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Voorwoord
Het jaar 2020 en 2021 tonen op verschillende punten overeenkomsten, maar tegelijkertijd was 

2021 een totaal ander jaar. Daar waar we in 2020 steeds moesten anticiperen op nieuwe situaties, 

konden we in 2021 terugvallen op de ervaringen uit het eerste coronajaar. We konden vrij 

eenvoudig onze dienstverlening draaiende houden en aanvullen. 

In de zomer heerste er een feeststemming en hebben we het open-bblthk-gevoel ruimschoots 

ingehaald met klappers als de stadsdichtersverkiezing, de Wageningse Cultuur Zomer en een 

taalfeestje in speeltuin Tuindorp. 

In het najaar, bij de opleving van het virus, werden bibliotheken als essentieel aangemerkt. 

Een enorme waardering voor het bibliotheekwerk. We konden doorgaan met het bieden van 

een plek voor eenzamen (hoewel beperkt) met dienstverlening op het gebied van digitale- en 

basisvaardigheden en met het ontvangen van klassen en jeugdgroepen. 

De bblthk is er voor iedereen. De bblthk ontwikkelt zich steeds meer tot platform voor 

samenwerking, een platform dat voor Wageningen werkt en bovendien juist vorm krijgt door en 

met partners en inwoners van de stad. Kortom: de bblthk is van Wageningen. 

In 2021 hebben we een nieuwe visie met bijbehorende doelen ontwikkeld ‘De bblthk op weg naar 

2025’. 

Wij kijken ernaar uit hier de komende jaren in samenwerking met tal van partners, groepen en 

inwoners vorm aan te geven!
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Dit jaar was het jaar met de langste sluiting van bibliotheken ooit. In 2021 waren bibliotheken 

bijna vijf maanden gesloten. Dat heeft gevolgen gehad op het aantal uitleningen en 

ledenaantallen. Daartegenover staat dat 2021 ook het jaar was waarin bibliotheken steeds de 

uitzondering vormden bij de regelgeving voor culturele instellingen: bibliotheken mochten 

eerder open na de lockdown, kregen geen beperking met coronatoegangsbewijzen en kregen 

een ontheffing bij de avondlockdown. Ook eind 2021 kwam er weer een lockdown. Bibliotheken 

werden dit keer aangewezen als essentiële instelling en bleven daardoor toegankelijk voor 

bezoekers, ondersteuning bij digitale vragen (zoals het installeren van de CoronaCheck-app) en 

een beperkt aantal studie- en werkplekken.
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1. Ontwikkelingen in de 
bibliotheeksector
Bibliotheken kunnen bijdragen aan grote, 

maatschappelijke opgaven. Als geen ander 

weten bibliotheken moeilijk bereikbare 

groepen toch binnen te halen. Bibliotheken 

kunnen als een van de belangrijkste publieke 

voorzieningen impact maken, vanzelfsprekend 

in goede samenwerking met de gemeente en 

met maatschappelijke partners.  

De bblthk in onze stad staat niet op zichzelf. In 

de wet (Wsob) en in het Bibliotheekconvenant 

(2020) zijn voorwaarden en afspraken 

vastgelegd om een robuust netwerk van 

bibliotheken te creëren. Deze wet en het 

convenant zijn ondertekend door de VNG, het 

rijk en het IPO.

Het stelsel van openbare bibliotheken 

in Nederland bestaat uit circa 150 

bibliotheekorganisaties, die samen ongeveer 

800 vestigingen verzorgen. Negen provinciale 

ondersteuningsinstellingen (POI’s) verzorgen 

de ondersteuning van de bibliotheken met 

infrastructuur, producten, diensten, transport, 

logistiek en innovatie. Rond 4 miljoen mensen 

is lid van de openbare bibliotheek, waarvan 

de helft jonger is dan 18 jaar. Daarnaast 

gebruiken ongeveer 2 miljoen mensen de 

bibliotheek regelmatig zonder abonnement.  

1.1 Landelijke ontwikkelingen

De bibliotheeksector verlegt het accent 

in doelen met betrekking tot het bereik: 

“van 4 miljoen leners naar 8 miljoen 

gebruikers”. Kortom: de sector wil anders gaan 

kijken naar de betekenis van lidmaatschap. In 

19 jaar tijd halveerde landelijk ongeveer het 

volwassen ledenbestand van bibliotheken, wat 

direct in relatie staat met de terugloop in het 

aantal uitleningen. Bij de bezoekersaantallen 

vindt echter het omgekeerde plaats. Sinds 

2015 stijgen de bezoekersaantallen. Mensen 

komen vaker voor iets anders naar de 

bibliotheek dan voor het lenen van boeken: 

een omslag van lenen naar verblijven. In 

verbinding blijven met gebruikers in plaats 

van enkel het registreren van uitleningen 

wordt van belang, de sector moet een 

kanteling maken van een distributie- naar een 

community model. Het gaat steeds meer om 

het faciliteren van een community die zich laat 

ondersteunen door de bibliotheek of daar zelf 

actief aan bijdraagt, dan om de distributie van 

geleende materialen.

De Wet stelsel openbare bibliotheek-

voorzieningen Wsob, kortweg bibliotheekwet, 

is 1 januari 2015 ingegaan en regelt de 

verantwoordelijkheden van gemeenten, 

provincies en het Rijk voor bibliotheken. De 

wet stelt vast wat het doel is van de openbare 

bibliotheek, namelijk het geven van publieke 

toegang tot informatie en cultuur. Dit publieke 

karakter krijgt vorm in de waarden die de 

openbare bibliotheek heeft en die dus ook in 

de wet zijn opgenomen: betrouwbaarheid, 

onafhankelijkheid, authenticiteit, 

pluriformiteit en toegankelijkheid.  

In de wet wordt geformuleerd welke vijf 

functies een openbare bibliotheekorganisatie 

heeft:  

    1. Kennis en informatie ter beschikking    

        stellen. 

    2. Ontwikkeling en educatie bieden. 

    3. Lezen bevorderen en het laten   

        kennismaken met literatuur. 

    4. Ontmoeting en debat organiseren. 
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    5. Kennis laten maken met kunst en cultuur. 

De eerste functie is eigenlijk de klassieke 

uitleenfunctie, terwijl de andere functies 

gaan over het gebruiken van de collectie 

en de in de bibliotheek aanwezige 

expertise voor maatschappelijke doelen 

zoals leesbevordering, de aanpak van 

laaggeletterdheid en het informeren van 

burgers. De Koninklijke Bibliotheek (KB) 

vervult in de bibliotheekwet een centrale 

functie voor wat betreft de landelijke digitale 

bibliotheek en de kennisontwikkeling.  

Netwerkagenda

Het netwerk van landelijke, provinciale 

en lokale bibliotheekvoorzieningen 

heeft de krachten gebundeld. In het 

Bibliotheekconvenant 2020-2023 hebben zij 

afspraken gemaakt over de toekomst van de 

bibliotheek. De bibliotheeksector heeft samen 

met de drie overheidslagen vastgelegd dat 

ze gaat focussen op drie maatschappelijke 

opgaven:

1. Participatie in informatiesamenleving 

(digitaal burgerschap en digitale inclusie)

2. De geletterde samenleving

3. Leven Lang Ontwikkelen

Hoe de bibliotheeksector de komende jaren 

invulling gaat geven aan deze taken staat 

beschreven in de Netwerkagenda 2021-2013, 

die op 16 juni 2021 is gepresenteerd. Deze 

Netwerkagenda is de concrete uitwerking van 

het Bibliotheekconvenant. Daarnaast benoemt 

deze netwerkagenda nog acht stelselopgaven, 

zoals innovatie, digitale infrastructuur en de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers en 

vrijwilligers.

Regeerakkoord

In december 2021 werd het nieuwe 

regeerakkoord gepresenteerd. Over het 

bibliotheekstelsel is een paragraaf opgenomen 

waarin staat dat extra geld vrijgemaakt 

moet worden om ervoor te zorgen dat de 

bibliotheken goed verder kunnen groeien in 

hun rol en dat er in elke gemeente ook echt 

een bibliotheek is. Bibliotheken worden verder 

genoemd in passages over de rijke schooldag 

en kansengelijkheid.

Informatiepunt Digitale Overheid

De gevolgen van de coronacrisis voor de 

gehele samenleving vergroot de potentiële 

toegevoegde waarde van de bibliotheken 

voor bijvoorbeeld het tegengaan van 

laaggeletterdheid, digi-analfabetisme en 

tweedeling in de samenleving. Het Rijk maakt 

de komende jaren € 18 miljoen vrij voor de 

ontwikkeling van Informatiepunten Digitale 

Overheid in de openbare bibliotheken om 

de kloof tussen burgers en overheid te 

verkleinen. 

1.2 Provinciale ontwikkelingen

In de bibliotheekwet zijn de provinciale 

ondersteuningsinstellingen gezamenlijk 

verantwoordelijk voor:   

•	 de distributie en logistiek van het 

onderlinge leenverkeer, zowel tussen 

bibliotheken in de provincie als 

die tussen bibliotheken in andere 

provincies.   

•	 de ontwikkeling van innovaties ten 

behoeve van de lokale bibliotheken.   

De Rijnbrink (RB) is de provinciale 

ondersteuningsinstelling in Gelderland. 

De ketensamenwerking binnen de 
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Bibliotheekbranche is gericht op de 

ondersteuning van de lokale organisatie.   

1. Flexibel budget Provincie

In het beleid van de provincie is voor vier jaar 

jaarlijks € 600.000 vrijgemaakt voor innovatie, 

waarvan € 300.000 voor laaggeletterden. 

Gelderse bibliotheken kunnen projectsubsidies 

aanvragen die beheerd en gemonitord worden 

door de Vereniging Samenwerkende Gelderse 

Bibliotheken (SGB). De Provincie heeft de 

einddatum van de projecten verschoven naar 

eind 2021, vanwege de coronacrisis. 

De directeur van de bblthk is voorzitter van de 

toetsingscommissie voor het flexibel budget. 

De toetsingscommissie monitort de projecten 

en verzorgt de verantwoording voor de 

Provincie.

2. Samenwerkende Gelderse 
Bibliotheken (SGB)

De Gelderse Bibliotheken zijn partner in het 

Gelders Bibliotheeknetwerk. Ook zijn zij 

verenigd in de Vereniging Samenwerkende 

Gelderse Bibliotheken (SGB). De SGB werkt in 

de periode 2018 – 2021 via de uitvoering van 

lokale projecten bij Bibliotheken mee aan: 

Het provinciaal plan ‘Bibliotheken en 

Laaggeletterdheid‘ met als doel ‘het vinden 

en ondersteunen van laaggeletterde 

Gelderlanders met Nederlands als moedertaal’.   

Innovatie via het meerjarenplan ‘Innovatie: 

aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden’, 

met als doel:

•	 het verbeteren van (het inzicht in) de ‘21e 

eeuwse vaardigheden’ van de Gelderse 

burgers zodat zij beter in staat zijn om mee 

te doen in de samenleving;

•	 verbreding van het producten- en 

dienstenaanbod als onderdeel van de 

transitie van de klassieke bibliotheek 

naar de maatschappelijke educatieve 

bibliotheken.

De SGB, de Rijnbrink en de Provincie 

ontwikkelden een beleidsvertaling van 

de Nationale bibliotheekagenda in het 

zogenaamde Gelders model. In dit model ligt 

een sterk accent op de landelijke thema’s, 

wordt het flexibele budget gehandhaafd en 

wordt de samenwerking tussen de partijen 

beschreven.

1.3 Lokale ontwikkelingen

Nieuwe burgemeester

Op 1 juni nam de heer van Rumund afscheid 

als burgemeester van Wageningen. Op 18 

juni werd de heer Vermeulen geïnstalleerd als 

nieuwe burgemeester van de stad.

3. Wageningse Cultuur Zomer (WCZ)

Na het succes van de eerste Wageningse 

Cultuur Zomer in 2020 kwam er een groter 

vervolg in 2021. Dit keer werd er op een 

breder programma van acht weken op vijf 

hoofdlocaties in de binnenstad en werd een 

stuurgroep ingesteld, bestaande uit directie 

theater Junushoff, directie de bblthk en 

Wageningen Live.

De Wageningse Cultuur Zomer  werd op 

30 juni jl. feestelijk geopend in de bblthk 

door de demissionair Minister van Cultuur 

Ingrid van Engelshoven samen met de 

nieuwe Burgemeester Floor Vermeulen en 

de Wethouder van Cultuur Anne Janssen, in 

aanwezigheid van de Gedeputeerde Peter 

Drenth, namens de provincie Gelderland.
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2. Bestuur 

De bblthk heeft vanaf november 2021 een nieuwe samenstelling van het bestuur. De voorzitter 

E.Kok nam afscheid vanwege het einde van haar zittingstermijn en ook bestuurslid G. Bak nam 

afscheid. Drie nieuwe bestuursleden traden toe: 

•	 L. De Brito als bestuursvoorzitter

•	 M. Ait-Imchi als bestuurslid

•	 D. Weijers als bestuurslid

De volledige samenstelling van het bestuur per 31-12-2021 is vermeld in bijlage I.  

Het bestuur vergaderde in 2021 vijfmaal. Aan de vergaderingen werd deelgenomen door de 

directeur. Het bestuursmodel is besturen op afstand: een bestuur dat nabij is en vanuit die 

nabijheid op afstand bestuurt op hoofdlijnen.  

De besluiten die werden genomen betroffen goedkeuring dan wel vaststelling van o.a.:  

•	 Begroting 2022

•	 Jaarverslag en jaarrekening 2020

•	 Uitvoeringsovereenkomst 2021 Gemeente Wageningen - de bblthk

•	 Jaarplan 2020-2021

•	 Indexering contributie

•	 Visiedocument de bblthk 2022-2025

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld zijn:  

•	 De netwerkagenda van het bibliotheekstelsel

•	 Ontwikkeling visiedocument bblthk 2022-2025

•	 De Wageningse Cultuur Zomer

•	 Het Cultuur Actieplan en de installatie van het ‘cultuurbureau’ in de bblthk

•	 Werving nieuwe bestuursleden

•	 Onderhoud en modernisering gebouw

•	 Openbare bibliotheken in de landelijke politiek

•	 Gemeenteraadsverkiezingen

•	 De vijf pijlers van de bibliotheekwet (WSOB) in de programmering van de bblthk  
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 3. Personeel en organisatie
 Personeel 

In 2021 is er gestart met het werken in 

subteams die in lijn liggen met de nieuwe 

visie 2022-2025:

De Geletterde Jeugd

•	 Educatief programma en 

samenwerking onderwijs

•	 BoekStart

•	 VoorleesExpress

Leven Lang Ontwikkelen

•	 Collectie

•	 Digitaalhuis

•	 Cursusaanbod

Digitaal burgerschap en digitale inclusie

•	 Stadslab

•	 Digitaalhuis

Cultuur 

•	 Cultuurbureau met coördinator 

cultuureducatie, cultuurontwikkelaars

•	 MeeMaakPodium

Verblijven en ontmoeten

•	 Facilitair

•	 Communicatie en Marketing

•	 Publieksdienst

•	 Administratie

Iedere medewerker maakt deel uit van twee 

subteams. Gemiddeld over 2021 waren er 19 

mensen in dienst, verdeeld over 13 fte. 

In 2021 werd het Cultuuractieplan 

aangenomen door de gemeenteraad. In 

navolging van dit plan is er eind 2021 een 

cultuurbureau geïnstalleerd in de bblthk waar 

de coördinator naschoolse en binnenschoolse 

cultuureducatie en twee cultuurontwikkelaars 

samenwerken om het culturele klimaat in de 

stad te coördineren, versterken en nieuwe 

initiatieven te stimuleren en op weg te helpen.

Ziekteverzuim 2019 2020 2021

de bblthk 4,93% 0,5% 6,23%

Ziekteverzuim afgelopen jaren

De bblthk op weg naar 2025

Het ziekteverzuim in 2021 bedroeg 6,23 %. 

Corona en een langdurig zieke medewerker 

zijn debet aan deze stijging t.o.v. voorgaande 

jaren.

 Nieuw visiedocument ‘De bblthk op 
weg naar 2025’

In 2021 is het visiedocument ‘De bblthk op 

weg naar 2025’ afgerond met bijbehorende 

doelstellingen. De inhoud van de plannen is 

verwerkt in een tekening. Zie ook bijlage II.

 Marketing en Communicatie

In 2021 was er wederom veel 

aandacht voor online communicatie 

over onze dienstverlening tijdens de 

lockdown: boekkoerier, afh aalloket, 

verrassingspakketten, online lezen, 

livestreams. De bezoekerscijfers van de 
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website zijn ook in 2021 weer enorm 

gestegen: 30% meer traffi  c dan in 2021.

De communicatie van de Wageningse Cultuur 

Zomer lag bij de bblthk. Daarnaast is er veel 

aandacht geweest voor de communicatie van 

nieuwe projecten, zoals het Stadslab en het 

MeeMaakPodium.

 Gebouw 

Op de eerste verdieping zijn de kasten 

waarin de cd’s stonden, omgebouwd tot een 

combinatie boekenkast en studieplek. In de 

boekenkasten staat de collectie Engels, die we 

zo meer aandacht kunnen geven.

Naast de regulier onderhoudswerkzaamheden 

zijn er geen noemenswaardige 

ontwikkelingen. Wel is geconstateerd 

dat de bblthk op een aantal punten aan 

modernisering toe is. De podiumtechniek is 

sterk verouderd en hapert, de jeugdafdeling 

voldoet niet aan de huidige ideeën in de 

sector over leesbevordering, leesplezier 

en toegankelijkheid, de grote balie heeft 

geen functie meer, de tribunestoelen raken 

versleten en er is behoefte aan kleinschalige 

horeca. Een onderzoek naar kosten en 

middelen is inmiddels opgestart.

Collectie Engels, 2021
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 4. Dienstverlening de 
bblthk
De bblthk wil alle Wageningers inspireren 

om zich te blijven ontwikkelen en om 

kennis, verhaal en cultuur te ervaren, te 

brengen en te delen.  De bblthk biedt 

een laagdrempelige publieke plek, heeft 

een prachtige collectie en een actueel, 

relevant programma voor de stad. Iedereen 

is welkom. De bblthk biedt ruimte voor 

ontmoeten, delen, verrassen, duiden en 

verbinden en wil samen met inwoners 

activiteiten en programma’s creëren. Daarmee 

draagt de bblthk bij aan een samenleving 

waarin mensen zich betrokken voelen 

bij elkaar en hun omgeving. In onze 

programmering en projecten hebben we 

extra aandacht voor de jeugd (0-12 jaar) en 

voor mensen die moeite hebben met taal en 

digitalisering van de samenleving. 

Het tweede jaar vol beperkingen tekende zich 

af in de cijfers. Hadden we in 2019 en de jaren 

daarvoor nog gemiddeld 240.000 bezoekers, 

in 2021 telden we er 107.000.

Bezoekers gebouw en website

Bezoekers 2019 2020 2021

de bblthk 245.000 131.000 107.000

bblthk.nl 101.437 148.159 191.584

Totaal

9.998
10.232

Volwassenen

5.288
5.268

Jeugd   
4.984
4.710

2019
2020

2021

9.235

4.735

4.500

Leden, 2019, 2020 en 2021

versneld. Vanwege het gesloten gebouw 

konden inwoners alleen online een nieuw 

lidmaatschap afsluiten en veel leden lieten 

hun lidmaatschap afl open in 2021. Wij hopen 

de komende jaren deze dalende trend te doen 

afvlakken.

Gelukkig is het aantal jeugdleden gestegen, 

lezen en leesvaardigheid hebben vanwege de 

sluiting van scholen extra aandacht gekregen 

in veel gezinnen.

Verder hebben 38 scholen en sociaal-

culturele en kinderopvangorganisaties 

een instellingsabonnement bij de bblthk, 

tegenover 33 in 2020. Met dit lidmaatschap 

scholen en sociaal-culturele – 
en kinderopvang organisaties33
scholen en sociaal-culturele – 
en kinderopvang organisaties38

2021

2020

Houders instellingabonnement,
2021 t.o.v 2020

Ook in 2021 heeft de bblthk volop ingezet op 

het voortzetten van de dienstverlening, hetzij 

online, hetzij in hybride vorm. Deze online 

inspanningen vertalen zich in een verdere 

stijging van websitebezoeken.

Helaas hebben de coronajaren een verdere 

daling van het aantal volwassen leden 
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kunnen zij op ruimere schaal gebruik 

maken van de faciliteiten van de bblthk 

dan individuele leden. Denk hierbij aan 

klassenbezoeken, maatwerk advies voor een 

thema-collectie, e.d. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk 

wordt onze dienstverlening ingedeeld volgens 

de programmalijnen zoals benoemd in ons 

visiedocument 2022-2025.

 4.1 Leven Lang Ontwikkelen

De bblthk inspireert alle Wageningers om 

zich te blijven ontwikkelen, We zijn een plek 

waar je je vaardigheden vergroot, je je kunt 

ontplooien voor werk, of ‘gewoon’ voor 

je eigen ontwikkeling.  We bieden allerlei 

mogelijkheden voor ontwikkeling: een 

cursussen (online en offl  ine), lezingen, debat, 

taalbegeleiding en toegang tot een rijke, 

actuele collectie van bronnen van verhalen, 

kennis en informatie. 

Collectie

De totale collectie van de bibliotheek telde 

aan het einde van het verslagjaar een omvang 

van 49.995 media. In 2020 werden er 6435 

nieuwe media aan de collectie toegevoegd 

en 6559 media afgeschreven of uit de 

collectie gehaald. In 2021 is de CD-collectie 

afgeschreven. De circa 4000 titels zijn verkocht 

aan belangstellenden. De opbrengst zal in 

2022 besteed worden aan optredens door 

Wageningse muzikanten. 

Om de dienstverlening zo goed mogelijk 

op de gebruikers af te stemmen bestaat de 

mogelijkheid om verzoeken tot aankoop te 

doen voor bepaalde media. In 2021 werden 39 

verzoeken ingediend, waarvan er 18 werden 

gehonoreerd. De niet gehonoreerde titels 

waren grotendeels beschikbaar binnen de 

Gelderse Samenwerkende bibliotheken.   

De vraag naar boeken en naar kennis bleef 

in coronatijd redelijk hoog, maar daling in 

het aantal uitleningen was onvermijdelijk. 

Vond er in 2020 een daling plaats in fysieke 

uitleningen van ruim 20%, in 2021 daalde het 

totaal aantal fysieke uitleningen nog eens met 

Top 5 geleende jeugdboeken, 2021

Moppereend, Joyce Dunbar

Coco kan het!, Loes Riphagen

Een huis voor Harry, Leo Timmers

De waanzinnige boomhut van
117 verdiepingen, Andy Griffiths

De waanzinnige boomhut van 
26 verdiepingen, Andy Griffiths

De Olijfboom, Lucinda Riley

De vlinderkamer, Lucinda Riley

De heks van Limbricht, Susan Smit

De Zilverboom, Lucinda Riley

Solveigs belofte, 
Corina Bomann

De meeste mensen deugen,
Rutger Bregman

‘t Hooge Nest,
Roxane van Iperen

De avond is ongemak,
Marieke Lucas Rijneveld

Cliënt E. Busken,
Jeroen Brouwers

Het smelt,
Lize Spit

Top 5 geleende e-books, 2021

Top 5 geleende boeken, 2021
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10% ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Het aantal Wageningse leden dat zich 

registreerde voor een account voor de online 

Bibliotheek steeg echter met maar liefst 58% 

(van 867 naar 1372 accounts) en daarmee 

steeg ook het aantal uitleningen in de online 

Bibliotheek. 

Het uitlenen van ons materiaal is het hele 

jaar doorgegaan, ook tijdens de maanden 

dat de bblthk gesloten was. Leden konden 

boeken bestellen en of kiezen voor een 

verassingspakket. Medewerkers van de bblthk 

stelden in dat geval op basis van een paar 

voorkeuren een pakket samen. Maar liefst 

2100 verassingspakketten zijn geleverd. In 

2021 hebben we naast bezorging van boeken 

ook een afh aalloket geopend. Meer dan 

3400 boeken zijn bij dit loket opgehaald. In 

afgelopen boekjaar hebben medewerkers van 

de bblthk 4689 boeken met de fi ets bezorgd 

op zo’n 1500 adressen.

Contributie  

De combinatie van een relatief laag 

contributietarief en hoge leengeldtarieven 

zorgt ervoor dat de drempel om lid te worden 

relatief laag is en de inkomsten per lid relatief 

hoog zijn.  

In 2021 hebben we een aantal nieuwe 

abonnementsvormen ontwikkeld (een 

compleet en een fl exibel abonnement) deze 

worden in 2022 geïntroduceerd. Bovendien zal 

vanaf 1 januari 2022 het jeugdlidmaatschap 

tot en met 17 jaar gratis zijn (was tot deze 

wijziging nog tot en met 15 jaar).

Bezorgingen boekkoerier, 2021

1563 adressen 

4689 boeken

3450 boeken

Contributie- en leengeldtarieven

tot 16 jaar
gratis

16 en 17 jaar
€ 22,-

vanaf jaar
€ 35,-

familie
€ 49,-

Actuele �lms

CD€ 0,30 p/s

€ 2,- p/s
voor 3 dagen € 2,- p/svoor 3 weken 

€ 1,- p/s

Overige �lms
Boeken

Afh alen boekkoerier, 2021

Uitleningen, 2020 t.o.v. 2019

Uitleningen 2019 2020 2021
Media volwassenen 69.277 50.438 45.543
Media jeugd 10.5789 83.188 71.680
Online Bibliotheek 12.000 16.600 18.400
Totaal 187.066 150.226 135.623
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Digitaalhuis 

In 2017 startte het Digitaalhuis 

Wageningen (DTHW). Het DTHW is een 

samenwerkingsverband en heeft een fysieke 

plek in de bblthk. Het samenwerkingsverband 

bestaat uit de bblthk, Solidez, Gilde 

Samenspraak, VWON, VCW, Toptaal, en de 

Stichting Lezen & Schrijven. Het DTHW wordt 

medegefi nancierd uit zogenoemde WEB-

gelden. We werken aan een integrale aanpak 

van laaggeletterdheid (taalvaardigheid, 

digitale en rekenvaardigheden). 

Laaggeletterden zijn traditiegetrouw 

doelgroep van de bblthk als het gaat om 

aangepast lees- en lesmateriaal. In 2020 is het 

DTHW gecertifi ceerd.

Covid heeft ook in 2021 een groot eff ect 

gehad op het aanbod van het DTHW. Sluiting 

van de bblthk en de 1.5 meter-regel, maakten 

het bijna onmogelijk om groepscursussen 

digitale vaardigheden te houden. Individuele 

dienstverlening kon deels wel doorgaan, 

maar deels ook niet omdat deelnemers heel 

voorzichtig waren en een groot deel van 

onze vrijwilligers pensioengerechtigd is en 

daardoor óók voorzichtig is. 

Het spreekuur is een groot deel van het jaar 

één keer per week geweest (in plaats van 

twee keer), toch waren er meer bezoekers dan 

het jaar daarvoor (134 t.o.v. 100). Een deel 

van de vragen kon meteen worden opgelost, 

22 nieuwe individuele taaltrajecten zijn 

opgestart, vijf trajecten digitale vaardigheden 

zijn gestart en 39 mensen zijn doorverwezen 

naar een van onze samenwerkingspartners. 

In dit boekjaar is er een NT1-lesgroepje 

gestart met drie deelnemers. Het betreft een 

bescheiden aantal deelnemers, maar het eff ect 

op deze mensen is groot. Zelfvertrouwen 

Spreekuur Digitaalhuis, 2021

5 trajecten
digitale 

vaardigheden

134
personen op 

spreekuur

22
individuele 

taalrajecten

39
personen 

verwezen naar 
samenwerkings-

partners

en vaardigheden nemen toe. De cursisten 

hebben voldoende zelfvertrouwen opgedaan 

om bijvoorbeeld een kerstboodschap in te 

bespreken (hier terug te zien: QR-code).

Met hulp van een landelijke subsidie Tel mee 

met Taal hebben we in samenwerking met 

Solidez de cursus ‘Koken binnen je budget’ 

kunnen uitvoeren in Huis van de Wijk de 

Nude. Zeven cursisten namen deel aan deze 

cursus, waarbij naast het koken aandacht was 

voor basisvaardigheden als taal en rekenen. 

Covid maakte het lastig deze cursus goed 

te organiseren, maar cursisten waren zo 

enthousiast, dat wij (Solidez en bblthk) in 2022 

dit aanbod opnieuw zullen organiseren.

Het activiteiten- en dienstenaanbod van het 

Digitaalhuis verplaatsen van live naar online 

bleek haast onmogelijk met een doelgroep 

die niet digitaal vaardig is en veel van de 

Kerstboodschap cursisten, 2021
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Odensehuis, VCW, de bblthk, Welsaam en 

Dementie Gelderse Vallei. 

Doel is om een goede informatievoorziening 

aan ouderen, mensen met geheugenverlies 

en hun partners te realiseren. In de bblthk is 

maandelijks een spreekuur. Ook is er divers 

informatiemateriaal en kunnen boeken, 

spelmateriaal of technische hulpmiddelen 

geleend worden. 

 4.2 Digitale Inclusie en Digitaal 
Burgerschap

Digitalisering en technologie hebben een 

enorme impact op ons leven. Communicatie 

vrijwilligers die ook niet beschikken over 

voldoende digitale vaardigheden om dit 

goed te faciliteren. De taallesgroep voor 

mensen met een verstandelijke beperking 

heeft het hele jaar niet gefunctioneerd. De 

kwetsbaarheid van de deelnemers verhinderde 

dit. 

Het taalcafé is wel zo veel mogelijk open 

geweest. Zolang de bblthk dicht was, 

konden het taalcafé en de leesgroep niet 

samenkomen. Daarna zijn beide groepen weer 

gestart met gemiddeld 10 cursisten voor het 

taalcafé en zeven voor de leesgroep.

Er zijn ca. 40 vrijwilligers actief in 

het Digitaalhuis, grotendeels in de 

individuele begeleiding, daarnaast 

ook als groepsbegeleider, vrijwilliger 

websiteonderhoud en iemand die alle 

interviews doet voor de nieuwsbrief en 

de website. Ook hebben zich acht nieuwe 

vrijwilligers aangemeld. In december is er 

een feestavond geweest en ieder heeft een 

kerstcadeautje ontvangen. 

Opening Geheugenhuis

Het Geheugenhuis is op 6 oktober 2021 

geopend in de bblthk. Het is een initiatief 

van Wageningen Dementie Vriendelijk, 

Koken binnen je budget

Opening geheugenhuis

met de overheid en instanties is steeds vaker 

online en het is steeds lastiger om relevante 

en betrouwbare informatie te vinden en te 

duiden. Om bij te blijven en mee te doen 

zijn digitale vaardigheden noodzakelijk. 

Alle Wageningers, jong en oud, hebben met 

deze ontwikkelingen te maken, maar de 

uitdagingen zijn niet voor iedereen gelijk. 

Digitale inclusie

Voor een deel van de Wageningers geldt 

dat ze niet beschikken over toegang tot 

digitale technologie of over de (digitale) 
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basisvaardigheden om op een basisniveau 

in de informatiesamenleving te kunnen 

participeren. Het Digitaalhuis biedt hiervoor 

een vangnet.

In het verslagjaar werden verschillende 

cursussen digitale vaardigheden 

georganiseerd. Een aantal is online 

aangeboden, maar dat resulteerde niet 

in dezelfde aantallen deelnemers dan 

voorgaande jaren. Van het aanbod digitale 

vaardigheden maakten 96 mensen gebruik. 

Nieuw in dit boekjaar was de hulp bij het 

installeren van de CoronaCheck-app. Naast de 

inzet van onze bibliotheekmedewerkers boden 

vier vrijwilligers van het Digitaalhuis hulp. 

In totaal zijn 317 mensen geholpen bij het 

installeren van de app. De vragen varieerden 

van hulp bij het aanvragen van een DigiD 

(nodig voor installatie) tot wegwijs maken op 

de smartphone.

Digitaal Burgerschap

Ook voor Nederlanders die al beschikken 

over toegang en instrumentele vaardigheden 

zijn de uitdagingen groot. Het internet heeft 

zich sinds zijn ontstaan in de jaren negentig 

ontwikkeld van een publiek informatienetwerk 

tot een domein dat beheerst wordt door een 

aantal grote technologiebedrijven. Dit kan 

leiden tot verdwalen in desinformatie en 

nepnieuws. Bovendien is (juist betrouwbare) 

informatie lang niet altijd voor iedereen 

vrij toegankelijk, bijvoorbeeld omdat deze 

nog niet is gedigitaliseerd, zich achter 

betaalmuren bevindt, slecht ontsloten is of 

zonder context wordt aangeboden. En door de 

snelle ontwikkelingen van de technologie kan 

iemand die vaardig en kritisch wás, toch weer 

achterop raken.

Digitaal burgerschap betekent dat mensen 

zich actief, vaardig en weerbaar kunnen 

bewegen in de online informatiesamenleving. 

Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe 

digitale mogelijkheden, benut de kansen 

die technologie biedt en ontwikkelt de 

vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken 

en te experimenteren. Wie digitaal weerbaar 

is, is zich bewust van risico’s, maakt bewuste 

keuzes en beschermt zichzelf op digitaal 

gebied. Deze kennis en vaardigheden vormen 

de basis voor een actieve bijdrage aan de 

Cursussen digitale vaardigheden, 2021

Digitaalcafé (maandelijks)
(totaal) 70 cursisten

Smartphone voor beginners
6 cursisten

Wordpress voor beginners
6 cursisten

Totaal
96

cursisten

Introductie Word en Excel
5 cursisten

Hoe leen ik een e-boek 
of luisterboek?
4 cursisten

4 
Individuele

trajecten

317

Hulp bij installaties 
CoronaCheck-app, 

2021
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digitale informatiesamenleving.

De bblthk is met het project ‘Stadslab’ in 

2021 gekozen als één van de vijf proeftuinen 

Digitaal Burgerschap. Van september 2021 

tot en met maart 2022 geeft de bblthk vorm 

aan dit project dat gaat over citizen science. 

(met name van taalzwakke doelgroepen) 

de komende jaren te laten stijgen zodat het 

leesniveau verbetert. Dit zorgt voor meer 

geletterde mensen die door een betere 

leesvaardigheid een grotere kans hebben op 

een succesvolle (school)carrière. 

De geletterde samenleving sluit aan bij 

het door de ministers van OCW gestarte 

Leesoff ensief gericht op leesontwikkeling 

van kinderen en jongeren, begeleid door 

ouders en professionals. De rol van de 

bibliotheek is een substantiële bijdrage te 

leveren aan dit Leesoff ensief, mede vanuit de 

Leescoalitie. Leesplezier is het vertrekpunt om 

de leescultuur en het ‘diep lezen’ thuis en op 

school te stimuleren en zo preventief bij te 

dragen aan een ‘geletterde samenleving’.

Boekstart en jeugd 0-6 jaar 

De nul- tot zesjarigen zijn speerpunt van 

beleid van de bblthk. Met onder andere 

educatieve programma’s en het landelijk 

bibliotheekproject BoekStart (taalontwikkeling 

voor de allerjongsten) wordt hier inhoud 

aan gegeven. Ouders krijgen als hun baby 

drie maanden oud is, een uitnodiging van 

de gemeente om hun kind lid te maken van 

de bblthk, waar ze vervolgens een gratis 

‘BoekStart-voorleeskoff ertje’ ontvangen. Het 

koff ertje bevat een jeugdabonnement, twee 

babyboekjes een gratis toegangskaart voor de 

speeltuin een informatiefolder over Startpunt 

en kortingsbon voor het babywinkeltje en 

een informatiefolder over voorlezen aan 

baby’s. Voor deze doelgroep is een specifi eke 

collectie media beschikbaar.

In het verslagjaar zijn er 225 brieven 

verstuurd, waarvan 163 ouders het koff ertje 

hebben opgehaald en hun baby lid hebben 

gemaakt van de bblthk. Dat zijn er 30 meer 

dan vorig jaar (een respons van 74%).

aan dit project dat gaat over 

Website Stadslab, 2022

Inwoners van Wageningen verzamelen 

data over een voor hun relevant onderwerp 

en verwerken die data samen. In de 

publieksruimte van de bibliotheek worden 

hun resultaten visueel gemaakt op een groot 

scherm, zichtbaar voor iedereen. Stadslab 

roept vragen op als: wat kun je met data? 

Wat is data? Hoe kun je data inzetten voor 

het goede, voor kritisch burgerschap? Voor 

het begrijpen en beïnvloeden van je eigen 

leefomgeving? Hoe bewaak je je privacy bij 

het leveren van data? 

 4.3 De geletterde jeugd

Er lopen bij de bblthk al veel (langjarige) 

trajecten rond leesbevordering. De bibliotheek 

sector werkt hierin samen met Stichting Lezen 

(voorzitter Leescoalitie, penvoerder Kunst van 

Lezen). De maatschappelijke opgave is om het 

(voor)leesplezier, de leescultuur en daarmee 

de leesvaardigheid van kinderen tot 18 jaar 
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Jaarlijks organiseert de bblthk activiteiten voor 

baby’s en hun (groot)ouders. In 2021 is er het 

volgende georganiseerd:

•	 Digitale babyworkshop Muziek op 

schoot met 11 ouders en hun baby’s.

van 50 groepen in 2020). 

In de tijd dat scholen open waren, maar 

bibliotheken nog gesloten, lieten we het 

klassikale lenen wel toe. Klassen kwamen 

even op bezoek in onze gesloten bibliotheek 

om boeken te lenen. Minder scholen dan 

voorgaande jaar maakten hier gebruik van 

(5 ten opzichte van 8 in 2020), maar wel 

met grotere regelmaat. Ook kwamen twee 

kinderopvang-organisaties met regelmaat 

langs, evenals de twee internationale 

schakelklassen van De Tarthorst en De Wereld. 

Leerlingen werden tijdens het bezoek begeleid 

bij het kiezen van geschikte boeken/media. In 

totaal hebben we 74 keer een klas ontvangen 

waarbij 2645 boeken werden geleend, t.o.v. 59 

bezoeken en 2563 uitleningen in 2020).

Gelukkig kon de Kinderboekenweek 

doorgaan met fysieke klassenbezoeken. 

Twee voorstellingen ‘Worden wat je wil’ van 

Goochelaar Jan voor kinderen t/m 12 jaar 

(en hun ouders) leverden een volle zaal. Het 

163
Boekstartkoff ertjes

Boekstart 2021

•	 Een fysieke bijeenkomst in de bblthk 

‘baby-zomerfeestje’ 7 baby’s met hun 

begeleider.

•	 Muziek op schoot Kerst sing-in 2 

sessies totaal 36 deelnemers.

Scholen en kinderopvang en ons 
educatief programma 

De bblthk is in 2020 gestart met 

een nieuwsbrief speciaal voor de 

kinderopvang en het onderwijs met 

informatie over leesbevordering, digitale 

informatievaardigheden en het aanbod van 

de bblthk hierin. Daar hebben 83 personen 

uit het werkveld zich op geabonneerd (een 

stijging van 25% t.o.v. 2020).

De Wageningse scholen, instellingen voor 

kinderopvang en voor- en vroegschoolse 

educatie kunnen op grond van hun 

lidmaatschap op ruime schaal gebruik maken 

van de educatieve expertise van de bblthk en 

van andere faciliteiten. Groepsbezoeken met 

educatieve programma’s zijn in 2021 veelal 

afgelast door de sluiting van bibliotheek en 

sluiting van de scholen. Dit jaar organiseerden 

we voor 20 klassen educatieve activiteiten van 

10 verschillende scholen scholen (ten opzichte 

2645 boeken uitgeleend via klassikaal lenen

5 scholen
2 kinderopvangen 2 internationale 

schakelklassen

74 bezoeken

Klassikaal boeken lenen, 2021

thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: 

Beroepen: worden wat je wil. In totaal zagen 

362 kinderen (van zes scholen) de voorstelling.

Scholen en de kinderopvang kunnen via 

de online educatieshop projecten van de 

bblthk gebruiken. Deze leveren we in rode 

kisten en zijn samengesteld in aansluiting 

op de leerlijnen 0-12 jaar. De kisten bevatten 
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projecten ter leesbevordering en ten 

behoeve van de taalontwikkeling. Boeken 

en andere materialen, lessuggesties maken 

het tot één geheel. Zes van deze projecten 

maken onderdeel uit van het Kunstmenu 

Wageningen, waarmee er van de bblthk 

een aanbod cultuureducatie is voor alle 

jaargroepen. Deze projecten omvatten 

literatuur- en mediaeducatie.  

In 2021 werden er in totaal 141 kisten 

geleverd, ten opzichte van 156 in 2020. 54 

Projectkisten gingen naar de kinderopvang, 

87 naar het basisonderwijs.  In het verslagjaar 

maakten twee scholen gebruik van onze 

programma’s in het Kunstmenu. Twee groepen 

in de leeftijd 8-10 jaar hebben gewerkt aan 

het poëzie-project ‘Vergeet-mij-nietje’ en het 

project over theaterlezen ‘Speel-een-boek’, 

waarbij respectievelijk Ivanka de Ruijter en 

Wendy Appeldoorn lessen op school hebben 

verzorgd.

Voorleeswedstrijd 

In het boekjaar werd de Nationale 

Voorleeswedstrijd digitaal georganiseerd. Vier 

basisscholen deden mee aan de Wageningse 

voorleeswedstrijd. De winnaar was Arne 

Hekman van de St. Jozefschool.

Plezier in Taal (PIT) 

Op 10 juli organiseerde de bblthk vanuit het 

project Plezier in Taal een taalfeest in de 

speeltuin Tuindorp. Kinderen en hun ouders 

20212020 156 144

Project

Project

Project

Project

Project

Project

Project

Projectkisten, 2020 t.o.v. 2021

Winnaar Arne Hekman, 2021

werden uitgenodigd om met taal te komen 

spelen. Speeltoestellen waren al eerder in 

opdracht van de bblthk talig gemaakt. Dit 

jaar kon er naar hartenlust worden gespeeld. 

Woordenschatgraven in de zandbak, 

woordzwemmen en woordklimmen, hinkelen 

met letters, twister met letters, liedjes zingen, 

tekenen, kleuren en puzzelen. Na afl oop 

gingen 175 kinderen met een boek naar huis. 

Taalfeest in Tuindorp, 2021
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VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen 

van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand 

extra aandacht krijgen. Door de bblthk 

getrainde vrijwilligers bezoeken gedurende 

20 weken een gezin. De vrijwilliger leest 

voor, doet taalspelletjes en gaat samen 

met de ouders aan de slag met taal en 

leesplezier. Solidez (Kind aan huis en VVE-

consulenten), VGGM Jeugdgezondheidszorg, 

kinderopvangorganisaties, en OBS De wereld, 

De Bijenkorf en SBO de Dijk en logopedisten 

maken deel uit van het netwerk van de 

VoorleesExpress. 

De coronamaatregelen belemmerden de 

gebruikelijke aanpak in de eerste helft van 

2021. We zijn in 2021 gestart met een tweetal 

pilots om gezinnen toch zo goed mogelijk te 

helpen:

•	 Bij 10 gezinnen hebben we digitaal 

voorlezen geïntroduceerd.

•	 Bij 11 gezinnen hebben we met 

regelmaat kinderboeken aan de deur 

gebracht en zijn daarbij in gesprek 

gegaan over voorlezen.

We zijn blij dat we in tijden van de lockdowns 

wat hebben kunnen betekenen voor deze 

gezinnen, maar het fysieke voorlezen heeft 

voor alle partijen toch sterk de voorkeur. 

Gelukkig konden we daar in de lente weer 

mee starten.

In 2021 is er bij 40 gezinnen voorgelezen en 

zijn er 17 trajecten van 20 weken volledig 

doorlopen.

Eind 2021 zijn de afgesloten trajecten met de 

betreff ende gezinnen geëvalueerd. Binnen de 

grenzen van de coronabeperkingen, stemden 

de resultaten tot tevredenheid. Vrijwel 

alle trajecten zijn goed verlopen en er is 

duidelijke voortgang geboekt op het gebied 

van taalontwikkeling, woordenschat, en 

zelfvertrouwen bij het kind. Ook blijkt dat de 

VLE zinvol is ter voorbereiding op de overgang 

naar de basisschool. De meeste ouders zijn 

tevreden tot zeer tevreden over de inzet 

van de VLE, voelen zich gesteund en serieus 

genomen, en waarderen de relatie met de 

vrijwilliger. Wel blijkt dat de inzet van de VLE 

alleen niet altijd genoeg is om ouders die 

nooit voorlezen, dit te laten overnemen van 

de vrijwilliger. Maar ouders die al wel wat 

voorlezen voelen zich gestimuleerd om dat te 

blijven doen op vaste tijden of om het vaker te 

doen. 

In 2021 is de VoorleesExpress (hierna VLE) 

overgegaan op een nieuw registratie/

monitorsysteem. Met een app op de mobiele 

telefoon of tablet kan de vrijwilliger op een 

eenvoudige manier het verloop van het 

voorleestraject registreren en is dit door de 

projectleiding goed te volgen. Middels een 

e-learning wordt de vrijwilliger stap voor stap 

door de methodiek geleid. 

In totaal waren er 51 vrijwilligers actief, 

waarvan 3 met een coördinerende rol. Ook 

zijn 4 vrijwilligers van het Digitaalhuis 

betrokken geweest om enkele voorlezers 

te begeleiden in het gebruik van een 

nieuwe online applicatie van de Stichting 

VoorleesExpress. 

VoorleesExpress, 2021

17 trajecten

40
gezinnen

51
vrijwilligers

Voorlees
Express
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Alle vrijwilligers ontvangen een 

uitgebreide training met verschillende 

terugkommomenten gedurende het 

jaar. Daarnaast zijn er elk kwartaal 

uitwisselingsmomenten tussen kleinere 

groepen vrijwilligers en hun coördinatoren.

Vanuit de VLE is er samenwerking met het 

Digitaalhuis. Vrijwilligers van de VLE wijzen 

ouders de weg naar het Digitaalhuis en 

andersom ondersteunen vrijwilligers van het 

Digitaalhuis de VoorleesExpress daar waar het 

gaat om het inzetten van apps en de digitale 

monitor. De Vrijwilligerscentrale (VCW) is 

behulpzaam bij het werven van vrijwilligers. 

Het trainingsaanbod van het VCW is ook 

beschikbaar voor de vrijwilligers van de VLE. 

Wegens de coronamaatregelen konden de 

gebruikelijke netwerkbijeenkomsten (2x per 

jaar) met de partners (toeleiders) slechts één 

keer plaatsvinden. De projectleiding was via 

mail, telefonisch en online vergaderingen 

steeds in contact met alle toeleiders.   

Tussen mei en oktober werd er gewoon 

voorgelezen. Vanaf oktober werd de situatie 

onoverzichtelijk. We konden en mochten geen 

duidelijkheid geven over de vaccinatiestatus 

van gezinnen, en vrijwilligers (vaak mensen 

van 60+) waren onzeker over de risico’s die 

ze wilden nemen. Het gevolg is dat trajecten 

een poosje stopten en uitliepen, of werden 

uitgesteld. Ondanks de boostercampagne 

is de aanmelding van nieuwe, oudere 

vrijwilligers tot stilstand gekomen en is er 

geen aanwas van studenten- vrijwilligers. Er 

is hierdoor een wachtlijst ontstaan van zes 

gezinnen per januari 2022.  

Samenwerking bblthk met scholen en 
kinderopvang

De bblthk vindt het van groot belang de 

samenwerking met scholen intensief vorm te 

geven, ten behoeve van de leesbevordering 

bij de jeugd. In het verslagjaar is daar 

ook weer veel aandacht voor geweest. Zo 

hebben 30 pedagogisch medewerkers van 

de kinderopvang een training over het 

herkennen van laaggeletterdheid bij ouders 

gevolgd, stond onze specialist jeugd altijd 

in contact met scholen, consultatiebureau 

en kinderopvang over gezinnen die extra 

steun nodig hebben, over het vormen van 

een goede collectie, over leesonderwijs 

en het bevorderen van (online) leesplezier 

en in 2021 speciaal over het bereiken van 

kinderen en gezinnen in coronatijd. Ook zijn 

er in het boekjaar verkennende gesprekken 

gevoerd over het Wagenings Leesoffensief, 

waarbij we onderzoeken of we kunnen gaan 

samenwerken met het landelijke programma 

‘De bibliotheek op school’.

Vakantielezen

Vakantielezen is bedoeld voor beginnende 

lezers uit groep 3 en 4 om het leesniveau van 

kinderen in de vakantie op peil houden en de 

taalomgeving van gezinnen te stimuleren. 

De schooleditie vindt plaats voor de 

zomervakantie op school met een 

leesprogramma in de klas. Als proef startten 

we met drie scholen en vier klassen. Vanwege 

corona bezochten we de klassen zowel 

digitaal als fysiek om ze te enthousiasmeren. 

De klassen ontvingen een stapel boeken, een 

grote landkaart en stickers. Zo maakten ze 

voor de vakantie nog flinke leeskilometers: 

een impuls voor het AVI-niveau én het 

leesplezier. In de zomervakantie konden 
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kinderen (met het gezin) deelnemen aan 

de digitale thuiseditie met de landkaart en 

stickers in de bblthk. 25 Wageningse teams 

met 85 deelnemers lazen zichzelf de wereld 

rond (t.o.v. 71 deelnemers in 2020).

Leren programmeren met LEGO

Computational Thinking is één van de elf 

21ste-eeuwse vaardigheden. Onderdeel 

daarvan is het leren denken en handelen 

in programmeertaal. De bblthk wil een 

rol vervullen in de ontwikkeling van deze 

vaardigheden bij kinderen. Met dit project 

laten we kinderen in aanraking komen met 

de taal van de toekomst: het programmeren 

van robots. Met behulp van een Provinciale 

projectsubsidie zijn we in 2019 van start 

gegaan met workshops en een werkplaats, 

waarin kinderen LEGO-robots bouwen en met 

de bijbehorende methodiek deze robots leren 

programmeren. In het verslagjaar zijn er in 

de bblthk 11 LEGO-robotworkshops voor 94 

kinderen uitgevoerd. Verder zijn er op vier 

verschillende scholen soortgelijke workshops 

gegeven aan in totaal 352 leerlingen.

Cultuur on Tour

In de zomer hebben we verschillende 

activiteiten voor de jeugd georganiseerd 

die via het Cultuur on Tour programma 

in de Wageningse Cultuurzomer werden 

aangeboden. Zoals een harpworkshop, een 

zangworkshop, striptekenen, voorlezen met 

schaduwspel en ‘de bblthk on tour’ waarbij 

bibliotheekmedewerkers met een bakfi ets 

voorlazen op vier plekken verdeeld over 

Wageningen.

 4.4 Bijdrage aan levendig cultureel 
klimaat

Kunst en cultuur dragen bij aan een prettig 

leefk limaat. De podium-, forum-, en 

ontmoetingsfunctie is een van de kernfuncties 

van de bblthk. Het gaat op ons podium om 

het uitwisselen van culturele, educatieve en 

maatschappelijke opvattingen en ideeën in de 

meest ruime betekenis. De activiteiten bestaan 

uit ontmoetingen met schrijvers, debatten, 

lezingen, fi lms met sprekers, muzikale en 

andere culturele uitingen, voor jong en 

oud. We organiseren deze bij voorkeur in 

samenwerking. 

Wageningse Cultuur Zomer

Na het succes van de eerste editie van 

de Wageningse Cultuur Zomer (hierna: 

WCZ) vond de tweede editie plaats in juli 

en augustus 2021. Twee maanden lang 

een programma van concerten, (theater)

voorstellingen, buitenfi lms, silent disco’s, 

beeldende kunstexpositie op verschillende 

locaties in de binnenstad. De bblthk was één 

van de locaties.

Dit jaar had de WCZ een bijzondere start. 

Demissionair minister Van Engelshoven 

opende in de bblthk de WCZ samen 

21e eeuwse vaardigheden, 2020

29 LEGO-workshops
308 kinderen
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met burgemeester Floor Vermeulen 

en wethouder cultuur Anne Janssen. 

Kinderburgemeester Seppe Meijer zu 

Schlochtern en loco kinderburgemeester Kathy 

Meijer assisteerden bij een spektakel opgezet 

door De Waterlanders.

In de WCZ waren er verschillende 

voorstellingen en kinderactiviteiten in de 

bblthk. Daarnaast verzorgde de bblthk de 

communicatie en ticketverkoop van de WCZ 

en was de directeur van de bblthk voorzitter 

van de stuurgroep.

Stadsdichtersverkiezing

Na afl oop van het openingsprogramma van 

de Wageningse Cultuur Zomer werd de avond 

vervolgd met de verkiezing van een nieuwe 

stadsdichter. Ellen van der Kolk draagt de 

komende drie jaar de titel Stadsdichter en 

mag Wageningen vangen in woorden en 

gedichten. Maar liefst elf kandidaten droegen 

hun werk voor aan een breed samengestelde 

jury.

Cultuur Actieplan

In de zomer van 2021 werd het Cultuur 

Actieplan door de raad aangenomen. In 2019 

is een start gemaakt met de ontwikkeling 

van dit plan. In het plan worden vier thema’s 

uitgewerkt:

A. Cultuureducatie

B. Cultuur is van en voor iedereen

C. Ruimtebehoefte

D. Samenwerken

Het Cultuur Actieplan (CAP) heeft als doel 

de positie van kunst en cultuur te versterken 

en te ondersteunen, een doel dat urgenter 

is geworden door de gevolgen van de 

coronapandemie. Vanwege de bezuiniging 

van 50.000 euro op cultuur in 2019 is het 

accent van het CAP komen te liggen op 

cultuureducatie: jeugd heeft prioriteit.

De bblthk ondersteunt de uitvoer van het CAP 

met het volgende:

•	 Coördinator naschoolse cultuureducati e bij de 
bblthk
De gemeente stelt budget beschikbaar 

voor een coördinator naschoolse 

cultuureducatie. Omdat cultuureducatie 

sterke verwantschap heeft met 

doelstellingen van de bblthk (Leven Lang 

Opening Wageningse Cultuur 
Zomer, 2021

Ellen van der Kolk tijdens de
stadsdichtersverkiezing, 2021

Foto: Catalijn fotografi e

Foto: Catalijn fotografi e
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Ontwikkelen, kennis maken met kunst en 

cultuur) wordt deze functie ondergebracht 

bij de bblthk. Met deze coördinatorfunctie 

zal verbinding en afstemming tussen 

en met de scholen, Huizen van de 

Wijk, kinderopvang en aanbieders van 

cultuureducatie worden gerealiseerd wordt 

er gezorgd voor een optimale aansluiting 

tussen binnen-en naschools leren.

•	 Cultuurontwikkelaar
De Junushoff  en de bblthk hebben 

het initiatief genomen om een 

cultuurontwikkelaar aan te stellen. 

Gezamenlijk zijn zij werkgevervan 

de nieuwe cultuurontwikkelaar, 

geven zij sturing aan de opdracht en 

spreken de te behalen resultaten af. 

De cultuurontwikkelaarsfunctie is in 

Wageningen gericht op het tot stand 

brengen van producties en activiteiten 

met Wageningse makers. De ontwikkelaar 

gaat hierbij actief op zoek naar nieuwe 

culturele initiatieven en (jong) talent 

en naar verbinding met Wageningse 

wetenschap.

•	 Cultuurbureau
Met een cultuurbureau wordt de 

verbinding tussen alle culturele 

initiatieven verder bevorderd. Tussen 

de twee coördinatoren cultuureducatie 

en de cultuurontwikkelaar zullen veel 

dwarsverbanden te maken zijn, die de 

kunst- en cultuursector in Wageningen 

kunnen versterken. De functies 

worden daarom ondergebracht in een 

cultuurbureau, dat gevestigd is in de 

bblthk.

(MeeMaak)Podium

Ons podium is een MeeMaakPodium. We 

maken onze cultureel-maatschappelijke 

programmering steeds meer tot eigendom van 

groepen en initiatieven die de diversiteit van 

Wageningen weerspiegelen. Om dit proces 

naar MeeMaakPodium te organiseren heeft de 

bblthk een subsidie ontvangen van het Fonds 

voor Cultuurparticipatie. Vanwege corona is 

het podium grotendeels gesloten geweest, 

of kon er zeer beperkt publiek ontvangen 

Fonds voor Cultuurparticipatie

worden. Het fonds heeft het project daarom 

verlengd tot eind 2022.

In 2021 is er vooral ingezet op het 

voorbereiden van de interne organisatie, het 

volgen van een training van OFF/BY/FOR/All 

en zijn er eerste proeftuinen opgezet voor 

het uitreiken naar verschillende Wageningse 

gemeenschappen. Deze hebben, voornamelijk 

door gevolgen van coronamaatregelen, 

minder concrete activiteiten opgeleverd dan 

oorspronkelijk voorgenomen. Eind 2021, en in 

2022 wordt er een doorstart gemaakt van het 

project.

Podium

In 2021 organiseerden we zo’n 137 activiteiten 

waarmee we 4726 bezoekers hebben bereikt. 

Honderd activiteiten vonden fysiek op ons 

podium plaats, zo’n vijf buiten de bblthk en 
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de rest van de activiteiten waren online via 

livestream te volgen.

Een totaaloverzicht van de activiteiten is te 

vinden in bijlage V, maar een aantal lichten we 

hieronder uit:

•	 Een groot succes was het Big Draw – 

festival in de bblthk. Een Manga-markt met 

bijbehorende workshops trok gedurende 

het festival meer dan 1300 veelal jonge 

bezoekers.

•	 De bblthk droeg in programmering bij 

aan de Wageningse Cultuur Zomer met 

kinderactiviteiten, True Stories, een open 

podium en de Dodge Dichters.

•	 De bblthk is gestart met een serie 

gastcuratoren. Op uitnodiging selecteert 

de gastcurator een collectie boeken 

van de bblthk om ze tentoon te stellen, 

gepaard met een avond op het podium. 

In 2021 was Lara de Brito onze eerste 

curator. Het programma bestond uit een 

tentoonstelling, met een uitgebreide 

catalogus waarin ook een aantal door 

Lara de Brito geschreven stukken waren 

opgenomen,  eindigend met een avond 

waarop Frenk van der Linden in gesprek 

ging met Lieke Marsman en Lara de Brito. 

Deze eerste keer kan met recht een succes 

genoemd worden.

•	 Tijdens de lockdown organiseerde 

bblthk in samenwerking met Thuis, 

WageningenDOET en Schrijversharten 

‘Lijntje Poëzie’. Om tijdens de lockdown 

toch poëzie naar de mensen te kunnen 

brengen droegen in anderhalve week tijd 

tien Wageningse dichters via de telefoon 

hun poëzie voor.

Exposities

Aan plaatselijke en regionale kunstenaars 

en instellingen wordt de mogelijkheid 

geboden om in de bblthk te exposeren 

en/of tentoonstellingen te houden. In 

2021 exposeerden 11 kunstenaars in onze 

publieke ruimte. Zes exposities kwamen te 

vervallen. Een overzicht van alle exposities is 

opgenomen als bijlage VI. 
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6. Financiën
Balans per 31-12-2020. 

Activa 2020 2021

€ €

Vaste activa

Gebouw en terreinen 1.650.646 1.565.729

Technische installaties 174.440 150.294

Inrichting en inventaris 101.527 71.760

Automatiseringssysteem

1.926.613 1.787.789

Vlottende middelen

Debiteuren 2.577 1.089

Belastingen

Overige vorderingen en overlopende activa 31.014 54.556

33.591 55.745

Liquide middelen 564.813 742.797

Totaal 2.525.016 2.586.331
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Passiva 2020 2021

€ €

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 61.395 135.320

Bestemmingsreserve automatisering 29.737 29.737

Bestemmingsreserve onderhoud 33.887 63.887

125.019 228.854

Langlopende schulden

Lening gemeente Wageningen 812.373 784.817

Lening stimuleringsfonds 1.001.539 873.318

1.813.912 1.658.135

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 153.065 155.777

Crediteuren 28.217 74.292

Belastingen en premies sociale verzekeringen 54.795 26.303

Overige schulden en overlopende passiva 349.387 442.332

585.464 699.341

Totaal 2.525.016 2.586.331
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Lasten Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

€ € €

Bestuurs- en organisatiekosten 29.858 45.300 37.526

Huisvestingskosten 376.943 369.100 383.025

Personeelskosten 712.576 703.635 7.34.719

Administratiekosten 34.250 36.300 36.076

Kosten automatisering 70.445 66.000 60.861

Kosten media 144.383 136.200 1.25.712

Kosten apparatuur 9.760 9.700 7.704

Diverse kosten 55.511 30.000 97.242

Totale kosten 1.433.726 1.396.235 1.482.866

Mutatie bestemmingsreserve 
automatisering 0

Mutatie bestemmingsreserve 
onderhoud 0 30.000

1.432.486

Mutatie vrije reserve -4.771 73.835

Totaal 1.428.955 1.396.235 1.586.701

Baten Rekening 2020 Begroing 2021 Rekening 2021

€ € €

Inkomsten gebruikers 177.359 188.000 156.377

Specifieke dienstverlening 7.720 15.300 13.772

Diverse baten 186.187 119.553 340.020

Subsidies 1.058.542 1.073.382 1.058.542

Totale baten 1.429.807 1.396.235 1.586.701
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Bijlage I - Samenstelling bestuur
Samenstelling bestuur per 31-12-2021. 

L.D. de Araújo Cerqueira de Brito (voorzitter)

P. den Besten

M. Ait-Imchi

D. Weijers

M.J. Jansen
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Bijlage II - Tekening visiedocument
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Bijlage III - Samenstelling team
Samenstelling team van medewerkers per 31-12-2021. 

H.J Breg bibliotheekmedewerker

E.J. van Brink projectmedewerker VoorleesExpress 

W. Dorresteijn projectleider MeeMaakPodium

C. Dekker bibliotheekmedewerker

P.O.V. Cicilia Jr medewerker ondersteuning 

C. Gaasbeek bibliotheekmedewerker

R.M.A. Hoogeveen medewerker marketing en communicatie

K. Kwider medewerker ondersteuning  

H. Meindertsma bibliotheekmedewerker advies

M.G. Mekking directeur

E.C.M.M. Spit specialist/projectleider

J.A. Tammer specialist/projectleider

J. Thien medewerker ondersteuning  

I. de Moor taalhuisdocent

V. de Vink-Gulin bibliotheekmedewerker

A.P.D. Visser medewerker functioneel beheer en ict

G. Vroomen coördinator naschoolse cultuurcoördinatie

B. van Wijnsberge bibliotheekmedewerker
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Bijlage IV - Leden, uitleningen en bezoekers

Ledentallen 2018 2019 2020 2021

Jongeren tot 18 jaar 4.625 4.984 4.710 4.735

Volwassenen v.a. 18 jaar 5.631 5.268 5.288 4.500

Totaal 10.256 10.252 9.998 9.235

Uitleningen 2018 2019 2020 2021

Jeugd 107.360 105.789 83.188 71.957

Volwassenen 71.038 69.277 52.578 45.543

Muziek (alle leeftijden) 1.545 1.216 946 248

Film (alle leeftijden) 4.583 4.613 2.900 2.079

Totaal 184.526 180.154 139.612 119.827

Bezoekers 2018 2019 2020 2021

de bblthk 234.919 245.602 131.000 107.000

www.bblthk.nl 101.437 148.159 148.159
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Bijlage V - Overzicht activiteiten

Activiteiten in de bblthk in 2021, met (mede)organiserende organisatie en een korte toelichting. 
Onderverdeeld in jeugd en volwassenen en aard van de activiteit.

Maak je eigen Boswezen Bordspel 
(Cultuur on Tour) 
Heb jij weleens een Boswezen gezien? Nee? Dan maak je er toch zelf een! Wij bezorgen een 
pakket bij je thuis met materiaal en instructies voor het maken van je eigen bordspel.
Online Goochelworkshop 
(Cultuur on Tour)
De grote vraag na het zien van een goochel act is natuurlijk: ‘Hoe doet ‘ie dat?’. In deze 
workshop leer je van goochelaar Janse Heijn een paar eenvoudige maar verrassende trucs.
Come & Try Harp! -Workshop: Het Knotsgekke Harp Kabaal Orkest (4-7 jaar) 
Nanja Bakker (Cultuur on Tour) 
Heb je altijd al eens harp willen spelen? Dat kan op zaterdag 3 juli in de ochtend! Nanja Bakker 
van Harplespraktijk Wageningen geeft die ochtend twee workshops op mini-harpjes.
Geocaching in de zomer 
Melle van Kammen
Op verzoek van de bblthk maakte Melle van Kammen als zomeractiviteit voor kinderen vanaf 
8 jaar en hun ouders een geocache door Wageningen Centrum. De route meet 2,5 kilometer, 
duurt 2 uur en kan worden gelopen met een beschrijving of via coördinaten.
SING! zangworkshop  
Muziekschool Oost (Cultuur on Tour)
Zingen maakt blij, zingen verbindt. Kom lekker samen zingen met Marieke Duin, en ontdek wat 
jouw favoriete lied is.
Robot LEGO werkplaats: WeDo - 6 t/m 8 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: Mindstorms - 9 t/m 12 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: WeDo - 6 t/m 8 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: Mindstorms - 9 t/m 12 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Workshop striptekenen met Erwin Dijkhoff 
Erwin Dijkhoff 
Vrijdag de dertiende…de dag dat er van alles mis kan gaan. Maak van deze vrijdag de dertiende 
jouw geluksdag en kom striptekenen.

Jeugd

Educatie en ontwikkeling
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Robot LEGO werkplaats: WeDo - 6 t/m 8 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: Mindstorms - 9 t/m 12 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Workshop Kinderyoga 
Op 22 september geeft Femmy Brug van Kidsyoga twee workshops kinderyoga in de bblthk. 
Speciaal voor kinderen van 5 t/m 11 jaar.
Workshop Kinderyoga 
Op 22 september geeft Femmy Brug van Kidsyoga twee workshops kinderyoga in de bblthk. 
Speciaal voor kinderen van 5 t/m 11 jaar.
Filosoferen = LIT! 
Paul Lemmens 
Filosofie is hot & happening en helemaal niet zo vaag en saai als je misschien denkt. Wil je 
filosoferen eens proberen? Kom dan naar de bblthk. Speciaal voor jongeren van 16-21 jaar.
Praten met lego robots
Tijdens de Week van de Opvoeding zijn er in Wageningen verschillende activiteiten die je als 
ouder met je kind gratis kunt doen. Op woensdag 6 oktober, van 16.00-17.00 uur, kun je leren 
praten met robots.
Robot LEGO werkplaats: WeDo - 6 t/m 8 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: Mindstorms - 9 t/m 12 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: WeDo - 6 t/m 8 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Robot LEGO werkplaats: Mindstorms - 9 t/m 12 jaar
Je verder ontwikkelen met behulp van LEGO? Dat kan! In de LEGO werkplaats leren kinderen 
LEGOrobots programmeren.
Filosoferen = LIT! 
Paul Lemmens 
Filosofie is hot & happening en helemaal niet zo vaag en saai als je misschien denkt. Wil je 
filosoferen eens proberen? Kom dan naar de bblthk. Speciaal voor jongeren van 16-21 jaar.
Filosoferen = LIT! 
Paul Lemmens 
Filosofie is hot & happening en helemaal niet zo vaag en saai als je misschien denkt. Wil je 
filosoferen eens proberen? Kom dan naar de bblthk. Speciaal voor jongeren van 16-21 jaar.
Filosoferen = LIT! 
Paul Lemmens 
Filosofie is hot & happening en helemaal niet zo vaag en saai als je misschien denkt. Wil je 
filosoferen eens proberen? Kom dan naar de bblthk. Speciaal voor jongeren van 16-21 jaar.
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Nationale Voorleesdagen: Eend is boos 
Poppentheater De Kletskous
Eend is met zijn verkeerde pootje uit het ei gestapt. Een voorstelling met poppen over samen 
spelen en emoties in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Media Ukkie Dagen: Online peuterboekenfeest voor ouder en kind  
Saskia Beverloo van Muziekcentrum Harlekijntje
Saskia Beverloo neemt je samen met je kind meenemen in de wondere wereld van babyboekjes 
met bijbehorende liedjes en spelletjes.
Media Ukkie Dagen: Online peuterboekenfeest voor ouder en kind  
Saskia Beverloo van Muziekcentrum Harlekijntje
Saskia Beverloo neemt je samen met je kind meenemen in de wondere wereld van babyboekjes 
met bijbehorende liedjes en spelletjes.
Media Ukkie Dagen: Landelijke webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ 
Denise Bontje van Mediasmarties.nl
Afwisselen van voorlezen, kijken, luisteren, spelen én doen, met en zonder beeldscherm? Denise 
Bontje van Media neemt je tijdens de webinar mee in het media aanbod voor jonge kinderen (0 
t/m 6 jaar).
Tentoonstelling Tovertranen
Tovertranen is een hartverwarmend voorleesverhaal met de boodschap, dat verdrietige 
gedachten ook een mooie uitkomst kunnen hebben. Tot en  met 19 juni zijn de illustraties van 
Pascal van Gijtenbeek te bewonderen op de jeugdafdeling in de bblthk.
Tovertranen: presentatie prentenboek en voorlezen voor kinderen 4-8 jaar
Ga je mee met Jara op reis, de wijde wereld in? Op zaterdag 19 juni is de presentatie van het 
prentenboek Tovertranen en wordt er voorgelezen voor kinderen van 4-8 jaar.
Baby-Zomerfeestje 
Het is zomer en het mag weer! (Groot)ouders en baby’s zijn weer van harte welkom in de bblthk 
voor zonnige activiteit met Saskia Beverloo van Muziekcentrum Harlekijntje.
Lees jezelf de wereld rond met Vakantielezen 
de bblthk en Biblionet Groningen
Ga deze zomer met het gezin op reis met het zomerleesprogramma Vakantielezen. Op de 
camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen.
Online escaperoom met de kat Ziezo 
de bblthk en bibliotheek Hoeksche Waard
De kat Ziezo is per ongeluk moederziel alleen achtergebleven in de Bibliotheek. Dat kan 
natuurlijk niet en daarom wordt de hulp van alle kinderen vanaf 9 jaar gevraagd. Speel de online 
escaperoom en bevrijd de kat Ziezo!
Taalfeestje in Speeltuin Tuindorp 
Plezier in Taal staat tijdens dit feestje centraal. Kinderen én hun ouders zijn van harte welkom 
voor een feestelijke middag.
ZinZin verhalenwedstrijd (8-14 jaar) 
ZinZin (Cultuur on Tour)
Attentie: dit is een bericht voor alle inwoners van Wageningen tussen de 8 en 14 jaar. Hou je van 
verhalen? Van verzinnen en fantaseren, van schrijven, tekenen, schilderen en/of fotograferen? 
Doe dan mee aan de ZinZin Verhalenwedstrijd!
Voorleesfiets: de bblthk on tour 
De bblthk komt naar je toe deze zomer! We fietsen langs vier speelplaatsen in Wageningen en 
lezen voor aan kinderen van 4 - 8 jaar.

Leesbevordering en kennismaken literatuur
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Durf jij te dichten? met Ellen van der Kolk 
ZinZin (Cultuur on Tour)
Een dichter is een tovenaar, want je kunt overal over dichten. Je kunt een gedicht schrijven over 
iets dat niet bestaat. Misschien maakt iemand wel een gedicht zonder woorden. Of een gedicht 
dat geluid maakt. Maar je kunt ook gewoon dichten over het zand op het strand. Lijkt jou dat 
leuk? Kom dichten dan!
Durf jij te dichten? met Ellen van der Kolk 
ZinZin (Cultuur on Tour)
Een dichter is een tovenaar, want je kunt overal over dichten. Je kunt een gedicht schrijven over 
iets dat niet bestaat. Misschien maakt iemand wel een gedicht zonder woorden. Of een gedicht 
dat geluid maakt. Maar je kunt ook gewoon dichten over het zand op het strand. Lijkt jou dat 
leuk? Kom dichten dan!
Theater Popsop leest voor 
Theater Popsop
Theater Popsop leest voor uit het geliefde prentenboek “De Gruffalo” van Julia Donaldson, en 
verbeeldt het op verschillende manieren o.a. door de personages als silhouetten te projecteren. 
Weer eens wat anders!
Workshop boekvloggen 
Vloggen is natuurlijk ontzettend gaaf! Maar heb je je al eens bedacht dat je ook over je favoriete 
boek kan vloggen? We gaan met een leuke en makkelijke app ontdekken hoe je een filmpje 
maakt en bewerkt, zodat je aan het einde een echte boekvlog hebt!
Ode aan Annie  
Theater Popsop
De gedichten en liedjes van Annie M.G. Schmidt zijn onvergetelijk. Theater Popsop leest een 
aantal bekende gedichten voor aan kinderen van 4-8 jaar en beeldt ze uit. Sascha Hilgen speelt 
de bijbehorende liedjes op de cello
Spelen met taal
Tijdens de Week van de Opvoeding zijn er in Wageningen verschillende activiteiten die je als 
ouder met je kind gratis kunt doen. Van maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober kun je spelen met taal.
Voorlezen
Tijdens de Week van de Opvoeding zijn er in Wageningen verschillende activiteiten die je als 
ouder met je kind gratis kunt doen. Op woensdagochtend is er een voorleessessie.
Meet & Greet Wageningse schrijfster Arwen Kleyngeld 
Wageningse schrijfster Arwen Kleyngeld weet alles van droomberoepen als lego-ontwerper of 
astronaut. Wat weet jij van deze beroepen?
Worden wat je wil! - Verteltheatervoorstelling door goochelaar Jan 
Goochelaar, dat is pas een vet beroep! Of toch liever piloot, astronaut of bouwvakker? 
Worden wat je wil is het thema van de Kinderboekenweek. De Goocheltheatervoorstelling van 
Goochelaar Jan op zondag 17 oktober sluit daar helemaal bij aan.
Worden wat je wil! - Verteltheatervoorstelling door goochelaar Jan 
Goochelaar, dat is pas een vet beroep! Of toch liever piloot, astronaut of bouwvakker? 
Worden wat je wil is het thema van de Kinderboekenweek. De Goocheltheatervoorstelling van 
Goochelaar Jan op zondag 17 oktober sluit daar helemaal bij aan.
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DRAKENDRAAD bordspel (8 t/m 14 jaar)
Wegens groot succes in de herhaling: maak je eigen fantasie bordspel en doe mee aan een 
zoektocht door Wageningen!
The Big Draw Festival Wageningen
Zaterdag en zondag, 4 en 5 september, kunnen de inwoners en bezoekers van Ede en 
Wageningen zich onderdompelen in de wereld van het tekenen.
Kerst Sing-in voor peuters en kleuters: online!  
Saskia Beverloo van Muziekcentrum Harlekijntje
Kinderen tot 6 jaar kunnen komen zingen en dansen over kerstboom versieren, belletjes en 
klokjes, sterren en lichtjes.. en nog veel meer!
Kerst Sing-in voor peuters en kleuters: online!  
Saskia Beverloo van Muziekcentrum Harlekijntje
Kinderen tot 6 jaar kunnen komen zingen en dansen over kerstboom versieren, belletjes en 
klokjes, sterren en lichtjes.. en nog veel meer!

Kunst en cultuur



39

Lijntje Poezie
WageningenDOET, Thuis Wageningen, Schrijversharten en de bblthk 
Hoera, er komt weer een Lijntje Poëzie! Na het grote succes van vorig jaar is er besloten om een 
tweede editie te organiseren, dit jaar met maar liefst 15 dichters. Vanaf 17 januari zitten ze met 
de telefoon in de hand klaar om je te bellen.
Wie wordt de nieuwe stadsdichter? (uitgesteld) 
Per 28 januari 2021 zoekt Wageningen een nieuwe stadsdichter. Aan wie draagt de huidige 
stadsdichter Ivanka de Ruijter het stokje over? Op de Landelijke Gedichtendag op 28 januari zal 
in de bblthk een nieuwe stadsdichter worden gekozen.
Geert van Rumund in gesprek met Ellen Deckwitz 
Na meer dan 15 jaar neemt Geert van Rumund afscheid als burgemeester. Op 10 juni zal hij in 
de bblthk van gedachten wisselen met  dichter, schrijfster, theatermaakster en columniste Ellen 
Deckwitz.
Verkiezing stadsdichter 
Op 30 juni wordt de nieuwe stadsdichter van Wageningen gekozen. Wie neemt het stokje over 
van Ivanka de Ruijter? Maar liefst 11 kandidaten zullen hun werk voordragen aan een breed 
samengestelde jury.
Dodge Dichters 
Stadsdichters & friends 
De ‘Dodge Dichters’ laten op 10 juli tussen 14.00 en 17.00 uur weer van zich horen. Staande 
in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942 geven dichters verschillende optredens in het 
centrum.
Oprichtingsbijeenkomst literaire leesgroep 
Senia
Lees je met plezier mooie boeken en wil je je leeservaringen delen met anderen? Word dan lid 
van een Senia leesgroep, ontmoet nieuwe mensen en voer inspirerende gesprekken.

Volwassenen

Leesbevordering en kennismaken literatuur

Ik denk, dus ik filosofeer 
Kom maandelijks op vrijdagavond naar de bblthk en maak kennis met filosofie. Vanaf 22 jaar.
Ik denk, dus ik filosofeer 
Kom maandelijks op vrijdagavond naar de bblthk en maak kennis met filosofie. Vanaf 22 jaar.
Tablets voor beginners - Leren omgaan met je tablet 
De cursus ‘Tablet voor beginners’ voor iPad- en voor Android-gebruikers.
Eerste Hulp bij Kerstkaarten Schrijven 
de bblthk & Sanne (bibliotheekmedewerker & eigenaresse de Taalapotheek) 
De bblthk organiseert twee inloopspreekuren kerstkaarten schrijven. Onder leiding van Sanne 
(bibliotheekmedewerker & eigenaresse de Taalapotheek) kun je aan de slag om een bijzondere 
wens op papier te krijgen
Eerste Hulp bij Kerstkaarten Schrijven 
de bblthk & Sanne (bibliotheekmedewerker & eigenaresse de Taalapotheek) 
De bblthk organiseert twee inloopspreekuren kerstkaarten schrijven. Onder leiding van Sanne 
(bibliotheekmedewerker & eigenaresse de Taalapotheek) kun je aan de slag om een bijzondere 
wens op papier te krijgen

Educatie en ontwikkeling
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Gelderse oorlogsverhalen: WO2-verhaal gezocht! 
Rijnbrink, Erfgoed Gelderland (mijnGelderland), WO2GLD, de Gelderse bibliotheken en Provincie 
Gelderland
SHARING KNOWLEDGE 
Would you like to get to know what students are doing at the Wageningen University and 
Research? Do you feel ready to be inspired? Do you (want to) know what is up in the current 
society?
Speeddaten met een energieadviseur 
Energieloket van Wageningen Woont Duurzaam 
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan 
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de 
bblthk.

Kennis en informatie

Oprichtingsbijeenkomst literaire leesgroep 
Senia
Lees je met plezier mooie boeken en wil je je leeservaringen delen met anderen? Word dan lid 
van een Senia leesgroep, ontmoet nieuwe mensen en voer inspirerende gesprekken.
Oprichtingsbijeenkomst literaire leesgroep 
Senia
Lees je met plezier mooie boeken en wil je je leeservaringen delen met anderen? Word dan lid 
van een Senia leesgroep, ontmoet nieuwe mensen en voer inspirerende gesprekken.
Oprichtingsbijeenkomst leesgroep Duits 
Senia
Lees je met plezier mooie boeken in het Duits en wil je je leeservaringen delen met anderen 
in een kleine groep? Word dan lid van een Senia leesgroep, ontmoet nieuwe mensen en voer 
inspirerende gesprekken.
Oprichtingsbijeenkomst leesgroep biografie 
Senia
Lees je met plezier biografieën en wil je je leeservaringen delen met anderen in een kleine 
groep? Word dan lid van een Senia leesgroep, ontmoet nieuwe mensen en voer inspirerende 
gesprekken.
Grasduinen in de literatuur van de afgelopen 50 jaar 
Volksuniversiteit Wageningen en de bblthk 
De Volksuniversiteit Wageningen bestaat vijftig jaar en viert dit samen met de bblthk met 
een literair programma. Lidewijde Paris van De Lees!ambassade gaat in een driedelige serie 
lees!workshops – ook los bij te wonen – op onderzoek in de literatuur uit die tijd: Viel er nog 
wel wat groots en meeslepends te beleven?
Introspectie: Frenk van der Linden in gesprek met Lara de Brito en Lieke Marsman 
Op 25 oktober gaat Frenk van der Linden in gesprek gaat met Lieke Marsman en Lara de Brito 
over het thema Introspectie en de boeken die hierbij door Lara zijn tentoongesteld.
Wat zijn we aan het doen? - Boekpresentatie & discussie Peter Abspoel 
Nieuw boek ‘Wat zijn we aan het doen? Hoe we onze menselijkheid opofferen aan economie 
en technologie’ van Peter Abspoel, schrijver, antropoloog en filosoof, wordt op 19 november 
gepresenteerd en bediscussieerd in de bblthk
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Speeddaten met een energieadviseur 
Energieloket van Wageningen Woont Duurzaam 
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan 
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de 
bblthk.
Speeddaten met een energieadviseur 
Energieloket van Wageningen Woont Duurzaam 
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan 
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de 
bblthk.
Speeddaten met een energieadviseur 
Energieloket van Wageningen Woont Duurzaam 
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan 
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de 
bblthk.
Historisch Album Wageningen - Aan het werk!
In het Historisch Album Wageningen staan zoveel leuke foto’s van oude werkplekken. Een 
winkel, drukkerij, fabriek, steenoven, universiteit of zelfs stadhuis! Daar moeten mooie verhalen 
over te vertellen zijn. We nodigen iedereen uit om in ongedwongen sfeer herinneringen te 
delen en ernaar te luisteren.
Lezing Theo Guiking: Market Garden, 77 jaar later. Wat heeft Wageningen er aan 
overgehouden? 
Vrienden van De Casteelse Poort
Theo Guiking is sinds 2005 betrokken bij het museum. Zijn lezing draagt de titel ‘Wanneer 
kunnen we bevrijdingsdag vieren?’.
Opening het Geheugenhuis
Het Geheugenhuis gaat op woensdag 27 oktober om 11.00 uur van start in de bblthk. In het 
Geheugenhuis kan iedereen terecht voor kennis over dementie, vragen over goed leven met 
dementie of behoefte aan een luisterend oor.
Speeddaten met een energieadviseur 
Energieloket van Wageningen Woont Duurzaam 
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan 
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de 
bblthk.
Inloop Geheugenhuis 
In het Geheugenhuis kan iedereen terecht voor kennis over dementie, vragen over goed leven 
met dementie of behoefte aan een luisterend oor. Er zijn boeken, spelmaterialen en technische 
hulpmiddelen te leen.
Presentatie onderzoek Wageningen Universiteit naar gezonde leefstijl en voeding 
Het onderzoek is in het kader van het vak Foodscapes, Urban Lifestyles and Transition. De 
studenten hebben het aanbod van voedsel en groen in en om de wijken Noordwest, Kortenoord, 
en De Buurt West en Oost in kaart gebracht.
Inloop Geheugenhuis 
In het Geheugenhuis kan iedereen terecht voor kennis over dementie, vragen over goed leven 
met dementie of behoefte aan een luisterend oor. Er zijn boeken, spelmaterialen en technische 
hulpmiddelen te leen.
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Tegenlicht Meet Up Wageningen - Donkere tijden lichte verhalen 
de bblthk en Thuis Wageningen 
Een wereld zonder racisme, hoe ziet deze eruit? Is het een toekomstdroom? Of bestaat deze 
wereld al voor sommigen? Wat zijn hun littekens en welke lessen kunnen zij meegeven? 
Verhalen (be)leven staat centraal in elke beweging tot verandering. Jong of oud, licht of donker, 
kom luisteren en praat met een groep inspirerende ‘Human libraries’ van Wageningers die 
vertellen over hoe racisme hen tot beweging heeft gebracht.

Dark Times Light Stories: Language of (un)belonging 
We shall continue in the series ‘Donkere Tijden Lichte Verhalen’, but this time in English. This 
time we will listen to different Human Libraries and explore how (the Dutch) language can be a 
means to either exclusion or inclusion in society, for eg. (anti)racism, genderism.
Help Amnesty International bij het schrijven van brieven 
Ieder jaar rond 10 december, de Internationale Dag voor de rechten van de Mens en de 
‘verjaardag’ van de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens, zet Amnesty 
International zich via wereldwijd georganiseerde schrijfacties in om mensenrechtenactivisten op 
verschillende plekken in de wereld te helpen.
Donkere Tijden, Lichte Verhalen: Angst 
Jong of oud, licht of donker, kom luisteren en praat met een groep inspirerende mensen die 
vertellen over hoe Angst hen tot beweging heeft gebracht.

Ontmoeting en debat

Songlines 1: Arnold de Boer (Zea/The Ex) 
popUPop 
In deze serie vraagt popUPop komende tijd artiesten om de muziek waaruit Wageningen en 
omgeving ooit is ontsproten, al lopend terug te vinden en op te nemen om zo een nieuwe 
landkaart te maken.
Quiet is the New Loud! - Esther de Jong
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe 
favoriete deuntjes.
Kick-Off van het Festival Indonesië 
City of Cultures 
De Kick-Off van het Festival Indonesië is een avondvullend programma in de bibliotheek in 
Wageningen met twee voordrachten en muziek.
Cultureel Buitencafé in het Torckpark 
Cultureel Café 
Het Cultureel Café is terug! Vier met ons zomer in het Cultureel Buitencafé als opmaat naar 
hopelijk een fantastische hervatting in oktober. Heerlijke muziek en veel gezelligheid, zoals je 
dat gewend bent.
True Stories Told Live - Wageningen Ontmoet 
True Stories Told Live komt naar Wageningen! Een intiem podium voor persoonlijke verhalen 
die verbinden. Na een periode van afzondering, organiseren we een avond vol verhalen die de 
inwoners dichter bij elkaar brengt.

Kunst en cultuur
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Open Mic Poetry Night 
EEH Productions 
An open-mic night of spoken word and poetry in different languages. Poets and spoken 
word artists are welcomed to the bblthk’s stage for a live and candid performance during the 
Wageningse Cultuurzomer events.
Quiet is the New Loud! - Aidan & The WIld (Solo)
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe 
favoriete deuntjes.
Popronde Wageningen 2021 
Popronde Wageningen 2021 gaat door! Iets anders dan je van ons gewend bent, kun je genieten 
van de nieuwste, meest talentvolle acts van het moment!
Quiet is the New Loud! - Paul Bond
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe 
favoriete deuntjes.
Het Ding in de kunst 
Platform Beroepskunstenaars Wageningen en de bblthk 
Hoe gaan we om met de dingen om ons heen, wat betekenen ze voor ons en waar laten we ze 
als ze afgedankt zijn? Een avond met vraagtekens en een knipoog.
Jochem Borgesius presenteert: licht gedicht (light verse) 
Deze middag gaat het om zogenaamde nonsense poëzie, ook wel light verse genoemd.
Quiet is the New Loud!
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe 
favoriete deuntjes.
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Bijlage VI - Overzicht exposities

Januari / Februari / Maart / April 
Gesloten

Mei Tentoonstelling Tovertranen
Expositie Ewa Zdanowicz

Juni

Tentoonstelling Tovertranen
Expositie Ewa Zdanowicz  
Expositie Awet Afeworki
Quotes van Marcel Reulen & Perishable Rush – Posterproject met quotes van 
Wageningers

Juli

Quotes van Marcel Reulen & Perishable Rush – Posterproject met quotes van 
Wageningers
Expositie - Lies van Hall
Expositie Fred Mutebi

Augustus
Expositie - Lies van Hall
Expositie Fred Mutebi
Tentoonstelling met fraaie foto’s van Wageningse monumenten

September Tentoonstelling met fraaie foto’s van Wageningse monumenten

Oktober Tentoonstelling collectie ‘Introspectie’ door gastcurator Lara de Brito
Foto-expositie Camera Club Wageningen

November Expositie O₂ - Roberto ten Hoedt

December Expositie Het Gelders Palet


