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Vooraf 
 
De bibliotheken staan voor een uitdagende 
toekomst. 
 

“De kern van de opdracht van de Bibliotheek is 
dat zij bijdraagt aan, en de basis vormt voor, 
de kennis- en informatiesamenleving. Haar 
opdracht bestaat uit het stimuleren,  onder- 
steunen, faciliteren en toerusten van burgers 
om mee te kunnen doen en bij te kunnen 
dragen aan de moderne kennis- samenleving”. 
Dit citaat is afkomstig uit het rapport Cohen 
‘Bibliotheek van de toekomst; knooppunt voor 
kennis, contact en cultuur’, zoals dat in 2014 is 
verschenen. 
Dit rapport  dat een beeld schetst van de 
Bibliotheek richting 2025, wordt momenteel 
veel gebruikt bij het ontwikkelen van de 
plannen voor de bibliotheken gedurende de 
komende jaren.  
 
Het rapport gaat uit van een primaire taak van 
de Bibliotheek bij geletterdheid in brede zin. 
Lezen is de basis voor het verwerven van 
kennis en stimuleert verbeeldingskracht en 
creativiteit. 
Ondersteuning van leesbevordering en 
promotie van de lees- en literaire cultuur 
behoort daarom ook in de toekomst tot het 
hart van de dienstverlening van de openbare 
bibliotheek. 
Ook ICT-geletterdheid is een basisvaardigheid 
voor deelname aan de samenleving en het 
kunnen verwerven en uitwisselen van kennis. 
Eveneens een belangrijke rol voor de 
bibliotheken, nu en in de toekomst. 
In de 21ste eeuw moet de Bibliotheek ook een 
platform bieden waar mensen kunnen 
samenkomen en kennis kunnen delen. 
 

Tenslotte is in de huidige, individualiserende, 
samenleving de Bibliotheek ook een plek voor 
ontmoeting: een prettige en stimulerende 
omgeving om te leren, te lezen, letterlijk 
onder de mensen te zijn. 
Met andere woorden: de Bibliotheek is een 
centrale, dynamische ontmoetingsplek waar 
men zich kan ontspannen, anderen kan 
ontmoeten en waar actief burgerschap wordt 
gestimuleerd. 
 
 

algemene ontwikkelingen 
 
Het jaar 2014 stond voor een groot deel in het 
teken van de ontwikkelingen rond de 
huisvesting van de Bibliotheek. 
Doordat ook de gemeente Oldenzaal nog 
steeds niet wist wat ze wilde met haar eigen 
vastgoed, was de Bibliotheek ook eind 2014 
nog in afwachting of in de toekomst het 
huidige (van de gemeente Oldenzaal 
gehuurde) pand,  gebruikt kon blijven worden. 
Diverse besprekingen zijn hieraan gewijd, 
maar pas begin 2015 zal hierover meer 
duidelijk worden. 
Wel heeft de gemeente besloten dat - in 
afwachting van de definitieve besluitvorming - 
gedurende de jaren 2014 en 2015 het te 
bereiken bezuinigingsbedrag van € 250.000 
met € 80.000 mag worden verlaagd, waardoor 
de definitieve bezuiniging in 2016 ingaat. 
Ook in 2014 kan worden geconstateerd dat de 
forse contributieverhoging in 2013 blijvend 
leidt tot een daling van het aantal betalende 
leden. De verwachte opbrengst (deel van de 
geplande bezuinigingen) wordt hierdoor niet 
gehaald. 
In 2014 is wederom gewerkt op basis van een 
uitvoeringsovereenkomst met de gemeente 
Oldenzaal. De geplande prestaties c.q. 
inspanningsverplichtingen zijn opnieuw 
gehaald. 
 
landelijke en provinciale ontwikkelingen 
 
Per 1 januari 2015 is de nieuwe ‘Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzieningen’ (Wsob) 
van kracht geworden. De wet stelt opnieuw 
vast wat het doel is  van de openbare 
bibliotheek, namelijk het geven van publieke 
toegang tot informatie en cultuur. Het 
publieke karakter krijgt vorm in de waarden 
die de openbare bibliotheek heeft en dus ook 
in de wet zijn opgenomen: betrouwbaarheid, 
onafhankelijkheid, authenticiteit, pluriformi- 
teit en toegankelijkheid. 
 

In de wet wordt geformuleerd welke vijf 
functies een openbare bibliotheek heeft: 
1. ter beschikking stellen van kennis en 

informatie; 
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2. bieden van mogelijkheden tot ontwik- 
keling en educatie; 

3. bevorderen van lezen en het laten 
kennismaken met literatuur; 

4. laten kennismaken met kunst en cultuur; 
5. organiseren van ontmoeting en debat. 

 
De wet legt vast dat het leveren van digitale 
diensten onverbrekelijk met de openbare 
bibliotheek is verbonden en dat het dus een 
publieke taak vormt. Het Ministerie van OCW 
draagt de kosten van de digitale infrastructuur 
en de Koninklijke Bibliotheek, die een centrale 
rol krijgt binnen het stelsel van 
bibliotheekvoorzieningen, zorgt ervoor  dat de 
inkoop van digitale content geregeld wordt, 
op voordracht van de openbare bibliotheken. 

Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken 
heeft eind 2014 een nieuw Jaarplan voor 2015 
opgesteld op basis van de Meerjarenstrategie 
2013-2016:  ‘De  Bibliotheek: schatkamer van 
kennis, educatie en ontmoeting’. 
Dit Jaarplan behelst een 9-punten plan met de 
volgende punten: 

• transitie van ‘schatkamer’ naar ‘werkplaats 
en ontmoeting’, vormgeven in de lokale 
situatie; 

• positie verwerven op het sociaal domein; 
• arrangementen ontwikkelen voor  nieuw 

lidmaatschap van de Bibliotheek; 
• ledenbehoud, retentie en ledenwerving; 
• nieuw collectiebeleid ontwikkelen (meer 

collectie voor ‘werkplaats en ontmoeting’); 
• erfgoed onder de aandacht brengen bij een 

breder publiek (opdracht provincie); 
• belangrijke bijdrage leveren aan preventie 

van laaggeletterdheid en het verhogen van 
het leesplezier; 

• implementatie nieuw vrijwilligersbeleid; 
• verbreden netwerk met andere disciplines 

en organisaties. 
 

lokale ontwikkelingen 
 
Binnen het beleid van de Bibliotheek is 
aandacht voor het onderwijs en - het 
voorkomen van - laaggeletterdheid meer en 
meer prioriteit. 
Ook is er in de toekomst voor de Bibliotheek 
een rol in ‘het Sociaal Domein’ weggelegd 

(zoals ook vastgelegd in het Jaarplan 2015 van 
het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken). 
In het vastgestelde meerjarenprogramma 
2014-2017 komt dit ook duidelijk tot uiting. 
Intern is de organisatie hierop ook aangepast. 
Dit betekent dat gedurende de openingsuren 
van de Bibliotheek (welke per 1 september 
2014 zijn uitgebreid van 34 naar 51) er, naast 
de reeds bestaande, zelfbediening voor het 
publiek ook een aantal onbemande uren zijn 
ingepland.  
Dit betekent weliswaar dat gerekend wordt op 
meer zelfredzaamheid van onze klanten, maar 
de reacties van personeel en publiek op deze 
uitbreiding zijn erg goed. 
Complimenten gaan opnieuw uit naar 
personeel en vrijwilligers die er zorg voor 
dragen dat de diverse door de Bibliotheek, 
vaak ook in samenwerking met andere 
organisaties, uitgevoerde activiteiten 
gewaardeerd worden. Het aantal deelnemers 
aan de diverse activiteiten spreekt wat dat 
betreft boekdelen. 
In het kader van de laaggeletterdheid worden 
steeds meer deelnemers bereikt, hetgeen 
mede te danken is aan de vrijwilligers die 
hiervoor ingezet kunnen worden. 
Ten aanzien van het primair onderwijs geldt 
dat nu met 2 scholen een contract voor ‘de 
Bibliotheek op school’ is afgesloten en er nog 
enkele op stapel staan. Ambitie is om eind 
2016, 6 scholen aangesloten te hebben. 
Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht afscheid 
genomen van mevrouw D. Bekhuis die, na 
jarenlang zitting te hebben gehad in Algemeen 
Bestuur en nadien Raad van Toezicht, 
aftredend was. 
De desbetreffende vacature zal in 2015 
moeten worden ingevuld. 
 
scholing, training en instructies: 
‘e-books’; ‘Bibliotheekapp en e-books’; ‘Aan- 
gepast Lezen’;  ‘Laaggeletterdheid’; Monitor- 
dag ‘de Bibliotheek op school; ‘Werken met de 
monitor 2: presenteren van resultaten’; Vak- 
inhoudelijke bijeenkomst ‘Lezen & onderwijs’; 
training ‘Onderwijsspecialist’; opleiding ‘On-
derwijsspecialist Bibliotheek op school VO’; 
workshops ‘Jaargesprek’ en ‘Formulemonitor’; 
cursus ‘regie 3.0 innovatie, ondernemerschap 
en leiderschap’.  
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bijeenkomsten en overleg:  
DOBO (tevens DB-vergadering en commissies); 
WINO; BICAT WISE gebruikersoverleg; beleid 
Ziekteverzuim; Culturele Commissie; werk- 
groep Kinderen, Jongeren en Opvoedings- 
ondersteuning; Stadstheater De Bond en 
Boekwinkel Heinink; Platform Ondernemings- 
raden en personeelsvertegenwoordigingen 
van Bibliotheken in Overijssel; Boekstart; de 
Bibliotheek op school; MarCom; Arcon; jeugd- 
specialisten  Bibliotheken Overijssel; project 
‘De Veldtocht’ in de Thij. 
 

Gemeenten en Twentse bibliotheken kwamen 
bijeen voor een presentatie over ‘De G!ds’.  
Verder namen we deel aan ‘de ‘Maatschap- 
pelijke Beursvloer’, een evenement waar 
maatschappelijke organisaties en het lokale 
bedrijfsleven de mogelijkheid hebben elkaar 
te ontmoeten, contacten te leggen en – met 
gesloten beurs - samen zaken te doen.  
 

De Bibliotheken van Haaksbergen, Hengelo, en 
Hof van Twente en Oldenzaal, startten een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor een - 
deels - gezamenlijke backoffice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• kennis en informatie 
-  lezingen [12, italic + spatie na -] 

• kennis en informatie 
-  lezingen  
Lezingen die we - op het terrein van ‘kennis en 
informatie’ - organiseerden, betroffen: ‘Eigen 
vermogen en AWBZ’,  i.s.m. notariskantoor 
Riteco; ‘Oud worden zonder het te zijn’ door 
Rudi Westendorp;‘Wat kinderen ons vertellen’  
i.s.m. Boekwinkel Heinink en De Wilmersberg 
en 4 lezingen in het kader van ‘de Maand van 
de Ouderen’ i.s.m. de ouderenbonden,  Impuls  
en Welzijn Ouderen;  
- Body- en Mindmarkt 
Op deze ‘markt’ bestond het aanbod uit circa 
35 stands en 7 lezingen over uiteenlopende 
onderwerpen. Er waren circa 430 bezoekers; 
-  VOMC 
De Bibliotheek nam deel aan de door de 
gemeente ingestelde werkgroep Volwassenen, 
Ouderen, Mantelzorgers en Cultureel werken 
(VOMC). Belangrijkste agendapunten betrof- 
fen opleidingsvraagstukken voor vrijwilligers 
en professionals; 
-  i-Workspace  
Vanuit de – eveneens gemeentelijke – 
werkgroep Management begeleidt bureau 
Arcon de opstart van i-Workspace. Vrijwillige 
adviseurs zorgen voor de begeleiding bij het 
realiseren van innovatieve maatschappelijke 
en culturele ideeën die onder de bevolking 
leven. De Bibliotheek faciliteert een werk- en 
ontmoetingsplek voor i-Workspace; 
-  maatschappelijke stages 
Negen leerlingen van het TCC Lyceumstraat en 
De Thij deden hun stage (149 uur). 
 

Totale belangstelling bij ‘kennis en informatie: 
1.021 (=excl. bezoekers aan e-book 
spreekuur). 
 

• ontwikkeling en educatie  
-  introductiebezoeken groepen 6 
Elf groepen 6 brachten een introductiebezoek. 
Mediawijsheid en leesbevordering staan 
centraal; 
-  Junior Dictee Overijssel 
Er namen 18 leerlingen van de hoogste 
groepen van 9 basisscholen deel aan het 
Junior Dictee. De beste 2 kandidaten deden 
mee aan de provinciale finale, het Junior 
Dictee Overijssel; 
 

 

De Bibliotheek op school  
 

In februari is de eerste Bibliotheek op school van 
start gegaan. Deze is geopend binnen Breedwijs 
Zuid Berghuizen, waarin basisschool De Leemstee 
samenwerkt met Kindercentrum Columbus Junior 
en Peuterspeelzaal Eigen-Wijs.  
Kinderen en leerlingen hebben daarmee een 
schoolbibliotheek met een collectie van 1250 
baby-, peuter-, kleuter- en jeugdboeken  ‘in huis’. 
Met de andere basisscholen zijn gesprekken 
gevoerd om eveneens het concept van ‘De 
Bibliotheek op school’ te implementeren. 
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- Ceppo 
in samenwerking met de Culturele commissie 
en de partners uit het culturele veld, is een 
website voor het onderwijs gepresenteerd, 
waarop het culturele aanbod inzichtelijk is: 
CEPPO-Oldenzaal (Cultuur Educatie Platform 
Primair onderwijs Oldenzaal).  
De site voorziet duidelijk in een behoefte; 
- de Werkgroep Kinderen, Jongeren en Op- 
voedingsondersteuning, waar de Bibliotheek in 
participeert, organiseerde een informatie- 
avond in de Bibliotheek, getiteld ‘Voorbereid 
op de puberteit’; 
-  Twents Carmel College 
De afdeling Praktijkonderwijs maakte opnieuw 
gebruik van een wisselcollectie van lees-, 
luister-, en informatieve boeken. 
Bibliotheekintroducties met een training 
mediawijsheid werden gegeven aan twee 
klassen van TCC Praktijkonderwijs en zes 
VMBO-brugklassen van de Lyceumstraat, in 
kader van hun biebproject. 
Acht VMBO-brugklassen van de Potskamp- 
straat bezochten de Bibliotheek voor het 
project ‘Vrij lezen in de klas’. Tijdens dit 
bezoek kiezen de leerlingen ieder afzonderlijk 
en onder begeleiding, een geschikt boek uit, 
voorgeselecteerd door de Bibliotheek. Deze 
gaan mee naar school en blijven in de media- 
theek als een huurcollectie. De ca. 130 boeken 
worden door de Bibliotheek aangevuld tot een 
huurcollectie van 250 recente boeken. 
Locatie De Thij leende van oktober tot en met 
december ongeveer 30 actuele leesboeken 
voor het ‘Jonge Jury-project’. 
De voorleeswedstrijd voor brugklassers 
‘Read2Me’ is al enkele jaren een populaire 
leesbevorderingsactiviteit in Nederland. 
Overijssel deed in 2014 voor het eerst mee en 
werd vertegenwoordigd door Oldenzaal en 
Haaksbergen. Vier leerlingen van De Thij en 
vier leerlingen van Lyceumstraat - de winnaars 
van de schoolrondes - namen deel aan de 
lokale finale in de Bibliotheek. De 2 winnaars 
die namens Oldenzaal aan de provinciale 
finale deelnamen waren Indy Munster (De 
Thij) en Michelle Dekkers (Lyceumstraat). Zij 
slaagden er in net niet in, om de landelijke 
finale te bereiken.   
Circa 1020 derde klas leerlingen deden mee 
aan de voorronde van het Groot Carmeldictee  

 
der Nederlandse taal, voor de twaalfde keer 
georganiseerd door de Bibliotheek en het 
Twents Carmel College. Aan de finale namen 
32 leerlingen deel van de locaties De Thij, 
Lyceumstraat en Potskampstraat.  
De hoofdprijs, één voor de winnaar van elk 
onderwijsniveau, was een e-reader. Alle 
finalisten ontvingen een boek als cadeau.  
Locatie De Thij nam ook in 2014 een aantal 
modules van Biebsearch af.  
Locatie Lyceumstraat is, voornamelijk 
vanwege de kosten, in 2014 gestopt met 
Biebsearch. Zij zijn niet ingegaan op het 
alternatieve voorstel van de Rijnbrinkgroep; 

Taalpunt Oldenzaal 
 
De samenwerkingspartners Gemeente, Bibliotheek, 
Impuls, ROC van Twente, Stichting Palet en Stich- 
ting Lezen en Schrijven, zetten zich actief in voor 
het bestrijden van laaggeletterdheid in Oldenzaal.  
Op 24 april werd in de Bibliotheek, het Taalpunt 
geopend, conform het landelijke concept van ‘Taal 
voor het Leven’.  
Laaggeletterden  -allochtoon én autochtoon - 
kunnen kiezen tussen een traject bij het ROC van 
Twente of een begeleidingstraject door een 
vrijwillige taalcoach.  
In 2014 volgden 25 vrijwillige taalcoaches een 
training bij het ROC. Ongeveer 25 personen 
volgden een taalcursus op maat, onder begeleiding 
van een taalcoach. 
Ook de bibliotheekmedewerkers volgden een 
training over laaggeletterdheid en de gang van 
zaken rond het Taalpunt. 
Uit de collectie leesmaterialen van het Taalpunt 
werden dit jaar, 312 boeken voor laaggeletterden 
geleend.  
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-   laaggeletterdheid 
-ROC-groepen kwamen, op eigen initiatief, op 
bezoek om boeken uit te zoeken. Het ROC 
leende ook boeken voor klassikaal gebruik 
binnen de lees- en schrijfgroepen.  
-In 2014 werd voorwerk verricht t.a.v. de 
Voorleesexpress die begin 2015 van start gaat. 
-Op het terrein van laaggeletterdheid wordt  
samengewerkt met ROC van Twente, DCW 
Enschede en de Bibliotheken van Enschede, 
Losser en Haaksbergen. 
In de eerste week van november werden 
diverse activiteiten georganiseerd, o.a. 
presentaties voor docenten en cursisten van 
het boek ‘Het koehuis’ van Annie Makkink. 
-De bibliotheken van Oldenzaal, Hengelo en 
Twenterand gaven een aanzet tot samen- 
werking op het gebied van laaggeletterdheid. 
-Een groep van 11 personen van een 
vrouwengroep van Impuls, bracht een 
introductiebezoek. 
-  Mediawijsheid 
-de ANBO Oldenzaal, huurde elke 3e dinsdag 
van de maand (7x per jaar) de instructieruimte 
voor computeruitleg aan senioren; de zgn. 
‘inloopmiddagen’; 
-i.s.m. de RABO-bank werden 4 gratis 
workshops internetbankieren gegeven; 
-nieuw in 2014 was het Tabletcafé, waar 
computerdocenten, vragen over iPads en 
Android-tablets beantwoordden, maar de 
bezoekers eveneens elkaar helpen bij vragen 
en problemen. 
De 3 middagen trokken 83 belangstellenden. 
Sinds 2013 hebben leden een jaar lang de 
mogelijkheid om zich op een digitale manier te 
ontwikkelen, dankzij online cursussen van de 
HEMA-academie. De keuze betreft ICT, sociale 
vaardigheden / social media of vrije tijd.  
In Oldenzaal meldden zich 26 leden aan; 
-  computercursussen 
Voor beginners waren er Windows- en 
internetcursussen (Win8) en voor gevorderden 
een opfriscursus Windows 7. 
Ook werd gestart met tabletcursussen (iPad 
en Android-tablets), voor zowel beginners als 
gevorderden; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  overige cursussen 
• in samenwerking met U3L (voorheen 
HOVO-Hoger Onderwijs Voor Ouderen) was er 
de cursus ‘Van Eva tot Maria’;  
• Ben Coelman verzorgde een cursus over 
Franse operacomponisten. We werkten hierin 
samen met Stadstheater De Bond en Filmhuis 
Oldenzaal. Naast 3 cursusavonden betrof het 
aanbod 2 filmvoorstellingen van opera’s,  
bezoek aan De Nationale Reisopera en een 
bezoek aan voorpremière van De parelvissers. 
 

Aan bovenstaande activiteiten namen in totaal 
bijna 2.221 personen deel. 
  

• kunst en  cultuur    
- auteursactiviteiten 
De Bibliotheek organiseerde i.s.m. de  
Bibliotheek Dinkelland, 2 voorstellingen in De 
Bond van het programma ‘Hoe verziet-ie het 
toch allemaal’, met schrijver Jacques Vriens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ruim 400 scholieren uit Oldenzaal, woonden 
deze voorstelling bij. 
 

Digisterker 

 
in samenwerking met, én met een  subsidie 
van, de gemeente werd een contract 
afgesloten met de Stichting Digisterker.  
Het SIOB verleende een startsubisidie. 
 
In het najaar startten we vervolgens met het 
geven van een drietal cursussen ‘Werken 
met de e-overheid’. 
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In het kader van de Kinderboekenweek, trad 
Tosca Menten, auteur van onder andere de 
Dummie de Mummie-serie, op.  
De voorstelling was een samenwerking met 
boekwinkel Heinink en Stadstheater De Bond. 
Helaas was de belangstelling met 25 kinderen, 
voor deze aantrekkelijke voorstelling te klein; 
-  Stadsdichter 
Op 21 juni werd voor de tweede keer de 
Oldenzaalse Midzomernacht gehouden. De 
circa 300 belangstellenden genoten in het 
Kalheupinkpark van een sfeervol programma 
vol poëzie en muziek. 
Frank Greeven werd benoemd tot stads- 
dichter van Oldenzaal 2015-2017. Hij volgde 
Robert Monninkhoff op, die in zijn termijn 42 
gedichten schreef over de Oldenzaalse 
samenleving. Als stadsdichter was hij een 
graag geziene gast bij vele activiteiten in de 
stad; 
-  lezingen en filmvoorstellingen 
Tijdens de Boekenweek organiseerden we 
i.s.m. met het Filmhuis, in Stadstheater De 
Bond de filmvoorstelling ‘Die andere Heimat’.  
Lezingen werden gegeven door Luc Hogenstijn 
over geschilderde miniaturen (in aansluiting 
op een expositie) en door schrijfster Bettina 
Drion, op uitnodiging van organisatieburo 
Schoordijk & Sieben.  
In september werd in Oldenzaal de Week van 
de Amateurkunst gehouden. We verzorgden 
een workshop ‘Korte verhalen schrijven’. 
Tevens exposeerden  6 amateurkunstenaars 
hun schilderijen. 
 -  exposities 
In de tentoonstellingsruimte is gelegenheid 
voor derden om hun werk te laten zien. Het 
betrof o.a. schilderijen van Atelier 5; Juweel- 
tjes van boeken uit de collectie van Museum 
het Palthe-Huis, Miniaturen: versieringen in 
middeleeuwse handschriften en foto’s van 
Patrick van Hopplinus.  
Het TCC Lyceumstraat  richtte opnieuw een 
fraaie tentoonstelling in, met creatieve 
werkstukken van leerlingen. De expositie werd 
feestelijk geopend door Jacqueline Huijsmans, 
locatiedirecteur Lyceumstraat en Bert 
Heideman, directeur van de Bibliotheek. 
De Bibliotheek is jaarlijks deelnemer van de 
manifestatie Kunst in de Etalage. In 2014 

exposeerde Theo Oude Spraakstee een aantal 
van zijn foto’s; 
-   CuSo 55+  
De Culturele Soos ontving 8 collecties voor 
thema(boeken)tafels;  
-  gemeentelijke werkgroepen 
Het Platform Cultuureducatie Oldenzaal, 
waarin vertegenwoordigt de Bibliotheek, 
Kaliber Kunstenschool, Museum het Palthe-
Huis en Stadstheater De Bond, het primair en 
voortgezet onderwijs, wordt voortgezet onder 
de naam Platform Kunst Cultuur Oldenzaal. Zij 
zal zich richten op gezamenlijke culturele en 
kunstzinnige projecten, met name richting het 
voortgezet onderwijs.  
 

Aan bovenstaande activiteiten namen in totaal 
ruim 830 personen op enigerlei wijze deel.  
 

• lezen en literatuur    
- BoekStart 
Nadat burgemeester Theo Schouten  eind 
2013 het BoekStart-project in de Bibliotheek 
opende, nam de groei van het aantal jonge 
kinderen dat lid is geworden, een grote vlucht. 
In het verslagjaar zijn er 158 kinderen tussen  
0 - 2 jaar ingeschreven. Bovendien werden er 
nog 25 kinderen van 2 tot 2,5 jaar, lid. 
De uitdaging voor de komende jaren zal zijn 
deze kinderen en hun ouders ook als regel- 
matig gebruiker van de Bibliotheek terug te 
laten komen; 
- introductiebezoeken groepen 3 
Er zijn 9 groepen, met totaal 223 leerlingen uit 
groepen 3 ontvangen. Dit gebeurt aan het 
begin van het schooljaar zodat de introductie 
aansluit bij de fase van het leren lezen. Bij de 
bezoeken zijn 25 kinderen ingeschreven; 
-  de Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen gingen op 22 
januari van start met het Voorleesontbijt. 
Twee groepen 1 van De Leemstee, waren te 
gast.  
Burgemeester Schouten las ‘Krrr…okodil’ voor. 
Op het programma van de Voorleesdagen 
stonden verder een inloopochtend voor 
ouders en opvoeders, bezoeken aan 3 kinder- 
dagverblijven en de voorstelling ‘Krr…knuf- 
felkrokodil’ door Poppentheater Dubbele Jan;  
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- Leesprogramma 
Het Leesprogramma blijft een succes. In dit 
verslagjaar deden bijna 1100 leerlingen mee. 
Het thema was ‘Beestachtig’. In dit kader 
lazen de kinderen elk 5 boeken en ontvingen 
aan het eind een oorkonde; 
- voorlezen op  woensdagmiddag 
Het aantal kinderen dat het voorlezen op 
woensdagmiddag bezoekt,  neemt af. De 
oorzaak is mogelijk  gelegen in de invoering 
van het continurooster op scholen. De inzet 
van onze vrijwilligers Anne-marie, Carla, Joke, 
Marion en Wies blijft onverminderd groot.  
Op zaterdag 29 november nam Sint Nicolaas 
de honneurs waar en las voor aan een grote 
groep kinderen en ouders;  
-  Voorleeswedstrijd 
In 2014 deden 13 deelnemers van even zovele 
scholen mee aan de lokale finale. De jury riep 
Femke Rödel uit tot ‘Voorleeskampioen van 
Oldenzaal’. Zij vertegenwoordigde Oldenzaal 
bij de regionale ronde; 
- de Nederlandse Kinderjury 
De Kinderjury had dit jaar een Oldenzaals 
tintje. Carmen Lenting, leerling op De Linde - 
locatie De Thij, werd verkozen als ‘Senaatslid’ 
van de Kinderjury voor de provincie Overijssel; 
- Wisselcollecties 
Het product ‘Wisselcollecties’ is in het school- 
jaar 2012-2013 en 2013-2014 door 10 scholen 
afgenomen. Ze huurden totaal 3.400 boeken 
om de leesvaardigheid en -plezier van hun 
leerlingen te kunnen stimuleren;  
-  Boekenweek 
Tijdens de Boekenweek werd het Twents 
Lezersfeest gehouden, georganiseerd door de 
bibliotheken van Oldenzaal, Tubbergen en 
Losser, Boekwinkel Heinink en Stadstheater De 
Bond. Gasten waren o.a. Leon de Winter, Rick 
de Leeuw (tevens presentator), Jessica Dur- 
lacher, Johannes Keuning en Bertus Borgers. 
Sponsoren waren Pré Pain, Innerwheel, 
Lammerink installatiebedrijf en NBD/Biblion.  
Er waren 190 bezoekers; 
-  Leeskringen 
Twee leeskringen ‘Literatuur’ en twee 
leeskringen ‘Geschiedenis’, met in totaal 45 
deelnemers, kwamen ieder 5 maal bijeen;    
- Nederland Leest 
Tijdens deze jaarlijkse leescampagne 
‘Nederland Leest’, reikten we 950 exemplaren 

van de roman ‘Een vlucht regenwulpen’ van 
Maarten ’t Hart uit, aan onze volwassen leden. 
De bioloog en auteur Midas Dekkers gaf een 
succesvolle lezing over zijn boek ‘De kleine 
verlossing of de lust van het ontlasten’.  
TCC de Thij en Lyceumstraat ontvingen elk 100 
exemplaren van het ‘Nederland Leest’-boek. 
De Thij deed met één klas mee aan de lande- 
lijke literaire talkshow Nederland Leest Live.  
De Stichting tot steun van het sociaal-cultureel 
werk in Oldenzaal, leverde financiële onder- 
steuning. 
-  Stichting Aangepast lezen  
Via deze stichting kunnen personen met een 
leeshandicap d.m.v. post of streaming, luister- 
boeken (‘daisyroms’) ontvangen. 
 

Aan bovenstaande activiteiten namen in totaal  
2.362 personen op enigerlei wijze deel. 
 

• ontmoeting en debat    
- Maand van de ouderen 
Tijdens deze maand vond een zgn. ‘Arena- 
gesprek’ plaats in De Hofkerk.  
Inwoners gingen in gesprek met deskundigen 
over wonen, welzijn en zorg voor ouderen.  
Er waren 45 deelnemers aanwezig. 
 

Overigens kenden vele activiteiten, een aspect 
van ontmoeting en debat. 
 

Het totaal aantal deelnemers op alle onder- 
delen bedroeg 6.479. Dit is exclusief de 
bezoekers aan het spreekuur e-books. 
 

 
 e-books 

 

 
 
 

We startten met het e-bookplatform van 
Bibliotheek.nl. Ondanks landelijke aanlooppro- 
blemen, maakten 277 leden in Oldenzaal hier 
van gebruik. Dit resulteerde in 1.886 uitleningen. 
Er was veel belangstelling voor het spreekuur  
e-books. Hier werden met name veel  technische 
vragen opgelost.  
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resultaten 2014 
 
 aantal 2014 2013 
kennis en informatie 

volwassenen 
publieksrondleiding deelnemers 4 0 
spreekuur e-books aantal 23 n.v.t. 
lezingen lezingen 9 3 
 bezoekers 587 295 

        Body- & Mindmarkt bezoekers 430 (2012) 560 
  

algemeen 
maatschappelijke stagiairs leerlingen  9 15 
 uren 149 --
  

ontwikkeling en educatie  
voorschoolse periode & basisonderwijs  
groepsintroducties groepen 6 (per schooljaar) groepen 11 10 
 leerlingen 302 242 
Junior Dictee  scholen 9 8 

 deelnemers  18 17     
voortgezet onderwijs 
(wissel)collectie Praktijkonderwijs boeken 120 120 
(wissel)collectie Potskampstraat boeken 250 n.v.t. 
groepsintroducties brugklassen VMBO  groepen Vrij lezen 8 8 
 leerlingen 129 135 
 groepen Bieb-project 6 6 
 leerlingen 160 150 
groepsintroducties Praktijkonderwijs groepen 2 2 
 leerlingen 24  25 
Carmeldictee leerlingen  1020 900 
volwassenen 
lezingen en activiteiten laaggeletterdheid activiteiten 4   3  
                    bezoekers 165 325 
bibliotheekintroductie ROC groepen -- 1 
 deelnemers -- 10 
levering boeken laaggeletterden aan ROC aantal boeken 15 43 
bibliotheekintroductie Vrouwengroep Impuls deelnemers 11 -- 
uitleen boeken van Lees-&Schrijfpunt aantal boeken 312 315 
computercursussen + workshop deelnemers 110 96 
internetbankieren deelnemers 32 41 
computer inloopmiddagen ANBO deelnemers 75 82 
Digisterker ‘Werken met de e-overheid’                 groepen 3 n.v.t. 
 deelnemers 24 n.v.t. 
Tabletcafé  deelnemers 83 n.v.t. 
taalcursus deelnemers 15 n.v.t. 
cursussen U3L aantal 1 2 
 deelnemers 18 27 
operacursussen aantal 1 2 
 deelnemers 35 13 
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   2014 2013 
kunst, cultuur 
 voorschoolse periode & basisonderwijs  

voorstellingen  Jacques Vriens bezoekers 401 272 
voortgezet onderwijs  
exposities  1 2 
volwassenen  
lezingen en films aantal 3 5 
 bezoekers 109 390 
Midzomernacht bezoekers 300 (2012) 300 
Week van de Amateurkunst deelnemers expositie 6 n.v.t. 
 deelnemers workshop 15 n.v.t. 
exposities, incl. Kunst in de Etalage aantal 9 9 
boekentafels CuSo aantal 8 8 
  

lezen & literatuur  
voorschoolse periode & basisonderwijs  
groepsintroducties groepen 3 groepen 9 15 
 leerlingen 223 303 
de Nationale Voorleesdagen nieuwe leden 60 49 
inloopochtend bezoekers 15 21 
bezoeken aan Kinderdagverblijf aantal 4 3 
 kinderen 59 48 
voorstelling Dubbele Jan bezoekers 111 85 
Leesprogramma deelnemers 1064 993 
Voorlezen (incl. Sinterklaas) bezoekers 335 438 
Voorleeswedstrijd scholen 13 12 
Kinderboekenweek bezoekers Tosca Menten 25 250 
wisselcollecties / collecties dBos scholen 10 11 
 materialen de Leemstee      1250  
 overige; wisselcollectie 3400  
 totaal 3650 4150 
voortgezet onderwijs  
themacollectie Jonge Jury boeken 30 70 
Nederland Leest boeken 200 100 
Nederland Leest Live deelnemers 30 100 
Read2Me; voorleeswedstrijd voorronde groepen 3 n.v.t. 
 leerlingen 75 n.v.t. 
Read2Me; finale leerlingen/finalisten 8 n.v.t. 
 deelnemers totaal 20 n.v.t. 
volwassenen  
Boekenweek - Twents Lezersfeest bezoekers 190 220 
Nederland Leest boeken  950 950 
Nederland Leest;  bezoekers 110 45  
leeskringen Literatuur groepen 2 2 
 deelnemers 20 20 
leeskringen Geschiedenis groepen 2 2 
 deelnemers 25 24 

ontmoeting & debat 
arenagesprek Maand van de Ouderen deelnemers 45 n.v.t. 
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resultaten 2014
2014 2013

inwoners                                    32.137 32.200
ingeschreven leners                    7.508* 9.145
lenerpercentage inwoners 23,4% 28%
mediabezit reguliere collectie                                  46.944                            48.682
wisselcollectie basisscholen   6.456 6.133
uitleningen (incl. verlengingen) 296.911                           311.592    
verlengingen 84.036 80.864
waarvan online 86,4% 86%
reserveringen 15.744 14.176
waarvan online 97% 75%
uitleningen e-books 1.886 n.v.t.
bezoeken                                                            110.133                114.935
bezoeken aan website 73.120 66.122

baten/lasten 2014-2013
baten 2014 2013

gebruikersopbrengsten 162.229 173.097
overige opbrengsten 33.234 100.951
subsidie totaal 756.010 756.788

totaal baten 951.473 1.030.836

lasten
organisatie 20.536 22.357
huisvesting 206.135 211.384
personeel 468.845 461.861
administratie 25.968 22.626
automatisering 55.173 60.772
media 167.737 152.503
overige kosten 13.524 85.815
totaal lasten 959.185 1.017.318

saldo  -  7.712 13.518

subsidie 2014 - 2013 2014 2013
gemeentelijk subsidie per ingeschreven lener        99,30* 89,82
gemeentelijk subsidie per inwoner 23,20 23,12

*Met ingang van 2014 worden, in verband met gewijzigde dienstverlening Biebsearch (VO)
de betreffende leners niet meer in deze aantallen meegenomen.

toekomstverwachting
De jaarrekening 2014 sluit met een tekort van € 7.712.
Voor de jaren 2015 en verder moet toegewerkt worden naar een sluitende begroting, waarbij geldt dat 
vanaf 2016, in overleg met de gemeente Oldenzaal, een bezuiniging van € 80.000 op de post 
huisvesting gerealiseerd moet zijn.
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colofon 
 
tekst:         L.G.M. Heideman, H. Loman 
eindredactie:      H. Loman 
ontwerp:       H. Loman 
 
 
Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal 
Ganzenmarkt 11 7571 CD Oldenzaal 
telefoon: 0541 512516 
twitter: https://twitter.com/#!/bieboldenzaal 
facebook: https://www.facebook.com/bibliotheekoldenzaal 
e-mail: info@bibliotheekoldenzaal.nl 
www.bibliotheekoldenzaal.nl 
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