
 

De zeven Stuifzandgemeenten boden samen een divers
workshopprogramma aan om de verenigingen van de regio te

versterken. Het aanbod was divers: van wetgeving, over
communicatie naar het versterken van de vrijwilligerswerking.

En het werd gesmaakt. De  vormingen op de 1e donderdag
van de maand zaten zo snel vol, dat we een extra editie

inlasten in oktober. In totaal werden 9 workshops
aangeboden..

UPDATE JE VERENIGING

 

JAARVERSLAG 2021

 

In mei 2021 werden k.ERF en Cultuurnetwerk Kempen
omgedoopt tot Stuifzand. Een nieuwe naam, een nieuwe

website, een nieuwe nieuwsbrief, ... . Maar wel de vertrouwde
ploeg én de vertrouwde dienstverlening.

EEN NIEUWE NAAM, EEN NIEUWE HUISSTIJL

De Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de
voorbereidende comités, de strategische groep, de
stuurgroepen, een plandag ... deze opsomming
doet uitschijnen dat Stuifzand een praatbarak is,
maar niets is minder waar! 
"Veel geblaat en veel wol" is één van onze waarden. 
Ook in 2021 werden de sterke netwerken gevoed én
hebben we samen weer heel wat werk verzet. In dit
jaarverslag vind je enkele hoogte punten.

STERK NETWERK

In 2021 werden heel wat keuzes gemaakt om de
UiTPAS in onze regio in te voeren. We
bestuurdeerden de opties en kozen niet alleen voor
UiTPAS, maar ook voor aansluiting bij de bestaande
UiTPAS regio Kempen. 
2022 wordt een jaar van voorbereiding om dan in
2023 echt een UiTPASregio te worden.

UITPAS, WE KOMEN ERAAN

 

Met de komst van Kim Nevelsteen kreeg onze bovenlokale
cultuurwerking een gezicht én een enthousiaste aanjager om al

onze werven met veel goesting vast te pakken en waar te maken..

START BOVENLOKAAL CULTUURCOÖRDINATOR

Onze zeven bibliotheken experimenteren samen
met lagere scholen hoe we in partnerschap het
leesvuur bij onze kinderen weer kunnen
aanwakkeren. We deden een leesscan in de
deelnemende scholen, we leerden de doorgaande
leeslijn kennen én gingen in verschillende labo's
aan de slag met verschillende facetten van
leesbevordering.  

LEESLAB - LEZERS MAAK JE SAMEN

 

De bibliotheken van Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout,
Mol en Retie zijn vanaf oktober allemaal Stuifzandbib. Onze

bibklanten krijgen 7 bibliotheken, 7 prachtige collecties en 7
hulpvaardige bibteams voor de prijs van één. Aan deze

samenwerking ging een heel proces vooraf. Eén gezamenlijk
lidmaatschap en leenreglement komt er niet op 1-2-3.
Bovendien werd het softwaresysteem van de bib ook

gewijzigd. Met andere woorden het was een intense periode
voor het bibcollectief met een prachtige regiobib als resultaat. 

1 NAAM, 1 LIDKAART, 1 REGLEMENT VOOR
 7 BIBLIOTHEKEN 

Een krachtige culturele plek is een plek die door het
verhaal dat aan deze plek kleeft of door zijn uiterlijk
mensen aantrekt. Een plek die wat me je doet: tot
rust komen, inspireren, energie geven,
ontmoetingen biedt. 
Het Cultuurcollectief van Stuifzand is gestart met
de inventarisatie van deze plekken. Een proces dat
in 2022 zal worden verdergezet, met een groots
participatief traject, wie anders dan onze eigen
burgers weet immers beter welke krachtige
culturele plekken wij rijk zijn.

KRACHTIGE CULTURELE PLEKKEN

 

Je thuis is nummer 1, het werk of school is nummer 2. En
nummer 3? Kan dat de bib zijn? De bibliotheek als

toegangspoort van kennis en informatie. Maar ook als plek om
te ont-moeten, een plek om jezelf te zijn, waar je je kan

amuseren, maar waar je op verhaal kunt komen. Het
bibcollectief van Stuifzand gaat alvast aan de slag om deze

plek te worden. Met een heuse leesclub zijn we gedoken in de
verschillende kenmerken van een derde plek. We zijn ook echt
op uitstap geweest. Het Babbelkousje, De Chocoladefabriek in

Gouda en de Bib van Bree kregen onze leergierige
expeditieleden op bezoek. En dat allemaal in voorbereiding

van dé expeditie naar de Deichmanbibliotheken in Oslo. Dat
staat in 2022 op de agenda.

EXPEDITIE COMMUNITY LIBRARIAN 

Van de sluiting "profiteren om samen met de hele
ploeg. op verkenning te gaan in de nieuwe
samenwerking.

 

 

Een gezamenlijke vorming jeugdliteratuur door Iedereen
Leest verrijkt onze collectiekennis en ons netwerk.


