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Vooraf 

Het speelveld van de Bibliotheek is groot 
en kent veel dynamiek. In de komende 
periode groeit de Bibliotheek van het 
uitlenen van collecties naar een ‘schat- 
kamer’ van bronnen, en van educatie naar 
‘werkplaats en ontmoeting’.  
Tegelijkertijd ontwikkelt de Bibliotheek zich 
door, tot een ‘ontmoetingsplek’ met als 
doel mensen in staat te stellen kennis, 
ervaring en interesses te delen. Doordat 
de Bibliotheek er voor kiest een breder 
aanbod van diensten (schatkamer, 
werkplaats en ontmoetingsplaats) te 
faciliteren, maakt ze haar eigen speelveld 
groter. Naast de uitleenfunctie willen we 
de andere kernfuncties  - lezen, leren en 
informeren - een prominente plek geven. 
De markt van e-books groeit langzaam 
verder. Op dit moment bevinden we ons in 
een overgangsfase waarin het van belang 
is mediawijsheid te bevorderen en te 
werken aan regulering op het gebied van 
inhoud en infrastructuur. 
De komende 5 jaar is een transitieperiode; 
het mediagebruik zal verder opschuiven 
richting digitalisering, maar grote groepen 
mensen zullen ook nog gebruik maken 
van traditionele, fysieke media. Voor de 
Bibliotheek betekent dit een tweesporen- 
beleid en een hoge mate van alertheid om 
de fysieke en digitale bibliotheek goed op 
elkaar te laten aansluiten, zodat ze elkaar 
versterken. 
 
algemene ontwikkelingen 
 

Het  jaar 2013 was het eerste jaar waarin 
de Bibliotheek Oldenzaal een deel van het 
subsidiebedrag moest inleveren. 
Conform de afspraak met de gemeente 
was de Bibliotheek al eerder begonnen 
met het doorvoeren van bepaalde 
bezuinigingen, om - mede daardoor - een 
reserve op te bouwen voor een komende 
herinrichting en de beleidsprioriteit 
‘onderwijs’. 
Per 1 januari 2013 zijn de tarieven voor de 
gebruikers vanaf 18 jaar, aanzienlijk 
gestegen. De Bibliotheek Oldenzaal is 
overgegaan tot 1 tariefstelling van € 49,00 
per jaar, hetgeen in de meeste gevallen 
een tariefstijging betekende van 40%. 
Geprobeerd wordt hiermee een deel van 
de bezuiniging (€ 50.000) te realiseren. 

Uiteindelijk is gebleken dat bij de 
Bibliotheek Oldenzaal het aantal 
betalende leden - door deze forse 
tariefstijging – aanzienlijk is teruggelopen. 
Ook in 2013 was een zogenaamde 
‘uitvoeringsovereenkomst’ met de 
gemeente Oldenzaal van toepassing. 
Deze houdt in dat er, voor het beschikbaar 
gestelde subsidiebedrag, afgesproken 
prestaties moeten worden verricht. 
 

In 2013 speelde gedurende het gehele 
jaar de huisvestingsproblematiek. Door de 
Bibliotheek zijn diverse onderzoeken 
gedaan naar mogelijke alternatieve 
huisvesting, mede om hierdoor het 
geplande bezuinigingsdeel te realiseren. 
Door diverse oorzaken heeft dit tot op 
heden nog niet tot resultaten geleid. 
 

Wel is bij de gemeente in mei 2013 een 
verzoek ingediend om met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2013, een verlaging 
van de huurprijs van het huidige gebouw 
tot een marktconforme prijs door te 
voeren. 
In combinatie met het inleveren  van een 
aantal vierkante meters zou ook dit leiden 
tot het  gewenste bezuinigingsbedrag. 
 

Eind 2013 is hierover van de gemeente 
nog geen duidelijkheid verkregen. 
 
landelijke en provinciale ontwikkelingen 
 

Alle 25 bibliotheken in Overijssel maken 
deel uit van het ‘Netwerk van Overijsselse 
Bibliotheken’. Dit netwerk maakt dat er - in 
gezamenlijkheid - veel meer resultaten 
bereikt kunnen worden dan wanneer dat 
afzonderlijk zou moeten worden gedaan. 
Een groot deel van de ondersteunende 
dienstverlening vindt plaats door 
uitbesteding van deze taken (vooral op het 
terrein van automatisering, financiële 
administratie, personeelszaken etc.) aan 
de Rijnbrinkgroep. De Rijnbrinkgroep is de 
opvolger van de Overijsselse Bibliotheek 
Dienst (na de fusie met Biblioservice 
Gelderland, de provinciale service- 
organisatie in Gelderland). Zo kan heel 
efficiënt worden gewerkt. 
 

Uitgangspunt van beleid is de meerjaren- 
strategie 2013-2016: ‘De Bibliotheek: 
schatkamer van kennis, educatie en 
ontmoeting’. 
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Verder is in 2013 het concept van een 
nieuwe bibliotheekwet voor advies naar de 
Raad van State gestuurd. Begin 2014 is 
het concept bekend geworden, waarin de 
volgende zaken opvallen: 

 de 5 kernfuncties (lezen en leesbevor- 
dering, leren, informeren, ontmoeting 
en debat, kennismaken met kunst en 
cultuur) worden middels het wetsvoor- 
stel onderschreven; 

 in het wetsvoorstel is geen sprake van 
het handhaven van een bibliotheek-
voorziening in elke gemeente; 

 in het wetsvoorstel is geen sprake van 
een koppeling van het lidmaatschap 
van de fysieke en digitale bibliotheek. 

 

In de Tweede Kamer wordt hier in voorjaar 
2014 over gesproken. Bedoeling is dat de 
nieuwe bibliotheekwet in 2015 in werking 
treedt. 
 
lokale ontwikkelingen 
 

Opnieuw is er door de medewerkers erg 
hard gewerkt om met name de 
kernfuncties in het kader van de 
uitvoeringsovereenkomst met de 
gemeente Oldenzaal (leren, lezen, 
informeren) te realiseren. 
Dat dit wederom gelukt is, blijkt uit de 
cijfers in dit Resultatenverslag. 
Wij zijn er met zijn allen trots op dit voor 
de gemeenschap van Oldenzaal te doen.  
Dat dit ook op prijs wordt gesteld, blijkt uit 
de vele complimenten die het personeel 
van de klanten en bezoekers ontvangt. 
 

De Bibliotheek Oldenzaal is vanaf 2013 
ook meer en meer bezig met het inbouwen 
van diverse digitale mogelijkheden binnen 
de dienstverlening. Hierbij is de 
Bibliotheek afhankelijk van de provinciale 
en landelijke ontwikkelingen, want het is 
veel te kostbaar om dit op lokaal niveau op 
te pakken. 
Gelukkig verlopen de ontwikkelingen rond 
de mogelijkheden van het uitlenen van e-
books nu wat sneller zodat dit onderdeel in 
2014 ook een volwaardig onderdeel van 
het bibliotheekaanbod zal worden. 
 
scholing, training, overlegsituaties 
deelname door diverse medewerkers, o.a: 
intern: oefensessies databanken; 

extern: scholing Boekstart; training onder- 
wijsspecialist; MBO- en mentortraining 
Leesconsulent; Cultuureducatie met 
Kwaliteit; What’s Appening; Focusgroep 
de Bibliotheek op school; Werken met de 
monitor; conferentie Laaggeletterdheid; 
cursussen Voordeel met je Biebpas; Een 
communicatieplan in 10 stappen en de 
cursus Innovatief ondernemerschap 3.0 
overleg: DOBO; provinciale commissies 
en stuurgroepen; Werkgeverschap in 
Netwerkverband Overijssel;  centraal 
collectioneren; Boekstart; de Bibliotheek 
op school; Biebwijz; werkgroep Aangepast 
Lezen; overleg mediatheken TCC; 
MarCom; Arcon; platform Ondernemings- 
raden en Culturele Commissie. 
 
 
 

 
 
 

 
Fred Diks (kinderboekenauteur ) leest 
 - de door hem geschreven tekst van - 

 het Juniordictee voor 



resultatenverslag ’13 de Bibliotheek Oldenzaal 

3 

 kennis en informatie 
- inlichtingen en informatie  
Het aantal vragen in de Frontoffice steeg 
t.o.v. 2012 (17.301). Dat betrof alle onder- 
delen: 
-  huishoudelijke vragen:   10.115 (9.352) 
-  wegwijsvragen:      2.933 (2.606) 
-  speurvragen:        6.024 (5.343) 
Totaal:           19.112 (17.301) 

Het aantal verlengingen nam toe, van  
71.524 (2012) tot 80.864. Dit betekent een 
stijging van 13 %.  
Het aantal reserveringen nam met 6% toe, 
van 13.350 (2012) tot 14.176.  
Het procentuele aandeel verlengingen en 
reserveringen dat digitaal verliep, bedroeg 
86%  (2012: 83%), respectievelijk 75% 
(2012: 78%); 
- introducties voor publiek 
Er vond één sessie met uitleg van de 
website en -catalogus, plaats; 
- de Bibliotheek op school 
In maart vond er een informatieavond 
plaats voor het basisonderwijs, waarbij 
informatie is gegeven over actuele 
ontwikkelingen t.a.v. de dienstverlening 
van de Bibliotheek, met name over de 
Bibliotheek op school; 
- lezingen  
Lezingen die we - op het terrein van 
‘kennis en informatie’ - organiseerden, 
betroffen de thema’s: ‘Het seniorenbrein’, 
‘Dromen’, en ‘Grenzen aan de zorg’;  
- tijdens een CuSo-middag namen 45 
geïnteresseerden kennis van de ontwik- 
kelingen binnen het (Oldenzaalse) 
Bibliotheekwerk; 
- Bij  het multicultureel festijn in TCC 
Potskampstraat, lieten  bezoekers zich 
informeren over mogelijkheden die de 
Bibliotheek Oldenzaal biedt;  
- maatschappelijke stages 
Vijftien leerlingen van het Twents Carmel 
College Lyceumstraat en de Thij  deden 
hun stage in de Bibliotheek. 
 
Totale belangstelling bij ‘kennis en 
informatie: 386 
 

 ontwikkeling en educatie 
- introductiebezoeken groepen 6 
Tien groepen 6 hebben in het verslagjaar 
een introductiebezoek gebracht. Centraal 
staan met name mediawijsheid en, daar- 
naast, leesbevordering;  

- Junior Dictee Overijssel 
In maart namen 17 leerlingen van  8 
scholen deel aan het lokale Junior Dictee 
georganiseerd voor de hoogste groepen 
van het basisonderwijs.  De beste 2 
kandidaten deden vervolgens mee aan de 
provinciale finale, het Junior Dictee 
Overijssel.  Fred Diks, de boekenschrijver 
van onder andere de Koen Kampioen-
serie, schreef de tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twents Carmel College 
Er werden bibliotheekintroducties - mét een 
training mediawijsheid - gegeven voor 2 
klassen van TCC Praktijkonderwijs en voor 6 
VMBO brugklassen van locatie Lyceum -
straat; dit  in het kader van hun zogenaamde 
‘Biebproject’.  
Acht VMBO brugklassen van TCC Pots-
kampstraat bezochten de Bibliotheek voor 
het project ‘Vrij lezen in de klas’. Tijdens dit 
klassikale bezoek kiezen de leerlingen, 
onder begeleiding, elk een geschikt boek uit. 
Voorafgaand aan het bezoek geven ze aan 
welk genre zij graag willen lezen. De 
Bibliotheek zorgt vervolgens voor een 
selectie van boeken. Deze gaan mee naar 
school en blijven in het lokaal, als een  
huurcollectie. Tijdens het eerste deel van 
iedere les Nederlands wordt er gelezen. 
 

De afdeling Praktijkonderwijs maakte  in 
2013 gebruik van een wisselcollectie van 
120 lees-, luister- en informatieve boeken. 
Locatie de Thij leende van oktober tot en 
met december ongeveer 70 leesboeken voor 
hun Jonge Jury-project. 
Locatie de Thij en Lyceumstraat namen ook 
in 2013 een aantal modules van Biebsearch 
af. Lyceumstraat heeft vanaf schooljaar 
2014-2015 te kennen gegeven te willen 
stoppen met Biebsearch. Hen is een 
alternatief voorstel gedaan. 
 
- Carmeldictee 
Circa 900 derde klas leerlingen deden mee 
aan de voorronde van het Groot 
Carmeldictee der Nederlandse taal, voor de 
elfde keer georganiseerd door de 
Bibliotheek en het Twents Carmel College. 
Aan de finale namen 36 leerlingen van de 
locaties Lyceumstraat, Potskampstraat en 
de Thij, deel. Elk onderwijsniveau had een 
winnaar; ze kregen elk een e-reader als  
hoofdprijs. 
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-  laaggeletterdheid 
Uit het Lees- en Schrijfpunt  werden 315  
boeken voor laaggeletterden geleend. Op 
een pc kan worden geoefend met diverse 
programma’s, waaronder De Slimme 
Nieuwslezer en internetinstructie met Klik 
en Tik (oefenen.nl). 
Op het terrein van laaggeletterdheid wordt  
samengewerkt met ROC van Twente,GGD 
en de Bibliotheken van Enschede, Losser 
en Haaksbergen. 
In de eerste week van november werd het 
Festival van het Woord georganiseerd. Op 
het groots opgezette programma stonden 
diverse lezingen voor ROC-docenten, be- 
leidsmedewerkers van gemeentes, SWB,  
GGD Twente en directies, plus medewer- 
kers van bibliotheken. Tevens waren er 
workshops gedichten schrijven voor cur- 
sisten van lees- en schrijfcursussen en 
schrijfster Marjan Berk maakte een rondje 
langs de ROC-locaties.  Samen met de 
Enschedese Rotary was er een ‘markt’ 
waar boeken in eenvoudige taal  werden 
verkocht voor een crossing books-project.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ROC 
Een groep inburgeraars en laaggeletter- 
den bracht een introductiebezoek. Daar- 
naast bezochten regelmatig ROC-groepen 
op eigen initiatief de Bibliotheek, om  
boeken uit te zoeken;  

- Aangepast Lezen 
De Bibliotheek Oldenzaal tekende een 
convenant met de Stichting Aangepast 
Lezen, voor een meer persoonlijk gerichte 
en betere service aan potentiële klanten 
met een leeshandicap. Zo kan direct en 
online een proeflidmaatschap met 
Aangepast Lezen worden afgesloten; 
- Mediawijsheid 
In de Week van de Mediawijsheid werd 
een workshop ‘Betrouwbare gezondheids- 
sites’ gegeven. De belangstelling was 
gering: 5 personen. 
De ANBO Oldenzaal, huurde elke 3e 
dinsdag van de maand (7x per jaar) de 
instructieruimte voor computeruitleg aan 
senioren; zogenaamde ‘inloopmiddagen’; 
- computercursussen 
In totaal 91 personen volgden een compu- 
tercursus. Voor beginners bestond het 
aanbod uit uitgebreide Windows- en 
internetcursussen en, voor gevorderden, 
cursussen Fotobewerking, Fotoalbums en 
een opfriscursus Windows en internet.  
Nieuw waren 2 i-Padcursussen.  
Samen met de Rabobank werden 4 gratis 
workshops ‘internetbankieren’ gegeven; 
- overige cursussen 
In samenwerking met HOVO-Overijssel 
(Hoger Onderwijs Voor Ouderen) werden 
de cursussen Geschiedenis van de 
Beeldhouwkunst en Kunstenaars tijdens 
de Eerste Wereldoorlog gegeven. 
Ben Coelman verzorgde een operacursus 
over Monteverdi, Rossini en Wagner. 
 

Aan bovenstaande activiteiten namen in 
totaal bijna 2100 personen deel. 
 

 kunst, cultuur / ontmoeting en 
debat 

-  de Zondag van de Kinderpoëzie 
De Zondag van de Kinderpoëzie op 14 
april, was wederom een succes. De 
organisatoren Impuls en de Bibliotheek 
waren niet ontevreden met de deelname 
van 595 kinderen. Op het podium van De 
Bond droegen 40 kinderen - in aanwezig- 
heid van een enthousiast publiek - hun 
gedicht voor. De Schoolprijs, de prijs voor 
de school die kwalitatief en kwantitatief het 
best scoort, was opnieuw voor Vrijeschool 
De Zevenster. Nummer 2 en 3 waren De 
Nutsschool, respectievelijk OBS De Linde;  

 

Taalsamenwerking Oldenzaal 
De gemeente Oldenzaal heeft in oktober 
2013 het initiatief genomen voor ‘Taal- 
samenwerking Oldenzaal’. De partners, 
zijnde de  gemeente, de Bibliotheek, 
Impuls, ROC van Twente, Stichting Palet 
en Stichting Lezen & Schrijven,  gaan 
zich vanaf begin 2014 intensief inzetten 
voor het bestrijden van laaggeletterdheid 
in Oldenzaal, door middel van het lande- 
lijke concept ‘Taal voor het Leven’. Laag- 
geletterden (allochtoon én autochtoon) 
kunnen kiezen tussen een traject bij het 
ROC en een begeleidingstraject door een 
vrijwillige taalcoach. In de Bibliotheek 
wordt een Taalpunt, een ontmoetingsplek 
en een materialenbank, ingericht.  
De Bibliotheek organiseerde een bijeen 
komst over het project ‘Taal voor het 
Leven’, bezocht door 25 potentiële 
taalvrijwilligers. 
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-    Auteursactiviteiten 
De Bibliotheek organiseerde in samen- 
werking met de Bibliotheek Dinkelland op 
1 oktober, twee voorstellingen van het 
programma ‘De Mees Kees-show’ met  
schrijfster Mirjam Oldenhave en haar 
groep MOEX,  in Stadstheater De Bond. 
Ruim 270 scholieren uit Oldenzaal 
maakten deze voorstelling mee; 
- Stadsdichter 
Stadsdichter Robert Monninkhoff schreef 
in het tweede jaar van zijn ambtstermijn 19 
gedichten over Oldenzaal. Eind december 
startte de verkiezingsprocedure voor zijn 
opvolger die vanaf april 2014 bekend is. 
De tweede Oldenzaalse Midzomernacht  
in het Kalheupinkpark  - een initiatief van 
de huidige stadsdichter - werd vanwege 
het slechte weer op 28 juni, afgelast; 
- lezingen en filmpresentaties 
Hans Kolmschot verzorgde in het voorjaar 
2  filmavonden over Oldenzaal, waarvan 
één in samenwerking met  het Filmhuis en 
Stadstheater De Bond. De onderwerpen 
waren ‘Oldenzaal van 1945 tot 1975’ en 
‘Oldenzaal in de Tweede Wereldoorlog’. 
Deze avonden telden 320 bezoekers. 
In samenwerking met Boekwinkel Heinink 
en Hotel De Wilmersberg, organiseerden 
we 3 lezingen. Achtereenvolgens waren te 
gast: thrillerauteur Karen Slaughter, advo- 
caat Gerard Spong en Miriam Guensberg, 
een schrijfster met Oldenzaalse roots.  
 - exposities 
In de tentoonstellingsruimte is door het 
jaar heen, gelegenheid voor derden om 
kunststukken te laten zien. Het betrof 6 
tentoonstellingen met, onder andere, 
sieraden van de Versierders; schilderijen  
van Artistiekplezier, Ellen van Boggelen en 
de groep rondom Francois Peters.  
Een bijzondere presentatie was die van 
TCC Praktijkonderwijs. Leerlingen stelden 
‘Beeld van Beatrix’ samen; werkstukken 
n.a.v. de troonswisseling.  
Leerlingen van TCC Lyceumstraat toon- 
den opnieuw hun creatieve werkstukken. 
Deze expositie werd feestelijk geopend 
door Jacqueline Huijsmans, 
locatiedirecteur en Bert Heideman, 
bibliotheekdirecteur; 
De Bibliotheek is jaarlijks deelnemer van 
de manifestatie Kunst in de Etalage. In 
2013 exposeerde Herman Stel een 
selectie van zijn schilderwerk; 

- Jongerenproject 
De Bibliotheek Oldenzaal was in 2013  
kartrekker van het gemeentelijk jongeren- 
project Sing a Song, dat we samen met 
Kaliber Kunstenschool, Stadstheater De 
Bond en het  onderwijs organiseerden. De 
grote finale werd, inclusief uitvoerenden, 
bijgewoond door 450 personen; 
 

 
 
 
 
 
-  CuSo 55+  
De Culturele Soos ontving 8 collecties 
voor thema(boeken)tafels;  
-  gemeentelijke werkgroepen 
De Bibliotheek nam deel aan de - door de 
gemeente ingestelde - werkgroepen 
Culturele werken en ouderen en Ouderen 
en mantelzorg. 
 

Het Platform Cultuureducatie Oldenzaal, 
waar de Bibliotheek zitting in neemt, gaf 
o.a. aandacht aan jongerenprojecten, het 
cultuurarrangement Oldenzaal, een 
cultuureducatiemarkt  en een website.  
 
Aan bovenstaande activiteiten namen in 
totaal circa 1800 personen op enigerlei 
wijze deel.  

 

 lezen en literatuur 
- introductiebezoeken groepen 3 
In 2013 zijn 15 groepen, met totaal 303 
leerlingen, uit groepen 3 ontvangen. Dit 
gebeurt aan het begin van het schooljaar 
zodat het introductiebezoek aansluit bij de 
fase van het leren lezen. Bij de bezoeken 
zijn 45 kinderen ingeschreven; 

Thrillerauteur Karin Slaughter, te gast in  
de Maand van het Spannende Boek 
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- De Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen gingen op 23 
januari van start met het Voorleesontbijt. 
Leerlingen van groep 2 van basisschool 
De Linde, locatie de Thij / Graven Es, 
waren uitgenodigd en -  als speciale gast -
voetballer Jan Vennegoor of Hesselink. Hij 
las onder meer het Prentenboek van het 
Jaar,  ‘Nog 100 nachtjes slapen’ voor. 
Onderdeel van de Voorleesdagen waren 
verder een inloopochtend voor ouders en 
opvoeders, bezoeken aan 3 kinderdagver- 
blijven en de voorstelling ‘Feest’ door 
Poppentheater Rensje Ronzebons;  
- Leesprogramma 
Het Leesprogramma blijft een ‘topper’. Dit 
jaar deden bijna 1000 leerlingen in hun 
groep mee. Het thema was ‘Ken jij ze al: 
de toppers uit de bieb’. De leerlingen 
lazen in dit kader, ieder 5 boeken en 
ontvingen aan het eind een oorkonde; 
-  voorlezen op  woensdagmiddag 
In dit verslagjaar is voorgelezen aan 438 
kinderen, iets minder dan in 2012. De 
oorzaak van deze daling is waarschijnlijk 
gelegen in de invoering van het continu- 
rooster op steeds meer basisscholen. 
Onze voorleesvrijwilligers Anne-marie, 
Carla, Joke, Marion en Wies zorgen 
afwisselend, voor een nog aantrekkelijker 
bibliotheekbezoek van jonge kinderen.  
Op zaterdag 30 november nam Sint 
Nicolaas de honneurs waar en las voor 
aan een grote groep kinderen en ouders;  
-  Voorleeswedstrijd 
Deze wedstrijd kende 13 deelnemers van 
even zovele scholen. Jaap Davina van de 
Franciscusschool,  was de winnaar van de 
lokale finale tussen de schoolkampioenen. 
Jaap vertegenwoordigde Oldenzaal bij de 
regionale ronde die in Oldenzaal werd 
gehouden. Burgemeester Theo Schouten 
was daarbij voorzitter van de jury die de 9 
kandidaten beoordeelde; 
- Biebwijz 
De basisscholen maken vooral gebruik 
van de aangeboden introductiebezoeken, 
het leesprogramma en doen veelal mee 
aan de landelijke leesbevorderende 
activiteiten als de Kinderboekenweek en 
de Nationale Voorleeswedstrijd. De 
belangstelling voor een product als ‘de 
doorlopende leeslijn’, blijft minimaal. 

 
 

- Kinderboekenweek 
In de Kinderboekenweek was er een 
filmvoorstelling ‘Mijn avonturen door V. 
Swchwrm’ , gecombineerd met een 
fotoshoot met ‘auteur’ Geronimo Stilton. 
Meer dan 250 belangstellenden woonden 
de film en dit optreden bij. 
Het motto ‘Klaar voor de start; sport & spel 
in kinderboeken’, inspireerde tot een 
sportief programma i.s.m. Impuls; 

- Wisselcollecties 
Het product ‘Wisselcollecties’ is in het 
schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 
succesvol afgezet. Elf basisscholen 
huurden in totaal 4150 boeken om de 
leesvaardigheid en -plezier van hun 
leerlingen te stimuleren;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boekstart 
Op 28 november opende burgemeester 
Theo Schouten ‘BoekStart’, in de Biblio- 
theek Oldenzaal. In samenwerking met het 
Consultatiebureau van de GGD Twente  en 
met een aanbeveling van de burgemeester  
worden ouders van jonge kinderen geïnfor- 
meerd over het belang van voorlezen.  
Ouders die hun kind inschrijven als lid, 
ontvangen een BoekStart-koffer met daarin 
baby- / peuterboekjes.  
De eerste resultaten zijn positief.  In 2013 
zijn er,  tot 26 november, 17 kinderen van 
0-2 jaar ingeschreven; na de opening op 
28 november zijn er 27 leden bij gekomen. 
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-  de Bibliotheek op school 
De voorbereiding voor de opening van de 
eerste Bibliotheek op school, zijn in het 
najaar van 2013 gestart. Breedwijs Zuid-
Berghuizen zal de eerste locatie zijn waar 
dit project wordt geïmplementeerd. In de 
aanloop naar de opening, in februari 2014, 
is op de Leemstee - één van de partners - 
het meetinstrument de Monitor uitgevoerd. 
Op deze wijze vindt een nulmeting plaats 
en kunnen de resultaten van het project op 
o.m. leesplezier en leesattitude worden 
vergeleken bij toekomstige metingen; 
- Boekenweek 
Aan het eind van de Boekenweek  werd 
het Twents Lezersfeest gehouden, 
georganiseerd door de Bibliotheken van 
Oldenzaal, Tubbergen en Losser, Boek- 
winkel Heinink en Stadstheater De Bond. 
Hoofdgasten waren popprofessor Leo 
Blokhuis, Thomas Rosenboom en Esther 
Gerritsen. De presentatie was in handen 
van Wim Brands en Daniel en Lorijn Von 
Piekartz oogsten succes met hun muziek. 
Sponsoren waren de Geldermanstichting, 
notariskantoor Riteco en Bordan accoun- 
tants.  
Er waren 220 bezoekers. 
-  Leeskringen 
Twee leeskringen Literatuur en twee 
leeskringen Geschiedenis, met in totaal 44 
deelnemers, kwamen ieder 5 maal bijeen;    
- Nederland Leest 
Tijdens deze landelijke leescampagne 
reikten we aan onze leden,  950 gratis 
exemplaren van de roman Erik, of Het 
klein insectenboek  van Godfried Bomans 
uit. De campagne ging van start met een 
diaserie over ‘Insecten langs de Dinkel’, 
door  Eddy Oude Voshaar. Verder was er 
de gehele maand november gelegenheid  
om eigen boeken te komen ruilen. De 
Fotoclub Oldenzaal exposeerde foto’s 
over insecten.  
Niels Klinkenberg (Godfried Bomans 
Genootschap) hield een lezing. 
Aan de schrijfworkshop onder leiding van 
Sandra di Bortolo namen 15 mensen deel.  
Het Twents Carmel College, locatie de Thij 
ontving voor 100 leerlingen van 4 vwo een 
exemplaar van het boek. Zij maakten op 
basis hiervan, opdrachten en deden 
vervolgens mee aan de landelijke activiteit 
Nederland Leest Live.  

De Stichting tot steun van het sociaal-
cultureel werk in Oldenzaal, leverde 
financiële ondersteuning. 
 
Aan bovenstaande activiteiten namen in 
totaal meer dan 2600 personen op 
enigerlei wijze deel. 
 

 
.

 
 
 
 
               

‘popprofessor’ Leo Blokhuis; 
 één van de te gasten op 
het Twents Lezersfeest 
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resultaten 2013 

 

 aantal 2013 2012 

kennis en informatie 

voorschoolse periode & basisonderwijs   

voortgezet onderwijs 

wisselcollectie boeken 120 120 

volwassenen 

uitleg pubcat  deelnemers 1 7 

publieksrondleiding deelnemers 0 5 

lezingen lezingen 3 6 

 bezoekers 295 145 

presentaties  presentaties 3 3 

 bezoekers:  

 multiculturele markt 20  20 

cultuureducatiemarkt 10  n.v.t. 

 presentatie CuSo 45 n.v.t. 

algemeen 

fysieke bibliotheek;  afgehandelde vragen 19.112 17.301 

maatschappelijke stagiairs  15 4

  

 

ontwikkeling en educatie  

voorschoolse periode & basisonderwijs  

groepsintroducties groepen 6 (per schooljaar) groepen 10 11 

 leerlingen 242 247 

Junior Dictee  scholen 8 8 

 deelnemers  17 17     

voortgezet onderwijs 

groepsintroducties brugklassen VMBO  groepen Vrij lezen 8 8 

 leerlingen 135 125 

 groepen Bieb-project 6 n.v.t. 

 leerlingen 150 n.v.t. 

groepsintroducties Praktijkonderwijs groepen 2 2 

 leerlingen 25  25 

Carmeldictee leerlingen  900 1000 

volwassenen 

lezingen en activiteiten laaggeletterdheid activiteiten    3  

                    bezoekers 325 25 

bibliotheekintroductie ROC groepen 1 1 

 deelnemers 10 10 

levering boeken laaggeletterden aan ROC aantal boeken 43 40 

uitleen boeken van Lees-&Schrijfpunt aantal boeken 315 250 

computercursussen + workshop deelnemers 96 85 

opfrisochtend computercursussen deelnemers 12 15 

internetbankieren deelnemers 41 32 

computer inloopmiddagen ANBO deelnemers 82 70 

cursussen HOVO aantal 2 2 

 deelnemers 27 39 

operacursussen aantal 1 2 

 deelnemers 13 58 
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  aantal 2013 2012 

kunst, cultuur / ontmoeting en debat 

 voorschoolse periode & basisonderwijs  

Zondag van de Kinderpoëzie deelnemers 595 662 

voorstellingen  Mirjam Oldenhave - MOEX bezoekers 272 331 

voortgezet onderwijs  

exposities  2 2 

volwassenen  

lezingen en filmpresentaties lezingen 5 4 

 bezoekers 455 390 

Dichter naar de Nacht deelnemers n.v.t. 10 

Midzomernacht bezoekers n.v.t. 300 

exposities, incl. Kunst in de Etalage aantal 9 9 

Jongerenproject Sing a Song deelnemers en bezoekers 450 140   

boekentafels CuSo  8 8 

  

lezen & literatuur  

voorschoolse periode & basisonderwijs  

groepsintroducties groepen 3 groepen 15 17 

 leerlingen 303 378 

de Nationale Voorleesdagen nieuwe leden 49 35 

inloopochtend bezoekers 21 35 

bezoeken aan Kinderdagverblijf aantal 3 8 

 kinderen 48 120 

voorstelling Rensje Ronzebons bezoekers 85 100 

Leesprogramma deelnemers 993 1025 

Voorlezen (incl. Sinterklaas) bezoekers 438 530 

Voorleeswedstrijd scholen 12 13 

Kinderboekenweek bezoekers film & Geronimo 250 206 

 bezoekers spelmiddag  16 52 

wisselcollecties scholen 11 11 

 materialen 4150 4200 

voortgezet onderwijs  

themacollectie Jonge Jury boeken 70 n.v.t. 

Nederland Leest boeken 100 200 

Nederland Leest Live deelnemers 100 75 

volwassenen  

Boekenweek - Twents Lezersfeest bezoekers 220 230 

Nederland Leest boeken  950 1000 

Nederland Leest activiteiten bezoekers 45  150 

leeskringen Literatuur groepen 2 2 

 deelnemers 20 20 

leeskringen Geschiedenis groepen 2 2 

 deelnemers 24 10 
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resultaten 2013  

 2013 2012 

inwoners                                     32.137 32.206  

ingeschreven leners                              8.992  9.145  

lener percentage inwoners               28%     28.4%  

mediabezit reguliere collectie                                  48.682                             49.889  

wisselcollectie basisscholen    6.133 5.852  

uitleningen (incl. verlengingen)                             311.592                           319.662         

bezoeken                                                              114.935                 121.680  

verstrekte inlichtingen                               19.112 17.301  

bezoeken aan website 66.122 60.863  

    

 
baten/lasten 2013-2012 
baten 2013 2012 

gebruikersopbrengsten 173.097 160.545  

overige opbrengsten 100.951 46.412  

subsidie totaal 756.788 821.447  

 

totaal baten 1.030.836 1.028.404 

    

lasten 

        organisatie 22.357 20.910  

huisvesting 210.109 208.867  

personeel 463.136 481.781  

administratie 23.600 27.621  

automatisering 59.798 62.392  

media 152.503 167.214  

specifiek 85.815 7.093  

 

totaal lasten 1.017.318 975.878 

    

saldo 13.518 52.526 

    

subsidie 2013- 2012 2013 2012 

gemeentelijk subsidie per ingeschreven lener 82,63 89,82  

gemeentelijk subsidie per inwoner         23,12         25,51 
 
 
    

 
toekomstverwachting 
 
De jaarrekening 2013 sluit met een ‘winst’ van € 13.518. 
In het kader van de, door de gemeente opgelegde, bezuinigingen moet de komende jaren 
nog € 160.000 bezuinigd worden. 
Conform een plan van aanpak en in overleg met de gemeente Oldenzaal zal deze 
bezuiniging worden uitgevoerd. 
 
 
 



 

colofon 
tekst:     L.G.M. Heideman, H. Loman 
eindredactie:    H. Loman 
ontwerp:   H. Loman 
 
 
Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal 
Ganzenmarkt 11 7571 CD Oldenzaal 
Postbus 18 7570 AA Oldenzaal 
telefoon: 0541 512516 
fax: 0541 511535 
twitter: https://twitter.com/#!/bieboldenzaal 
facebook: https://www.facebook.com/bibliotheekoldenzaal 
e-mail: info@bibliotheekoldenzaal.nl 
www.bibliotheekoldenzaal.nl 
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