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Betrokken - deskundig - nieuwsgierig!

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is een 
plek voor ontmoeting, ontwikkeling en 
ontplooiing. We stimuleren inwoners 
van Voorne en Goeree-Overflakkee  in 
de brede zin van het woord. Door het 
aanbieden van cursussen, activiteiten en 
lezingen, door het organiseren van een 
breed aanbod activiteiten, maar ook 
door het onderwijs te ondersteunen in
 de (taal)ontwikkeling van leerlingen van 
0 – 16 jaar en door ons sterk te maken 
voor maatschappelijke participatie.

Een terugblik op 2019

In 2019 hebben we met veel energie 
gewerkt aan een zichtbare plaats in de 
samenleving. En met succes. De sociaal-
maatschappelijke en educatieve rol van 
de bibliotheek krijgt vorm en inhoud. 
Op Goeree-Overflakkee is het digiTaalhuis 
gestart, op Voorne staat het in de stij-
gers. Met de Voorleesexpress werken we 
gestaag verder aan de doorlopende lees- 
en medialijn 0-12 jaar. De Bibliotheek 
op School in het basisonderwijs staat als 
een huis, de uitrol op Goeree is in 2019 
gestart. Met het voortgezet onderwijs 
hebben we succesvolle pilots gedraaid 
gericht op leesbevordering. En de pro-
grammering mag er zijn; duizenden 
inwoners namen deel aan onze 
activiteiten. Dat doen wij niet alleen: 
graag willen wij onze partners, en 
datzijn er veel, bedanken voor de inspire-
rende en constructieve samenwerking 
het afgelopen jaar. Cijfers
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Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
 bibliotheekzhd

@ bibliotheekzhd
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Programma’s en activiteiten

• Boek&Film
• Tekentafel
• Creatafel
• KoffiePlus
• Lezingen
• Kliederlab
• Aanschuifkoor
• Leesgroepen
• Workshops

Programma’s en activiteiten

• Mamacafé
• Repaircafé
• Informatiepunt vrijwilligers

Programma’s rondomlaaggeletterdheid 
en digitale basisvaardigheden o.a.:
• Taalcafé
• Leescafé
• Digicafé
• Taalmaatjes
• Cursus Klik&Tik
• Cursus Digisterker

www.bzhd.nl

in de Bibliotheek op school

Kennism
aking &
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Bereikbaar & herkenbaar

Bibliotheek van de toekomst, een vooruitblik 

Taal en leesbevordering Persoonlijke ontwikkeling

1 3

Participatie & zelfredzaamheid

2

Op het moment van dit schrijven zitten we 
midden in de coronacrisis, op weg naar de 
1½-meter samenleving. Veel is nog onzeker, het 
zal ongetwijfeld wennen worden.

Wat recht overeind staat is onze ambitie: 
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta groeit de 
komende jaren uit tot de plek voor informatie, 
kennis delen en culturele ontspanning. Dat doen 
wij aan de hand van drie programmalijnen: 
Taal & Leesbevordering, Persoonlijke ontwik-
keling en Participatie & Zelfredzaamheid. Met 
dienstverlening die bereikbaar & herkenbaar is, 
met ruimte voor kennismaking & ontmoeting, 
voor jong en oud. Dat vraagt veel van onze mede-
werkers. Daarom zetten we actief en gericht in 
op deskundigheidsbevordering. Vasthoudend-
heid én flexibiliteit gaan hand in hand. Steeds 
vaker zullen wij onze leden en niet-leden naar 
hun behoeften en wensen vragen en hen uitno-
digen mee te denken en mee te doen. Wat zeker 
niet veranderd is onze blik naar buiten, samen-
werken is het devies.

Programma’s en activiteiten

•  Programma’s vroeg- en voorschoolse 
educatie 0 - 4 jaar

•  Programma’s de Bibliotheek 
op school 4-18 jaar

• Boekstart
• Boekstartcoach
• Nationale voorleesdagen
• Voorleesexpress
• Kinderboekenweek
• Nationale voorleeswedstrijd
• Summerschool
• Brielle Yourself
• Event: van leesprobleem naar 

leesplezier
• Voorleesactiviteiten

https://www.youtube.com/channel/UClotUWarcQGdBwmsAhkyVrQ
https://www.instagram.com/bibliotheekzhd
https://nl-nl.facebook.com/Bibliotheek-Zuid-Hollandse-Delta
https://www.linkedin.com/company/bibliotheek-zuid-hollandse-delta

