
Met Taalvisite, onderdeel van de 
gezinsaanpak binnen de 
bibliotheek, helpen we 46 gezinnen 
met het creëren van een taalrijke 
omgeving én het bevorderen van 

leesplezier. 

8.384 
leden 

highlights 2021

De bibliotheek biedt 
behoeftegestuurde service met 
350 thematassen voor jeugd en 
ontwikkelt nieuw aanbod voor 
Kinderdagverblijven. 

Nieuwe certificering van de 
Certificeringsorganisatie 
Bibliotheekwerk Cultuur en Taal 
(CBCT). 

Ondanks de lockdowns blijft de bibliotheek 
geopend, omdat deze is aangemerkt als 

essentiële dienstverlening. Het ledenaantal stijgt 
met 269 leden. 

125.223
uitleningen

www.detweedeverdieping.nu

De bibliotheek ontvangt een 
innovatiesubsidie voor het 
organiseren van een conferentie 
Positieve Gezondheid en 
bibliotheekwerk in 2022.

In het kader van 50 jaar Nieuwegein 
organiseren we samen met partners 
lezingen, promotieacties en activiteiten. 
De tentoonstelling en lezing rondom de 
vondst van een middeleeuws zwaard trekt 
veel bezoekers uit het hele land. 

298.647
drempeloverschrijdingen

Nieuwsgierig geworden naar alle highlights van 
bibliotheek De tweede verdieping in 2021? 
Bekijk het activiteitenverslag!

Mevrouw G. Wiegant ontvangt voor haar 
innovatieve inzet voor de bibliotheek 
een koninklijke onderscheiding. De heer 
R.J.W. Zuidhof volgt haar per 
1 december op als directeur-bestuurder.



“Naar de bieb gaan, voelt voor mij als een dagje uit. 
Ik doe er niet alleen kennis op, maar heb er ook 
gezellige ontmoetingen”
Bezoeker Renée 

www.detweedeverdieping.nu

quotes

“Ik heb erg genoten van de door jullie 
georganiseerde Thrillerwandeling met lunch. Ik hoop 
dat er nog meer verrassende dingen in de toekomst 
door jullie georganiseerd gaan worden.” 
Deelnemer Els

“Door het bespreken van allerlei onderwerpen 
waar we allemaal mee te maken hebben, is 
iets waardevols neergezet. Ook is er een hechte 
groep ontstaan, wat, zeker in deze tijden, heel 
belangrijk is.”
Deelnemer Lucky Life Carletta 

“Binnenkort gaat mijn zoon naar school. 
Bij de ouder-kindochtenden heeft hij 
zelfvertrouwen gekregen en ik deed 
daar veel kennis op. Ook kreeg ik tips 
van andere ouders.”
Bezoeker ouder-kindochtend

“Ik vond het heel gezellig om mee te helpen bij de 
Kinderboekenweek. Af en toe was het improviseren, 
maar we hebben er met z’n allen een leuke avond van 
gemaakt. Hopelijk kan ik er de volgende keer weer bij 
zijn!”
Vrijwilliger Nynke

Dit vertellen onze bezoekers over de bibliotheek in 2021

Diverse media berichten dit jaar over ons. 
Benieuwd naar de reportages? 
Kijk op onze website!

“Ik vind het leuk dat er over verschillende 
onderwerpen wordt gepraat bij het PLUS-cafe en 

Lucky Life. We leren veel van elkaar, doordat de 
onderwerpen in kleine groepjes besproken worden. 
Het is altijd gezellig!”
Deelnemer Herman 


