaan en 5 workshops gegeven. Met een totaal 
van 265 deelnemers was dit een prachtige start van 
het cursusjaar 2019/2020.

1 Groeien

De Bibliotheek neemt activiteiten Volksuniversiteit over
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De Bibliotheek is dé plek waar werk wordt gemaakt 
van ‘Een leven lang leren’. Mensen worden blij als 
ze niet alleen hun hoofd, maar ook hun handen 
gebruiken. De Bibliotheek stimuleert daarom beide. 

Cursussen en workshops
Bij de Bibliotheek in De Cultuurfabriek is iedereen 
van harte welkom voor het volgen van een cursus, 
workshop of lezing. In 2019 begonnen we het 
jaar al goed met verschillende workshops en 
lezingen. Na de overname van de Volksuniversiteit 
is ons aanbod uitgebreid met o.a. taalcursussen,  
fotografiecursussen, (kunst)lezingen en creatieve 
workshops zoals pottenbakken en schilderen.

Taalcursussen
Er zijn vanaf september 9 verschillende taal-
cursussen van start gegaan, voor beginners én 
gevorderden. Deelnemers van de cursussen Engels, 
Duits, Frans, Italiaans en Spaans leerden zich (beter) 
verstaanbaar maken voor zowel privé- als zakelijke 
doeleinden. In totaal hebben 91 cursisten zich 
ingeschreven voor een taalcursus. 

Pottenbakken
In 2019 is er zowel een cursus als een workshop 
Pottenbakken gegeven. In de workshop leerden 
deelnemers de beginselen van de pottenbaktechniek, 
in de cursus werd deze techniek verfijnd en was er 
ook tijd en aandacht voor de afwerking en glazuring. 

Lezingen
De lezing De sprookjesachtige tuinen van Monet
nam deelnemers mee langs de sprookjesachtige 
tuinen van Monet in Giverny. 44 deelnemers hebben 
van deze lezing kunnen genieten. 

FabLab
In het FabLab maken kinderen op een speelse manier 
kennis met 21-eeuwse vaardigheden, waaronder 
zowel technische vaardigheden als programmeren.
Kinderen leren in het FabLab, het makers-
laboratorium van de Bibliotheek, zelf te werken met 
een lasersnijder, 3D-printer, sublimatieprinter of een 
hittepers. 

Naast de wekelijkse inloop op woensdag en zaterdag 
en bezoekjes van schoolklassen werden er in 2019 
ook veel FabLab-workshops gegeven voor jong en 
oud. In 2019 hebben 304 deelnemers meegedaan aan 
een FabLab-workshop. 

Vrienden van het FabLab
Diverse Veenendaalse bedrijven hebben zich 
verbonden aan het FabLab van Bibliotheek 
Veenendaal. Zij leveren voor een periode van vier 
jaar een bijdrage in geld, kennis en netwerken. 
Dankzij deze bijdragen kan het FabLab de 
basisscholen in Veenendaal faciliteren bij hun vraag 
naar maakonderwijs voor kinderen.

2 Leren & maken

Leren & maken in 2019:

l 354 bezoekers inloop FabLab 

l 304 deelnemers FabLab-workshops

l 354 deelnemers cursussen,  

    workshops en lezingen

Workshop in het FabLab
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Taalhuis Veenendaal is er voor alle Veenendalers 
die (beter) Nederlands willen leren spreken, lezen 
of schrijven en/of hun digitale vaardigheden 
willen verbeteren. Veel Veenendalers met een 
migratieachtergrond vinden jaarlijks hun weg naar 
het Taalhuis, maar ook mensen met Nederlands als 
moedertaal kunnen er terecht. 

Inloopspreekuren Taalhuis
Iedereen die de Nederlandse taal wil leren of wil 
verbeteren kan terecht bij de inloopspreekuren 
van het Taalhuis in Bibliotheek Veenendaal. Sinds 
medio 2019 kunnen inwoners van Veenendaal er 
ook voor digitale vragen bij terecht. Deze spreekuren 
zijn een succes. Inwoners van Veenendaal weten 
ons te vinden wanneer zij hun taal- en digitale 
vaardigheden willen verbeteren. 

Tijdens een intakegesprek wordt de behoefte 
vastgesteld en doorverwezen naar een geschikt 
taaltraject, bijvoorbeeld naar een taalgroep, 
taalmaatje, het Taalcafé of één van de twee digitale 
leertrajecten. Naast doorverwijzingen fungeert 
het inloopspreekuur ook als een vraagbaak voor 
taalvrijwilligers.

Taalhuisvrijwilligers
Taalhuis Veenendaal coördineert taalbegeleiding 
door vrijwilligers. Het gaat dan om begeleiding 
bij taalgroepen en bij individuele taalbegeleiding 
als taalmaatje. Ook zijn er vrijwilligers actief bij 
het wekelijkse Taalcafé en bij de inloopspreekuren 
van het Taalhuis. Wekelijks worden bijna 200 
inwoners van Veenendaal door hen geholpen met 
taalvaardigheid. De Bibliotheek is heel blij met 
de ruim 80 vrijwilligers die zich voor het Taalhuis 
inzetten. Zonder hen kan dit belangrijke werk niet 
gedaan worden.

Naast ondersteuning voor de taalleerders zelf, biedt 
het Taalhuis ook informatie en materialen voor de 
taalvrijwilligers. Ook werd er  in 2019 tweemaal een 
basistraining aangeboden. Deze basistraining is 
ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en geeft 
de vrijwilligers een didactische basis om de vele 
taalleerders op een goede manier te begeleiden bij 
de taalverbetering. Hiervoor ontvingen dit jaar 24 
vrijwilligers een certificaat. 

 

3 Taalhuis Veenendaal

Beter Nederlands leren door samen te oefenen in een taalgroep
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Digitale leertrajecten
De Bibliotheek verzorgt wekelijkse begeleiding 
tijdens de digitale leertrajecten Klik & Tik en 
Digisterker. Deze leertrajecten zijn voor mensen die 
de digitale basisvaardigheden willen leren en om 
leren werken met de digitale overheid en hun DigiD.
 
Bij beide trajecten gaat het om maatwerk: door een 
intakegesprek wordt duidelijk wat men kan en wil 
leren. In 2019 hebben 32 deelnemers een leertraject 
gevolgd. 

Taalcafé
Elke dinsdagmiddag oefenen kleine groepjes 
deelnemers met een andere moedertaal onder 
begeleiding van vrijwilligers de Nederlandse taal 
tijdens het Taalcafé. Taal en cultuur worden er in een 
ontspannen setting over en weer gedeeld. Bij het 
Taalcafé oefenen bezoekers wat ze tijdens hun eigen 
taalcursussen leren.

Het Taalcafé is een groot succes. Wekelijks bezoeken 
gemiddeld 30 mensen dit café, met uitschieters van 
bijna 40 mensen. Twaalf vrijwilligers staan elke week 
klaar om met de deelnemers te oefenen met het 
spreken in de Nederlandse taal.

Zing Nederlands met me
Het afgelopen jaar zijn er drie succesvolle sessies 
Zing Nederlands met me geweest. Hierbij zingen 
anderstaligen en Nederlandstaligen samen, onder 
leiding van dirigent Miriam Drost en pianist Chris 
Stellaard. 

Door het zingen van de liedjes wordt de 
woordenschat vergroot én samen zingen bevordert 
de verbinding tussen mensen. Zing Nederlands 
met me gaat met financiële steun van het 
VeenendaalFonds en het VSB fonds in 2020 door! 

Digitaal ondersteuningspunt Economie & Werk
Inwoners van Veenendaal konden vanaf november  
hulp krijgen bij het invullen van digitale formulieren 
van de afdeling Economie en Werk van de gemeente 
Veenendaal. 

Een medewerker van deze afdeling was elke 
woensdagochtend aanwezig bij het digitale 
ondersteuningspunt in de Bibliotheek. Deze was 
vrij toegankelijk en mensen hoefden zich niet van 
tevoren aan te melden. In totaal hebben 19 mensen 
gebruik gemaakt van de dienst van de gemeente. 

Taalhuis in 2019:

l 160 doorverwijzingen na 

    intakegesprek bij inloopspreekuren

l 119 unieke bezoekers Taalcafé

l 24 Taalhuisvrijwilligers hebben de  

    Basistraining gevolgd en afgerond 

l 130 mensen zongen mee tijdens  

    Zing Nederlands met meZing Nederlands met me
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De Bibliotheek is een speeltuin van kennis,
prikkeling en ervaring voor ieder individu. Wie 
speelt, ontdekt en beleeft nieuwe dingen. En 
beleven, dat doe je met al je zintuigen en op 
verschillende niveaus.

Scholen 
De Bibliotheek is al vele jaren onderwijspartner van 
de basisscholen in Veenendaal en ontvangt wekelijks 
complete schoolklassen in De Cultuurfabriek. Ons 
basisschoolprogramma staat als een huis.  
We geven ondersteuning aan leerlingen bij het 
leren van informatievaardigheden en hebben 
ook een uitgebreid programma als het gaat 
om kunsteducatie en het leren van 21e-eeuwse 
vaardigheden. 

Het aantal groepsbezoeken is in 2019 gestegen ten 
opzichte van eerdere jaren. In 2019 kwamen 2620 
leerlingen met hun klas naar de Bibliotheek om te 
ervaren dat lezen leuk is en om nieuwe dingen te 
leren, te doen en te maken. Ook zijn er weer verdere 
stappen gezet om ook het voortgezet onderwijs veel 
te bieden als Bibliotheek.

Rembrandt College
Voor het begin van schooljaar 2019-2020 zijn alle 
leerlingen van het Rembrandt College lid geworden 
van de Bibliotheek. In éen klap kreeg de Bibliotheek 
er 987 nieuwe, jonge leden bij.

Tijdens de Boekenweek voor Jongeren nodigden 
we klassen van het Rembrandt College uit voor een 
inspirerende lezing door schrijver Raoul de Jong. We 
kijken er naar uit ons in de toekomst nog meer in te 
zetten voor middelbare scholen in Veenendaal.
 
Gilbertjaar
Veenendaal vierde in 2019 het vijfhonderste 
geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke, lang 
bekend als een van de stichters van Veenendaal.

In opdracht van School en Cultuur ontwikkelde 
Annet Werkhoven het multidisciplinaire lespakket, 
in nauwe samenwerking met Gaby Jansen, 
Bibliotheek Veenendaal, Kunstuitleen Veenendaal, 
Stemwerkplaats ReZonanZ, Gemeentearchief 
Veenendaal en Museum Veenendaal. Het lespakket 
werd aangeboden aan meer dan 2400 Veenendaalse 
leerlingen.   

De lessenserie bestond uit lessen die leerkrachten 
zelf op hun school gaven waarin de leerlingen bezig 
waren met ondernemen, uitvinden en netwerken, 
net als Gilbert. Als afsluiting werd een bezoek aan 
De Cultuurfabriek gebracht, voor een meet & greet en 
een laatste les van Gilbert van Schoonbeke zelf. 

4 Ontdekken & beleven

Kunsteducatie ‘Rembrandt en de Nachtwacht’
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LEGO-bouwwedstrijd op Koningsdag
Koningsdag werd weer creatief gevierd in  
De Cultuurfabriek. Traditiegetrouw konden 
kinderen van alle leeftijden meedoen aan de 
LEGO-bouwwedstrijd. Duizenden steentjes lagen 
te wachten om de mooiste creaties mee te maken, 
niets was te gek. Dit maakte ook deze Koningsdag 
weer tot een unieke en gezellige feestdag.  

Zomeractiviteiten
Niet iedereen kan in de zomer lang of ver op 
vakantie. Veel kinderen blijven ook gewoon thuis. 
Om de vakantie extra leuk te maken voor iedereen 
in Veenendaal organiseerden we een speciaal 
zomerprogramma vol leuke activiteiten en acties. 

Zo konden abonnees 4 extra boeken lenen op hun 
normale abonnement. Ook waren er workshops 
voor verschillende leeftijdsgroepen, gezellige 
voorleesfeesten en kon er weer digitaal gebouwd 
worden in een grote Minecraft Bouwwedstrijd.

Maand van de Geschiedenis
Het thema van de Maand van de Geschiedenis was 
ZIJ/HIJ, de verhalen van vrouwen stonden centraal. 
In De Cultuurfabriek werd in oktober een zeer 
opmerkelijke vrouw uit de geschiedenis uitgelicht: 
Zwarte Jannetje.  

In 2019 was het precies 100 jaar geleden dat de

Veense Jannetje Hootsen, bijgenaamd Zwarte
Jannetje, overleed. Ze was een legendarische
sekteleidster, die landelijke bekendheid kreeg door 
de vele mysterieuze verhalen die rondgingen. 

Nachtfabriek
Van 9 op 10 november veranderde De Cultuurfabriek 
weer in De Nachtfabriek. Tot diep in de nacht konden 
bezoekers een compleet festivalprogramma beleven: 
van bijzondere verhalen van schrijver Özcan Akyol 
tot een tangoclinic, een vinyl DJ, silent disco, poëzie, 
kunst, robots én meer.

We ontwikkelden De Nachtfabriek samen met 
Veenendaalse creatiefnemer Sanne Heymann. 
Sponsors waren o.a. de Cultuurmakelaar, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fentener van 
Vlissingen Fonds. Het was weer een geweldige 
uitdaging en we moedigden onze betrokken 
medewerkers aan om zich buiten de eigen kaders 
te begeven en iets nieuws te proberen in het 
organiseren van dit evenement.

Het werd een fantastische nacht vol luisteren, 
voordragen, spelen en ontdekken, waar 110 bezoekers 
veel plezier aan beleefden.

Plezier tijdens De Nachtfabriek
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Kunstuitleen 
De Kunstuitleen van de Bibliotheek heeft een 
veelzijdige kunstcollectie. Als abonnee kan er 
gekozen worden uit een gevarieerde collectie 
schilderijen, foto’s, etsen, beelden én design, ook 
van een aantal Veenendaalse kunstenaars. Tegen 
een aantrekkelijk tarief staat of hangt een van 
deze unieke items in een kantoor, bedrijfspand of 
woonkamer. 

Ook scholen kunnen langskomen bij de Kunstuitleen. 
Onder begeleiding van de coördinator kunnen 
docenten samen met de leerlingen genieten van 
het kijken naar kunst aan de hand van diverse 
opdrachten en leren ze meer over beroemde 
kunstenaars en kunstwerken.

Plaza Cultura
Op zaterdag 31 augustus werd het Stadsstrand en 
het Kees Stipplein omgetoverd tot Plaza Cultura, een 
middag vol bijzondere en gezellige activiteiten. 

Voor Bibliotheek Veenendaal was dit hét moment 
om het nieuwe cursusaanbod aan Veenendaal en 
omgeving te presenteren en alvast een voorproefje 
te geven van de vele cursussen en workshops die 
vanaf de volgende maand van start gingen. 

Boekpresentatie Jaap Pilon
Veenendaalse historicus, stadsgids en 
oud-wethouder Jaap Pilon presenteerde in 
november in een drukbezochte Cultuurfabriek zijn 
nieuwe boek Onze Hoofdstraat. Onder muzikale 
begeleiding van zanger Stef Bos, geboren en getogen 
in de Hoofdstraat, ging hij in op de bijzondere 
geschiedenis van deze winkelstraat. 

Muziek en poëzie in De Cultuurfabriek
In De Cultuurfabriek werd het hele jaar genoten van
muziek in vele vormen. Zo werd het jaar gestart
met een poëtisch en muzikaal lunchoptreden in
de Poëzieweek en hield de Christelijke Oratorium
Vereniging Veenendaal een openbare repetitie voor 
hun uitvoering van de Matthäus Passion.

In het weekend van North Sea Jazz werd een 
swingende Jazzmuziekmiddag georganiseerd met 
‘levende jukebox’ DJ Conga, waarbij bezoekers zelf 
tussen de platen konden snuffelen om vervolgens 
een verzoeknummer aan te vragen. 

December werd omgetoverd tot Muziekmaand
waarbij leden van de Bibliotheek gratis cd’s en
bladmuziek konden lenen. Aan het eind van het jaar 
luidde Veens vrouwenkoor V’Allure de kerstdagen 
zingend in met een prachtig Kerstconcert.

Ontdekken & beleven in 2019:

l Kunsteducatieprojecten: 733 leerlingen

l Schoolbezoeken FabLab: 996 leerlingen

l Schoolbezoeken Bieb: 891 leerlingen

l 50 deelnemers zomerworkshops

l 110 bezoekers aan De Nachtfabriek

‘Zwarte Jannetje’ in Maand van de Geschiedenis
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Door lezen te bevorderen en taalontwikkeling te
stimuleren, wil de Bibliotheek taalachterstanden
helpen wegwerken. Of beter nog: voorkomen. 

Collectie 
De actuele en gevarieerde collectie boeken blijft
één van de grootste schatten van de Bibliotheek.
De papieren en digitale collectie is een belangrijke
sleutel voor persoonlijke ontwikkeling en wordt
zorgvuldig beheerd. We stimuleren leesplezier
waar we maar kunnen. Het uitlenen van boeken
gaat steeds efficiënter. In 2019 werden er opnieuw 
meer digitale boeken uitgeleend dan voorgaande 
jaren. 

Kinderen t/m 15 jaar kunnen gratis lid worden van 
onze Bibliotheek. We blijven het onwijs belangrijk 
vinden dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te 
lezen en vrij informatie op te zoeken. 
 
Jonge lezertjes
Met voorlezen kan je niet vroeg genoeg beginnen.
De Bibliotheek deelde aan 330 kersverse ouders het 
BoekStart-koffertje uit: een koffer met een gratis 
Bibliotheeklidmaatschap voor de baby en een leuk 
boekje. 

Voorlezen
Voorlezen is niet alleen heel gezellig; het is een 
voorwaarde voor kinderen om zich te ontwikkelen en 
te ontplooien. Reden voor ons om in 2019 wekelijks 
een Voorleesuurtje en maandelijks Voorleesfeesten 
te organiseren. (Groot)ouders kwamen met hun 
(klein-)kinderen naar de Bibliotheek om samen te 
genieten van de meest uiteenlopende verhalen.

Vertelvoorstellingen
Voor de jongste kinderen organiseerde de 
Bibliotheek veel leuke vertelvoorstellingen. Zo kwam 
verhalenverteller Sanne Heymann meermaals 
langs voor een origineel en muzikaal vertelverhaal 
en konden kinderen kennismaken met het 
dansende hondje Willem Waf in de interactieve 
vertelvoorstelling ‘Prins Willem Danst’ van Paleis Het 
Loo. 

Rupsje Nooitgenoeg 50 jaar! 
In 2019 werd het iconische prentenboek Rupsje 
Nooitgenoeg een halve eeuw. Om dit te vieren 
organiseerden we leuke activiteiten voor kinderen 
van alle leeftijden in het Rupsje-thema. Zo werd er 
o.a. een FabLab-workshop gegeven waarbij kinderen 
de basis van het programmeren leerden en kwam 
Poppentheater Het @penstaartje langs voor een 
vrolijke vertelvoorstelling. 

5 Lezen

Voorlezen in de Bibliotheek
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De Nationale Voorleesdagen 
Begin 2019 gingen De Nationale Voorleesdagen in  
De Cultuurfabriek van start met een extra 
feestelijk Mamacafé. Jong en oud doken samen in 
het Prentenboek van het Jaar: ‘Een huis voor Harry’, 
geschreven door Leo Timmers. 

Tijdens De Nationale Voorleesdagen was er een 
inschrijfkorting en een cadeautje voor kleine lezers 
en hun ouders. De week werd afgesloten met een 
muzikale voorstelling ‘Loet en Harry zijn verdwaald’, 
gespeeld door Ruth Bakker. 

Voorleeswedstrijd 
In februari organiseerden we weer een voorronde 
van de Nationale Voorleeswedstrijd voor
schoolkampioenen uit Veenendaal.
De drie beste voorlezers van deze lokale ronde
gingen door naar de regionale wedstrijd. 

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2019 stond in het thema
Reis mee!, waarin voertuigen centraal stonden.  
De landelijke week werd feestelijk geopend door 
Veenendaals eerste Kinderburgermeester Maud 
waarna het Kinderboekenfeest van start kon gaan 
met o.a. een voertuigenspeurtocht. 

Op zaterdag 5 oktober was er van alles te doen 
binnen én buiten De Cultuurfabriek, waaronder 
het virtueel bouwen en lanceren van een raket, het 
maken van een stappenteller en vreemde voertuigen 
ontdekken op het Kees Stipplein. 

De Kinderboekenweek werd spectaculair afgesloten 
met een bezoek van astronaut André Kuipers. 
110 leerlingen van basisscholen Mozaïek Petenbos, 
De Schakel en de Engelenburgschool mochten 
hem de hemd van het lijf vragen en werden 
getrakteerd op de voorgelezen avonturen van 
André het astronautje, het prentenboek van de 
Kinderboekenweek 2019.  

André Kuipers op bezoek tijdens de Kinderboekenweek
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Boekenweek voor Jongeren 
De Boekenweek voor Jongeren vond plaats in de 
laatste week van september en is voor jongeren van 
15 t/m 18 jaar. Speciaal voor de doelgroep is er de 
hele week aandacht voor Jong!-boeken. Daarnaast 
kwam tijdens de Literatour de bekende schrijver en 
columnist Raoul de Jong langs om met leerlingen 
van het Rembrandt College in gesprek te gaan over 
het belang van lezen. 

Boekenweek
In de landelijke Boekenweek stond het thema 
Moeder de vrouw centraal. Traditiegetrouw 
besteedden we uitgebreid aandacht aan de 
Boekenweek. Zo bezocht schrijver Franca Treur De 
Cultuurfabriek voor een literaire lezing en verzorgde 
Conny Plomp de schrijfworkshop ‘Ontdek de wilde 
vrouw in jezelf’. 

Het Boekenweekgeschenk ‘Jas van belofte’ werd 
geschreven door Jan Siebelink. 

Nederland Leest
Nederland Leest is de grootste nationale 
leescampagne die zich voornamelijk afspeelt in de 
Bibliotheek en boekhandels. Het thema van 2019 was 
Duurzaamheid. 

In de Bibliotheek kon iedereen het geschenkboek 
Winterbloei van Jan Wolkers ophalen en dichter en 
filosoof Lieke Marsman bezocht De Cultuurfabriek 
voor een lezing over haar debuutroman ‘Het 
tegenovergestelde van een mens’.

Lezen is voor iedereen
Een handicap of beperking mag geen reden zijn om 
niet van een goed boek te kunnen genieten. Voor 
mensen die graag lezen of muziek luisteren, maar 
niet (meer) zélf naar de Bibliotheek kunnen komen, 
is er de Boekendienst.  Onze vrijwilligers komen 
tegen de normale abonnementskosten bij 
de mensen thuis.

Voor mensen met een visuele beperking is er de 
Daisy-speler; een makkelijk te bedienen apparaat 
voor gesproken boeken. Kinderen met dyslexie 
kunnen terecht op het Makkelijk Lezen Plein.

Lezen in 2019:

l 555 kinderen kwamen langs bij de     

    Voorleesuurtjes en Voorleesfeesten

l 8 deelnemers Voorleeswedstrijd 

l 214 kinderen deden mee aan het 

    Zomerprogramma

l 161 leerlingen kwamen langs 

    tijdens de LiteratourRaoul de Jong tijdens Boekenweek voor Jongeren
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De Cultuurfabriek is een plek om naast boeken en
kunstwerken ook momenten en ervaringen met 
elkaar te delen. Ontmoetingen tussen mensen 
met dezelfde interesses of ervaringen werden 
mogelijk gemaakt tijdens verschillende cafés en 
evenementen. In een ontspannen sfeer, tussen 
de boeken, kunst, ideeën en muziek kwamen 
bezoekers samen.

Mamacafé
Op de Jeugdafdeling werd in 2019 wekelijks het 
Mamacafé georganiseerd, speciaal voor (groot)
ouders met hun (klein)kinderen. Ouders ontmoetten 
andere ouders terwijl de kinderen (o-4 jaar) samen 
konden spelen. Bibliotheek Veenendaal organiseert 
de mamacafés i.s.m. Speelotheek Veenendaal, 
Centrum voor jeugd en gezin De Twyn en HomeStart. 
In 2019 kwamen er 1978 bezoekers naar het 
Mamacafé, waarvan 949 ouders en 1029 kinderen. 

Tablet Café
In 2019 werd er tien keer een Tablet Café
georganiseerd. Wie extra hulp wilde bij het
gebruik van de tablet, mobiele telefoon of e-book,
kwam met zijn eigen apparaat naar de Bibliotheek.
Daar deelden vrijwilligers van de Hobby Computer
Club hun tips en trucs. Steeds was er ook een
van onze medewerkers aanwezig om vragen te 
beantwoorden over de e-books van de Online
Bibliotheek. 

Café Met Stip
Met Stip is een voorbeeld van ondernemerschap
waar de Bibliotheek trots op is. De horeca is een
wezenlijk onderdeel van de dienstverlening en
essentieel voor de gastvrije sfeer in de hal. Elk
seizoen van het jaar verrast Met Stip met lekker  
eten en drinken.

Met Stip is van dinsdag t/m zaterdag geopend en 
serveert verse en gezonde producten. Naast een fijne 
plek om te lunchen of een kopje koffie te drinken is 
de ruimte ook uitermate geschikt om iets te vieren 
of een vergadering te houden.  
 
VVV Stadswinkel Veenendaal 5 jaar! 
De vrijwilligers van de Stadswinkel kunnen je al vijf 
jaar alles vertellen over wat er in Veenendaal en 
omgeving te beleven is. Maar de Stadswinkel heeft 
niet alleen de functie van VVV, het winkelend publiek 
kan er óók terecht voor unieke (Veense) cadeautjes 
van lokale kunstenaars en voor bijvoorbeeld 
Stadswandelingen door Stadsgids Jaap Pilon. Zo is er 
voor elk wat wils.  

Een van de bestverkochte producten van 2019 was 
opnieuw de miniatuurversie van de schaapjes die 
onder de Van Kreelpoort te vinden zijn. 

6 Verbinden & ontmoeten

Tentoonstelling Mantel der Liefde
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Hulp bij belastingaangifte
Sinds 2016 werken de Belastingdienst en de
Bibliotheek samen om mensen op weg te helpen
met hun digitale belastingaangifte. In maart en
april stelden we twee computers en een printer 
beschikbaar voor iedereen die zelfstandig de 
jaarlijkse belastingaangifte wilde doen. Wie hulp 
nodig had bij het invullen van de aangifte, werd
doorverwezen naar welzijnsorganisaties als Veens.

Historisch Informatie Punt (HIP)  
Samen met het Museum Veenendaal en de
Historische Vereniging Oud Veenendaal beheert de
Bibliotheek het Historisch Informatiepunt. Een groot
beeldscherm stelt de bezoeker in staat te reizen door
de tijd. Ook hebben 63 basisschoolleerlingen een 
bezoek gebracht in het kader van het educatief 
project Wol- en textielfabrieken in Veenendaal.

PechaKucha
In 2019 zijn er twee zogenoemde PechaKucha 
Nights in De Cultuurfabriek georganiseerd waarin 
meerdere sprekers door middel van een vast format 
interessante presentaties geven. PechaKucha Night 
Veenendaal is een samenwerking van PechaKucha 
Veenendaal en Bibliotheek Veenendaal.

Verbinden & ontmoeten in 2019

l 1824 bezoekers Mantel der Liefde

l 400 bezoekers Plaza Cultura

l 214 ruimteverhuuropdrachten

l 1978 bezoekers Mamacafé

l 150 bezoekers Tabletcafé

Mantel der Liefde 
Op vrijdag 4 oktober opende wethouder Martijn 
Beek de interactieve fototentoonstelling Mantel 
der Liefde in De Cultuurfabriek. Kunstenaar 
Ilse Wolf portretteerde hiervoor 12 herkenbare 
mantelzorgsituaties. Rondom de tentoonstelling 
werden verschillende activiteiten georganiseerd, 
van schoolbezoeken tot bijeenkomsten voor 
mantelzorgers. De tentoonstelling is het resultaat 
van een intensieve samenwerking tussen Bibliotheek 
Veenendaal en Veens Welzijn.

Werkplekken 
In de centrale hal van De Cultuurfabriek zijn altijd
mensen aan het werk. Dagelijks maken tientallen
apparaten van bezoekers contact met het gratis wifi-
netwerk van de Bibliotheek. Scholieren zoeken in de
centrale hal of in een ssstiltezone een plek om hun
verslagen te schrijven. Anderen vergaderen er onder
het genot van een stevige zakenlunch. 

Er is veel leven in De Cultuurfabriek. En toch is er ook 
altijd een rustige plek te vinden om geconcentreerd 
te lezen of te werken. Er zijn in 2019 veel werk- en 
vergaderplekken verhuurd in De Cultuurfabriek. 

Stadswinkel Veenendaal
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Samen met heel veel vrijwilligers staken de
medewerkers van de Bibliotheek in 2019 hun
handen uit de mouwen.

Nieuwe organisatiestructuur
De overname van de activiteiten van de VU en de 
door de Bibliotheek reeds langer gevoelde behoefte 
aan meer samenhang in de educatieve activiteiten, 
vormen de aanleiding om de structuur van (en 
daarmee de samenwerking binnen) de organisatie 
aan te passen.

De nieuwe structuur leidt tot meer samenhang in 
de educatieve dienstverlening, binnen het totale 
aanbod van de Bibliotheek en leidt tot doelgerichte 
en vanzelfsprekende samenwerking binnen de 
organisatie. Binnen de nieuwe structuur is een 
onderverdeling gemaakt in drie teams: Team Cultuur 
en Ontmoeten, Team Educatie en Ontwikkelen en 
Team Ondersteunende Diensten.

Vanaf 1 november 2019 zijn we gestart met de 
nieuwe organisatiestructuur.

Bijeenkomsten
Tijdens de algemene medewerkersbijeenkomst op 
3 juni is gezamelijk de nieuwe organisatiestructuur 
besproken en het bijbehorende organisatie-
ontwikkelplan onder de loep genomen.  

Eind september zijn tijdens de algemene 
personeelsbijeenkomst de nieuwste ontwikkelingen 
doorgenomen over de nieuwe teamverdeling met 
daarna een unieke teambuilding afsluiting in de 
vorm van een gps-speurtocht door Veenendaal. 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Bibliotheek. 
Samen met onze betaalde en onbetaalde 
medewerkers, streven we onze doelen na. Dat doen 
we vanuit gemeenschappelijke waarden. 

De werkzaamheden waarop wij vrijwilligers inzetten 
veranderen en ons vrijwilligersbeleid wordt daarop 
aangepast om continuïteit te waarborgen. Er is 
onderscheid tussen structurele inzet van vrijwilligers 
en de inzet van vrijwilligers op projectbasis. 

Tussen de Bibliotheek en de vrijwilligers bestaat een 
wederkerige relatie. Vrijwilligers komen niet alleen 
iets brengen, maar ook iets halen. Ze verdienen een 
werkomgeving die inspireert en motiveert.

Veel van het werk dat in De Cultuurfabriek wordt
verzet, zou onmogelijk zijn zonder de inzet van
vrijwilligers. Taalmaatjes, Stadswinkelmedewerkers,
begeleiders van digitale cursussen… ze waren 
onmisbaar in 2019! 

7 Werken

Kunsteducatie: Kunst en media in één jasje
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Mensen
volwassen leden op 31 december  4.917
jeugdleden op 31 december  8.866
leden Kunstuitleen op 31 december 159
bezoekers De Cultuurfabriek  234.470

Collectie
uitleningen (incl. verlengingen)  388.815
omvang collectie op 31 december  81.830 
aangeschafte exemplaren  9.777 
afgeschreven exemplaren  10.870

Online Bibliotheek
uitleningen e-books   18.619
e-books accounts   2.152
nieuwe bezoekers website  52.080

Geleverd aan het basisonderwijs
• 60 collecties tbv ondersteuning thematisch 
onderwijs voor 8 basisscholen
• 3 collecties van elk 200 items voor de school-
bibliotheken van 3 basisscholen 

Geleverd aan peuterspeelzalen en kinderopvang
• 56 collecties voor 7 vestigingen

Abonnementstarieven Bibliotheek
0 t/m 15 jr    gratis
16-17 jr     € 27
volwassenen    € 45
houders CJP    € 42
nieuwe inschrijving/Bibliotheekpas € 3

Abonnementstarieven Kunstuitleen
met abonnement Bibliotheek  € 68,50
zonder abonnement Bibliotheek  € 75,50
voor bedrijven (tot 5 st)   € 86

Openingstijden
dinsdag en vrijdag   10 - 20 uur
woensdag, donderdag, zaterdag  10 - 17 uur

Cijfers

Deelnemers Voorleeswedstrijd
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Bibliotheek Veenendaal (in De Cultuurfabriek)
Kees Stipplein 74  l  t (0318) 58 26 69  l  www.bibliotheekveenendaal.nl


