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vooraf 
 

De samenleving verandert in een steeds hoger tempo onder invloed van allerlei ontwikkelingen. En 
de Bibliotheek verandert even hard mee. 
De transities in het sociaal domein hebben voor veel verschuivingen gezorgd. De eerste 
verantwoordelijkheid wordt meer en meer bij inwoners gelegd, om voor zichzelf en voor elkaar te 
zorgen. Van hen wordt verwacht dat zij zelfredzaam zijn en actief participeren in de samenleving. 
Nog lang niet alle burgers beschikken over voldoende basisvaardigheden op het gebied van taal en 
rekenen om te kunnen participeren en zelfstandig en actief aan de kennissamenleving mee te doen. 
Zij hebben daar hulp bij nodig.  
Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem, omdat laaggeletterden minder vaak werk 
hebben, minder vaak maatschappelijk actief zijn, een slechtere gezondheid hebben en vaker in 
armoede leven. 
Ook de digitale vaardigheden laten vaak te wensen over. Digivaardig zijn, is - net als lezen - een 
noodzakelijke basisvaardigheid om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Leren gaat dus een leven lang door. Dit leren gebeurt niet alleen formeel en binnenschools, maar ook 
meer en meer non-formeel en buitenschools. Ook de Bibliotheek speelt hierin een belangrijkere rol. 
Door preventief aanvullend op het (voorschoolse) onderwijs te werken, worden mogelijke 
problemen in de toekomst voorkomen. Daarnaast wordt curatief gewerkt aan de bestaande 
problematiek op het gebied van laaggeletterdheid in de brede zin van het woord. 
Veel van genoemde zaken komen, naast de nog steeds belangrijke uitleenfunctie, in het voorliggende 
Bestuursverslag aan de orde. Ook de komende jaren zal het accent hierop blijven liggen. 
Aangezien dit - vanwege mijn pensionering medio 2018 - mijn laatste Bestuursverslag is, zal ik dit 
proces op gepaste afstand met veel interesse blijven volgen. 
Ik wens Raad van Toezicht en medewerkers veel succes bij het realiseren van de gestelde doelen. 
 

1 juni 2018, 
Bert Heideman, 
Directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal 
 

provinciale ontwikkelingen 
 

Vanuit het Netwerkplan 2017-2022 van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken hebben de 
bibliotheken met elkaar, als hoofddoel gesteld voor 2017: de transitie van de (klassieke) bibliotheek 
naar de maatschappelijke en educatieve bibliotheek ondersteunen. Dit door onderstaande 12 punten 
nader uit te werken.  
Deze punten liggen in het verlengde van de vier lijnen van de landelijke innovatieagenda van de 
Koninklijke Bibliotheek: Jeugd en onderwijs, Participatie en zelfredzaamheid, Persoonlijke 
ontwikkeling, Verandering en Verbreding klassieke bibliotheek: 
1. uitbouwen en versterken doorgaande lijn 0-18 jaar,  met nadruk op 0-4 jaar en de Bibliotheek op 

School voor Voortgezet Onderwijs; 
2. ontwikkelen 21th century skills met inzet van vaste en mobiele MediaLab-voorzieningen; 
3. investeren in - en versterken van - preventieve en curatieve aanpak laaggeletterdheid (o.a. met 

het provinciale project Taal Werkt!) met extra aandacht voor laagtaalvaardige gezinnen; 
4. positie verwerven in sociaal domein met producten en diensten op terrein van werk, geld en 

gezondheid; 
5. digitale en fysieke hulpstructuur (b.v. Belastingdienst) uitbouwen in samenwerking met lokale 

en regionale partners; 
6. investeren en faciliteren in ontwikkeling digitale vaardigheden van burgers, o.a. met inzet van 

het project Vrouwen van Nu; 
7. ontwikkeling netwerkvisie persoonlijke ontwikkeling; 



  2 
 

8. ondersteunen en faciliteren burgerinitiatieven, onder meer door het beschikbaar stellen van een 
toolkit ‘Burger aan Zet’; 

9. ontwikkeling provinciaal collectiebeleid (in de keten landelijk-provinciaal-lokaal), inclusief  lokale 
vertaalslag; 

10. implementeren Bibliotheekconcept 3.0; 
11. risicioanalyse  van de bibliotheekorganisaties organiseren en mogelijke opschaling verkennen; 
12. keuze voor nieuw (landelijk) bibliotheek ICT-systeem voorbereiden. 

 

Deze doelen betekenen  dat er ook op HR-gebied een aantal ontwikkelingen in gang gezet moeten 
worden: 
a. versterken kwaliteit medewerkers; 
b. flexibiliseren van de organisatie; 
c. bevorderen mobiliteiten uitstroom; 
d. HRM-management systeem ontwikkelen. 
 

 

lokale ontwikkelingen 
 

 gedurende het jaar 2017 was de samenstelling van de Raad van Toezicht ongewijzigd: 
 - de heer W. Termijtelen, voorzitter; 
 - de heer J.G.J. Ros, secretaris-penningmeester; 
 - mevrouw K. Oostindie, lid; 
 - de heer R. Schasfoort, lid. 
De Raad van Toezicht kent momenteel 1 vacature; 

 gedurende het jaar 2017 zijn gemeentelijk de voorbereidingen getroffen om te komen tot een 
nieuwe Kadernota cultuur, waarbinnen ook een hoofdstuk zal worden opgenomen met 
betrekking tot de beleidsvisie van de Bibliotheek. Zodra de Kadernota cultuur gereed is, zal de 
Bibliotheek een nieuw meerjarenplan opstellen; 

 in verband met het vertrek - medio 2018 - van directeur-bestuurder Bert Heideman, zijn in 2017 
verkenningen uitgevoerd om te komen tot een adequate vervanging. Inmiddels is het besluit 
gevallen dat het gedeelde management zal worden uitgevoerd in gezamenlijkheid met de 
bibliotheken van Hengelo en Hof van Twente; 

 ten aanzien van de huisvesting geldt dat er in het verslag jaar - en nog steeds - hard wordt 
gewerkt aan een goede bibliotheekvoorziening in Winkelcentrum In den Vijfhoek. Helaas 
verloopt dit proces niet zonder hobbels, maar doen er zich allerlei problemen voor. Op dit 
moment is het reëel te veronderstellen dat een verhuizing niet voor medio 2019 zal 
plaatsvinden; 

Wel hebben er een tweetal sessies plaatsgevonden met betrekking tot een a.s. verhuizing: 

 zogenaamde ‘kick-off’ om gezamenlijk (medewerkers, vrijwilligers en leden van de RvT) te 
inventariseren en van gedachten te wisselen wat de – potentiële -(samenwerkings)mogelijk- 
heden zijn, om mee te nemen in het ontwerp en de opzet van de nieuwe bibliotheek; 

 een sessie ‘Typisch Oldenzaal’, waarin een 15-tal afgevaardigden van diverse organisaties zoals 
o.a. gemeente, basis- en voortgezet onderwijs, Imuls, Tourist info, GGD, participatiecommissie 
en museum het Palthe Huis, samen met bibliotheekmedewerkers en de ontwerpers van het 
interieur, spraken over het karakter en de sfeer van de Bibliotheek voor én van alle Oldenzalers.  
 

scholing, training en instructies, onder meer: 
-  bibliotheekmedewerkers volgden opnieuw de AED-training; 
-  trainingen Wise Module Marketing, basis en plus; 
-  ARBO:     

o alle medewerkers deden een cursus Voorlichting en training houding,  met als doel preventie       
van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat; 

o werkplekonderzoek 
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bijeenkomsten en overleg, onder meer: 
- DOBO (tevens DB-vergadering en commissies) en WINO; 
- Platform Ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen van Bibliotheken in Overijssel; 
- Gebruikersoverleg Bibliotheeksysteem; 
- webdeskoverleg; 
- 2 medewerkers namen deel aan de bijeenkomst Trending #collectie # volwassenen; 
- platform Marketing- Communicatie (MarCoM) van Bibliotheken in Overijssel; 
- meerdere malen werd, samen met de projectleider van Rijnbrink, met de gemeente overleg  
  gevoerd over de ontwikkeling van een sociale kaart voor Oldenzaal op basis van de G!DS. Aan het  
  eind van het verslagjaar kwam de opdrachtbevestiging binnen, zodat samen met de partners de  
  komende twee jaar gewerkt kan worden aan de realisering van een zogenaamde ‘social portal’,  
  waarin de sociale kaart wordt opgenomen. 
- de Bibliotheek op school;  
- SchoolWise; 
- specialisten jeugd bibliotheken Overijssel; 
- VoorleesExpress;  
- de leesconsulenten van de Bibliotheek hebben deelgenomen aan het Onderwijsymposium; 
- Junior Dictee Overijssel; 
- Werkgroep Kinderen, Jongeren en Opvoedingsondersteuning; 
- organisatie Mammacafé; 
- Platform Kunst Cultuur Oldenzaal; 
- werkgroep organisatie Paltival; 
- organisatie BoescoolTuur; 
- een themabijeenkomst op het gebied van bibliotheek en integratie; 
- overleg rond serviceverlening op het gebied van belastingen; 
- samen met de projectleider van Rijnbrink, de gemeente en Palet werden stappen gezet om te  
  komen tot cursussen Digisterker voor statushouders; 
- met dezelfde partijen en met ‘Oldenzaal aan de slag’ werd een start gemaakt met het project   
  Vaktaal.  
  Vaktaal richt zich op integratie van statushouders en oriëntatie  op de arbeidsmarkt. We willen   
  statushouders in contact brengen met vakgenoten, zodat zij elkaar op positieve wijze kunnen leren   
  kennen, zodat statushouders zich kunnen oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt en - nog  
  belangrijker - zij hun sociale netwerk kunnen vergroten.  
  De eerste bijeenkomsten van statushouders en werkgevers zullen begin 2018 plaats gaan vinden; 
- met de Suryoye-Armeense Vereniging Oldenzaal (SAVO) en met de Turkse Vereniging (OTDIB) zijn   
  gesprekken gevoerd over toeleiding van cursisten naar de Digisterker- en andere  computer-     
  cursussen. Bij de SAVO is vervolgens een presentatie gegeven aan een groep belangstellenden; 
- de nieuwe Bibliotheek wil zich meer toeleggen op media&innovatie, mede in combinatie met de    
  mogelijkheden in het nieuwe gebouw. Om een beeld te krijgen waar leerlingen  PO en VO behoefte  
  hebben, heeft overleg plaatsgevonden met o.a. Harm Middelburg (adjunct-directeur van TCC Pots- 
  kampstraat) en Aniek Nijland van Oyfo Kunst & Techniek. 
  Hieruit zijn zinvolle adviezen en ideeën naar voren gekomen, die nader worden uitgewerkt; 
- overleg Bibliotheek – mediatheken VO; 
- de samenwerkingspartners in sociaal domein zijn enkele malen bij elkaar geweest voor overleg over    
  de ontwikkeling van een Oldenzaalse monitor sociaal domein (‘Geluksmonitor’). 
 
Intern werden ten aanzien van het vrijwilligersbeleid in de backoffice, aanzienlijke stappen gezet: 
tegen het eind van 2017 waren vrijwilligersovereenkomsten, functieprofielen en gedragscodes 
nagenoeg gereed.  
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 kennis en informatie 
- De Bibliotheek op School 

Er was een gezamenlijke netwerkbijeenkomst  met de Bibliotheken Hengelo en Hof van 
Twente; hier waren ook de 5 deelnemende scholen uit Oldenzaal aanwezig. 
Het thema was: “Hoe kunnen we samen de leesmotivatie bij kinderen bevorderen”.  

- trainingen VoorleesExpress 
o zeven nieuwe vrijwillige voorlezers binnen het project de VoorleesExpress, volgden 

een training Interactief Voorlezen;  
o dertien pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Kiekeboe hebben de 

training Interactief Voorlezen in de KOV gevolgd; 
- lezingen  

o kruidenvakvrouw Simone Pots verzorgde een interactieve lezing onder de noemer 
‘De wilde pluk’. Er waren 70 belangstellenden; 

o samen met Impuls en KBO werd in het kader van de Maand van de Ouderen een 
bezoek georganiseerd aan de Risk Factory Twente, op het voormalige Vliegbasis 
Twente. Met interactieve veiligheidsscenario’s wordt de deelnemers geleerd hoe om 
te gaan met brandgevaar, verkeer, vallen, babbeltrucs, etc.  

  De 40 deelnemers gingen gezamenlijk met een bus naar de vliegbasis. 
 

Aan de activiteiten op gebied van ‘kennis en informatie’ namen in totaal 408 personen deel.  
 

 ontwikkeling en educatie  
- Mammacafé 

Wekelijks was er een informele bijeenkomst; soms met een thema. Door tegenvallende 
belangstelling besloot Humanitas om in december 2017 te stoppen met het Mammacafé; 

- VoorleesExpress 
In het kader van dit project werd bij 14 gezinnen een voorleestraject gestart; 

- Juniordictee 
De hoogste groepen van het basisonderwijs konden meedoen aan de lokale ronde van het 
Junior Dictee. Er namen 11 leerlingen van 7 scholen deel.  De twee beste spellers van deze 
lokale ronde gingen door naar de provinciale finale van het Junior Dictee Overijssel; 

- de Werkgroep Kinderen, Jongeren en Opvoedingsondersteuning 

In de Week van  de Opvoeding plaatsten de partners van de Werkgroep Kinderen, Jongeren 
en Opvoedingsondersteuning – waaronder de Bibliotheek  - informatieve thematafels 
rondom het thema ‘Buiten de lijntjes’ - Hoe geef ik als professional passende zorg en 
ondersteuning? 
Er was een interactieve  voorstelling waar zowel kinderen en ouders aan deelnamen.  

- WoWi! 
Basisschool De Leemstee bracht  met 3 groepen een bezoek 
aan de zogenaamde ‘WoWi!’- bus. Door zelf met innovatieve 
apparaten en gadgets aan de slag te gaan, krijgen de 
leerlingen een duidelijk beeld van wat technologische 
ontwikkelingen en de toepassingen ervan in de toekomst 
kunnen brengen (zie ook: lezen en literatuur / Nederland 
Leest); 
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- Monitor ‘de Bibliotheek op school ’ 
Deze werd in januari ingevuld door 5 basisscholen die meedoen met de Bibliotheek op 
school. De monitor meet leesattitude en leesplezier van de leerlingen en welke rol 
leerkrachten  hierin spelen. Naar aanleiding van de resultaten wordt een activiteitenplan 
opgesteld voor het volgende schooljaar; 

- Twents Carmel College (TCC) 
o vijf VMBO-brugklassen van TCC Lyceumstraat deden me aan Bibliotheekintroducties 

in combinatie met een Training Mediawijsheid; dit in het kader van hun Biebproject; 
o één VMBO brugklas van TCC Lyceumstraat kreeg een instructie over ‘de biebapp’; 
o zes VMBO-brugklassen van TCC Potskampstraat brachten een klassikaal bezoek 

waarbij ze - ieder afzonderlijk en onder begeleiding - een passend boek uitkiezen. 
Deze gaan mee naar de schoolmediatheek en worden door de Bibliotheek aangevuld 
tot een huurcollectie van 263 zeer actuele en recente boeken; 

o in januari werd de Monitor de Bibliotheek op school VO ingevuld door 36 leerlingen 
van het 2e leerjaar en door 5 docenten. Het betrof een vervolgmeting van leerlingen 
die een jaar eerder de monitor in de 1e klas hadden ingevuld; 

o 1000 derde klassers deden mee aan de voorronde van het Groot Carmeldictee der 
Nederlandse taal, voor de 15e  keer georganiseerd door de Bibliotheek en het TCC. 
Er waren 32 finalisten van TCC de Thij, Lyceumstraat én Potskampstraat. De hoofd- 
prijs, één voor de winnaar van elk onderwijsniveau, was een e-reader. 
Docent Mieke Deckwitz was jarenlang betrokken bij dit dictee; in verband met haar 
pensionering was dit haar laatste jaar; 

o locatie De Thij nam opnieuw modules van de Bibliotheek op school VO af. 
- Taalsamenwerking Oldenzaal 

o de samenwerkingspartners Bibliotheek, Impuls, ROC van Twente en gemeente zetten 
zich ook dit jaar actief in voor het bestrijden van laaggeletterdheid in Oldenzaal.  
Per november waren 32 taalvrijwilligers actief en 52 deelnemers volgden een 
taaltraject. Wekelijks is het Taalpunt in de Bibliotheek gedurende een ochtend en 
een middag geopend voor informatie en advies; 

o elke vrijdagmiddag wordt in de Bibliotheek, het Praathuis gehouden. Er worden 
taalspelletjes gedaan, krantenartikelen gelezen en vooral veel Nederlands gesproken.  
Totaal waren er 280  bezoeken aan het Praathuis, verdeeld over ongeveer 35 
deelnemers die, in meer of mindere mate, regelmatig aanwezig zijn.  
Zij worden begeleid door 6 taalvrijwilligers; 

o wekelijks komt de Leesclub bij elkaar; een viertal vrouwen (NT2) lezen elkaar voor, 
onder begeleiding van een taalvrijwilliger, uit een boek en praten over de inhoud; 

o uit de bibliotheekcollectie leesmaterialen van het Taalpunt werden in 2017, 220 
boeken voor laaggeletterden geleend; 

o binnen het Taalpunt is de PR-groep actief; er verschijnt tweemaandelijks een 
Nieuwsbrief en er is regelmatig contact met de lokale alliantiepartners. Ook worden 
er activiteiten rondom het Taalpunt georganiseerd om de taalproblematiek onder de 
aandacht te brengen van de Oldenzaalse bevolking; 

o voor de taalvrijwilligers van het Taalpunt werd een informatieve avond 
georganiseerd. Melinda Beckmann, logopediste, gaf een presentatie; 

o ook in Oldenzaal is gestart met ’Zing Nederlands met me’. Een programma voor 
iedereen die het leuk vindt om onder begeleiding Nederlandse liedjes mee te zingen, 
georganiseerd door Taalsamenwerking Oldenzaal en Kaliber Kunstenschool.  
De aandacht gaat daarbij vooral naar statushouders, die op deze manier het 
Nederlands kunnen verbeteren en andere Oldenzalers kunnen ontmoeten. 
In 2018 zal deze activiteit waarschijnlijk worden voortgezet; 
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o Oldenzaalse werkgevers werden in de Week van de Alfabetisering uitgenodigd voor 
een werklunch waar Jenny Holtrop van het ROC van Twente en teamleider Leerwerk 
loket,  een presentatie zou geven over het signaleren, de consequenties en 
aanpakken van een gebrek aan basisvaardigheden. Helaas moest de lunch worden 
geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling van de kant van de werkgevers; 

o meer dan 30 vrijwilligers van het Taalpunt en de VoorleesExpress genoten tegen een 
gereduceerd tarief van de film De kinderen van Juf Kiet die door Filmhuis Oldenzaal in 
Stadstheater De Bond werd vertoond. In de klas van Juf Kiet leren kinderen vanuit 
alle windstreken waaronder oorlogsgebieden, niet alleen lezen en schrijven, maar 
ook weer kind zijn.   

-  digitale vaardigheden 
o voor beginners waren er uitgebreide ‘basiscursussen voor tablet en pc’ en 

‘Windows 10’, plus voor gevorderden een ‘vervolgcursus Windows 10’. Voor 
specifieke onderwerpen werden 10 workshops georganiseerd, waaronder  ‘Albelli 
fotoalbums’,  ‘Beter mailen met uw tablet’ en ‘Foto en video met uw tablet’.  
In totaal 50 personen volgden een computercursus en 60 een computerworkshop. 
Heugelijk was het feit dat ‘Seniorweb Oldenzaal’ in 2017, 10 jaar actief was met het 
geven van computercursussen; 

o de gratis computercursus ‘Klik en Tik‘ werd drie keer gegeven voor 9 cursisten; 
o de ‘Computerinloopmiddagen’ blijven een succes; ze werden elke 2e en 4e 

woensdagmiddag van de maand gehouden van september t/m november en januari 
t/m april. In totaal werden computervragen van 105 bezoekers beantwoord; 

o deels gesubsidieerd door - en in samenwerking met - de gemeente werden 
Digisterker-cursussen ‘Werken met de e-overheid’ georganiseerd. Er waren 7 
cursussen van 3 dagdelen, voor in totaal 50 cursisten.  
Er was bovendien een les met informatie over www.oldenzaal.nl gegeven door 
communicatie-medewerkers van de gemeente.  
Een viertal nieuwe docenten volgden de training tot Digisterker-docent; 

o een tweetal speciale Digisterker-avonden werd georganiseerd voor statushouders, 
dit in samenwerking en overleg met gemeente en Palet (Platform voor migranten). 
Tijdens deze pilots werd, samen met een uit Syrië afkomstige tolk, kort uitleg 
gegeven over DigiD en de websites van o.a. gemeente, Menzis en Overheid.nl 
Er waren 24 deelnemers. Voor 2018 wordt een vervolg voorbereid. 

- cursussen vreemde talen 
Vanwege het succes in 2016 is het aantal cursussen in vreemde talen in 2017 uitgebreid. Er 
was een Opfriscursus Engels; twee keer een cyclus Spaans; twee maal een beginnerscursus  
én een vervolgcursus Italiaans (totaal: 67 cursisten).  
De cursusduur varieert van 10 tot 15 dagdelen, afhankelijk van de opzet van de cursus.  

- operacursus 
Ben Coelman verzorgde een nieuwe operacursus, dit maal met als thema ‘Opera en politiek 
in de 18e eeuw’.  
De Bibliotheek werkte hierin opnieuw samen met Stadstheater De Bond en Filmhuis 
Oldenzaal. Naast 3 cursusavonden omvatte de cursus het bijwonen van de première van ‘La 
Traviata’ en de mini-opera ‘Orfeo, een drama van karton’ en 3 filmvoorstellingen van 
bekende opera’s; 

- online cursussen van de Bibliotheek 
Sinds begin 2017 bieden we – via Bibliotheek.nl - online cursussen aan. Per jaar kunnen 2 
cursussen gratis worden afgenomen, aangevuld met een gratis maandcursus.  
Ruim 90 leden van de Bibliotheek Oldenzaal namen een cursus af. 
 

Aan de activiteiten op gebied van ontwikkeling en educatie namen in totaal 2846 personen deel.  
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kunst en cultuur    

- Kinderboekenweek 
Deze had als thema ‘griezelen’ onder het motto ‘Gruwelijk 
Eng’. De Bibliotheken Dinkelland en Oldenzaal organiseerden 
de voorstelling ‘De Woeste Woning’ door Theater de Winter. 
Voor alle – individuele kinderen was er de voorstelling Aadje 
Piraatje; dit betrof een samenwerking van de Bibliotheek, 
Stadstheater De Bond en Boekhandel Broekhuis; 

- Paltival  
een nieuw festival speciaal voor kinderen van 2 tot 8 jaar, met (theater)voorstellingen, 
muziek, workshops, verkleden, zingen, dansen, eten en nog veel meer. Het Paltival is een 
initiatief van Joliens Theaterhuis, Museum het Palthe Huis, De Bond, Kaliber Kunstenschool, 
de Bibliotheek, CircusTheaterBureau Demiori, de Cultuur Coördinator en de Cultuurmakelaar.  
Bibliotheekmedewerkers vertelden - muzikaal begeleid – verhalen, en lazen voor; 

- Boescooltuur 
Samen met het Oldenzaalse basisonderwijs en de culturele aanbieders zorgt BoesCoolTuur 
voor een groot cultureel aanbod voor kinderen van groep 1 t/m 8.  
De Bibliotheek verzorgde een serie workshops rondom het maken van een zogenaamd  ‘stop 
motionfilmpje’. Het thema was: “Verbeeld je verhaal”; 

- lezingencyclus de Marktstraat  
Samen met Impuls en Museum het Palthe Huis vond een zestal lezingen plaats over de 
historische panden in de Marktstraat; dit gecombineerd met rondleidingen op de locaties. 
Naast bouwkundige aspecten was er veel aandacht voor de – voorheen - bewoners;  

- lezingencyclus opgravingen 
Samen met de gemeente waren er 6 lezingen m.b.t. de resultaten van de opgravingen rond 
de Plechelmus. Het DNA-onderzoek stond hierbij centraal.  
De Archeologische Club Oldenzaal richtte een vitrine in met bodemvondsten; 

       - exposities 
In de cursus- annex expositieruimte waren tentoonstellingen, met werk van: Tamara Ankoné, 
Bastiaan Röben, InteraktContour, RIBW (zie ook CulTuurlijk) , Fotoclub Oldenzaal.  
Er was een postzegelexpositie naar aanleiding van Maarten Luther, 500 jaar reformatie.  
Het TCC locatie Lyceumstraat richtte haar jaarlijkse expositie in met fraaie creatieve 
werkstukken van leerlingen; 

- Stadsdichter  
Dennis Kamst schreef dit jaar 8 stadsgedichten, aansluitend op actuele thema’s die leven 
binnen de Oldenzaalse bevolking; 

- CulTuurlijk (voorheen: Week van de Amateurkunst) 
In oktober werd in Oldenzaal CulTuurlijk, de week van de verbinding gehouden. Kim ten 
Tusscher verzorgde in de Bibliotheek een zeer geslaagde workshop ‘Korte verhalen 
schrijven’, specifiek over het thema ´personages´ (21 deelnemers). 
Er waren in die periode twee exposities te zien met kunstwerken gemaakt door 12 
Oldenzalers die worden begeleid door InteraktContour en door RIBW.   

- Oldenzaalse statushouders zongen Nederlandse liedjes mee tijdens ´Zing Nederlands met 
me´ (zie onderdeel ‘ontwikkeling en educatie’); 

- Het Platform Kunst Cultuur Oldenzaal, waarin vertegenwoordigd de 4 culturele basisinstel- 
lingen, de cultuurmakelaar en de bovenschoolse cultuurcoördinator, heeft vijf maal 
vergaderd. Het platform richt zich op gezamenlijke culturele en kunstzinnige projecten, met 
name richting het sociaal domein. 

 
Aan activiteiten op gebied van kunst, cultuur en exposities namen in totaal 1617 personen op 
enigerlei wijze deel. 
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 lezen en literatuur  
- BoekStart in de Kinderopvang 

Opnieuw is het aantal locaties waarmee een overeenkomst is gesloten, uitgebreid en wel 
met 3; 

- BoekStart voor baby’s 
Het aantal jonge kinderen (tot 2 jaar) dat als lid  werd ingeschreven, bedroeg 97.  
Als stimulans om het voorlezen, juist ook met hele jonge kinderen onder de aandacht bij de 
ouders te brengen, ontvangen ze het zogenaamde BoekStart-koffertje met (voorlees)inhoud. 
Door samenwerking met het consultatiebureau worden ouders bij het bezoek aan het 
consultatiebureau, geïnformeerd over BoekStart voor baby’s; 

- het aantal locaties dat het project de Bibliotheek op School afneemt, is gelijk gebleven; 
- Wisselcollecties basisscholen 

Deze zijn in dit verslag voortgezet echter, aangezien basisscholen ook gebruik maken van de 
Bibliotheek op School, zijn er in 2017 nog vijf basisscholen die collecties afnemen. Deze 
scholen huurden 1450 boeken om de leesvaardigheid van hun leerlingen te vergroten en 
stimuleren; 

- De Nationale Voorleesdagen  
o Bij het traditionele Voorleesontbijt, als start van ‘de Voorleesdagen’ waren de 

kinderen van Kinderdagverblijf De Driemaster en Peuterspeelzaal Wolkewietje te 
gast. Centraal stond het Prentenboek van het Jaar, ‘De kleine walvis’.  Medewerkers 
van de Dierenambulance lazen het boek voor. Na het ontbijt namen de kinderen een 
kijkje nemen in de Dierenambulance; 

o Onderdeel van de Voorleesdagen waren ook 6 bezoeken aan kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen; 

o Poppentheater Inkipinki speelde de voorstelling ‘De Kleine Walvis’; 
- Sinterklaas 

Sint Nicolaas bracht getrouw weer zijn bezoek aan de Bibliotheek. Dit jaar ging hij met de 
circa 40 aanwezige kinderen dichten; 

- Voorleeswedstrijd 
Er namen 11 schoolkampioenen deel aan de lokale finale van de Voorleeswedstrijd. De jury 
riep Lisa Wiselo van basisschool De Maten uit tot ‘Voorleeskampioen van Oldenzaal’. Boukje 
Loohuis van basisschool De Zevenster als 2e en Maud Reuver van de Nutsschool werd 3e. Lisa 
vertegenwoordigde Oldenzaal daarna bij de regionale ronde, waar ze helaas niet won; 

- introductiebezoeken groepen 3 
De groepen 3 komen regulier in de 1e  helft van het schooljaar voor een introductiebezoek. 
Dit sluit het best aan bij de fase van het leren lezen waarmee  de leerlingen dan bezig zijn. De 
nadruk ligt dan ook op leesplezier; 

- Zomerlezen 
Het project ‘Zomerlezen’ helpt om de leesdip bij leerlingen van groep 3 en 4 tegen te gaan. In 
dit kader kunnen leerlingen klassikaal boeken lenen met een termijn die de zomervakantie 
ruim overschrijdt. Twaalf groepen van 6 scholen namen dit jaar  deel; 

- Nederland Leest Junior  
In navolging van ‘Nederland Leest’ is dit een aanvulling voor 
jongeren van 10-14 jaar. Dit jaar is gekozen voor het boek  
Cyberboy van Tanja de Jonge.  
In Oldenzaal deden 4 basisscholen mee. Deze scholen kregen 
een lespakket met suggesties om te praten over het boek en te 
debatteren over het thema robotica;  
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- ‘Vooruit met voorlezen’ 
dit project wil een impuls geven aan het voorlezen in de bovenbouw van het PO. De 
Leemstee deed in 2017 mee met dit project; de deelnemende scholen krijgen 8 
voorleesboeken cadeau. Bij elk zijn lessuggesties ontwikkeld, gericht op de leerkracht.  
Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting Lezen, de 
Bibliotheek en Stichting De Versterking; 

- Twents Carmel College (TCC) 
Drie 4VWO-klassen (90 leerlingen) van het TCC de Thij deden mee aan Boekenweek Live. 
Iedere leerling ontving van de CPNB een exemplaar van Red ons, Maria Montanelli van 
Boekenweekauteur Herman Koch en maakten in groepen een opdracht; 

- Landelijke leesbevorderingsprojecten  
o locatie De Thij leende gedurende 3 maanden, circa 35 actuele leesboeken voor het 

Jonge Jury-project. Thij deed ook mee aan het project De Weddenschap; 
Hiervoor werden uit het Netwerk Overijsselse bibliotheken, boeken geleend.   

o voor Literatour, de Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar, leverde de 
Bibliotheek aan TCC Potskampstraat, 60 exemplaren van verhalenbundel 3Pak; 

o Ruben Velthuis van TCC De Thij won de provinciale finale van de voorleeswedstrijd 

voor brugklassers Read2Me. Er deden vier scholen uit Overijssel mee. Ruben heeft 

Oldenzaal vervolgens vertegenwoordigd op de landelijke finale in Nieuwegein, maar 

de hoofdprijs was niet voor hem weggelegd. 

- Nederland Leest  
o deze landelijke leescampagne had als thema ‘Robotica’. Leden en niet-leden konden 

in november de verhalenbundel Ik Robot van Isaac Asimov afhalen. Er waren 670 
boeken beschikbaar, waarvan er 60 voor TCC Lyceumstraat en 150 voor TCC 
Potskampstraat, aan wie ook het jeugdboek Cyberboy werd geleverd; 

o leden en niet-leden konden deelnemen aan een rondleiding bij bake-off bakkerij Pré 
Pain, waar een groot deel van de productie geautomatiseerd verloopt en diverse 
robots worden ingezet. Er was zeer veel belangstelling om hier aan deel te nemen; 
het maximale aantal van 20 personen was snel bereikt; 

o op 15 november stond de WoWi!-bus een dag voor de deur. WoWi! staat voor 
Workshop on Wheels: innovatie! Het is een biebbus vol digitale nieuwigheden, die 
jong en oud(er) laat kennismaken met de nieuwste digitale en technologische 
ontwikkelingen. Enkele klassen van basisschool deden mee aan workshops en 
’s middags was de bus vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde; 

o in het kader van Nederland Leest gaf futuroloog Willem-Peter de Ridder een lezing 
met aansluitend discussie over het thema ‘Robotica’ (zie ‘ontmoeting en debat’). 

Nederland Leest werd ook dit jaar weer financieel ondersteund door de Stichting tot Steun 
van het Sociaal-cultureel Werk in Oldenzaal. 

- Boekenweek 
De Bibliotheek, Stadstheater De Bond en Broekhandel Broekhuis organiseerden Boek&Feest 
in het theater. Op het podium: Ronald Giphart (tevens presentator), Frank Krake (auteur 
Menthol), stadsdichter Dennis Kamst en Johanneke ter Stege (muziek). 
De organisatie ontving enkele dagen er voor het trieste bericht dat één van de 
podiumgasten, de van oorsprong Oldenzaalse auteur Wiro Bossewinkel, was overleden.  

- Leeskringen 
Onderdak werd verleend aan twee leeskringen Literatuur,  twee leeskringen Geschiedenis 
en een leeskring Engelse literatuur. De leeskringen kwamen ieder vijf maal bij elkaar.  
Ook andere Oldenzaalse leeskringen ontvingen via de Bibliotheek, hun benodigde boeken. 

 
Aan de activiteiten op het gebied van ‘lezen en literatuur’ namen in totaal 1623 personen op 
enigerlei wijze deel. 
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 ontmoeting en debat 
- Vrouwen in de politiek 

In samenwerking met Vrouwenplatform Carree werd een avond georganiseerd om vrouwen 
in Overijssel te stimuleren zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018. Er waren 10 belangstellenden en er ontstond een levendige discussie rond 
het thema. Ook waren drie vrouwelijke gemeenteraadsleden aanwezig; 

- Studiekring 
In 2017 is door de Bibliotheek een Studiekring voor vijftigplussers 
in het leven geroepen. Het doel van de studiekring is dat mensen 
met een brede interesse op de hoogte blijven van algemene 
maatschappelijke ontwikkelingen. Door de onderwerpen samen 
te bespreken en ermee bezig te zijn, leert men van elkaar en 
wordt de horizon verbreed.  De studiekring komt 12 keer per jaar 
bij elkaar en telt 10 deelnemers en een begeleider; 

- Nederland Leest 
Nederland Leest had tot thema ‘Robotica’. Futuroloog Willem-Peter de Ridder hield een 
lezing rond dit  thema. Aansluitend was er een boeiende discussie. 
Er waren 21 personen aanwezig; 

 
Aan de activiteiten op het gebied van ‘ontmoeting en debat’ namen in totaal 42 personen op 
enigerlei wijze deel. 
 
Het totaal aantal deelnemers op alle onderdelen bedroeg: 6536   (2016: 6552) 
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resultaten 2017 

 aantal 2017 2016 

kennis en informatie 

voorschoolse periode & basisonderwijs 
VoorleesExpress  
- training vrijwilligers deelnemers 5 5 
- training pedagogisch medewerkers deelnemers 13 n.v.t. 
de Bibliotheek op School – netwerkbijeenkomst deelnemers 5 5 
volwassenen 
publieksrondleiding deelnemers n.v.t. 1 
spreekuur e-books bezoekers 56 106 
lezingen lezingen 1 6 
 bezoekers 70 662 
informatieavonden vrijwilligers bezoekers n.v.t.  20  

Maand van de Ouderen deelnemers 40 175 
 

algemeen 
maatschappelijke stagiairs leerlingen 15 10  
 uren 254 173
  

ontwikkeling en educatie  

voorschoolse periode & basisonderwijs  
Junior Dictee  scholen 7 4 
 deelnemers  11 7 
Voorleesexpress gezinnen 15 -- 
WoWi! deelnemers; onderwijs 85 n.v.t. 
 deelnemers; volwassenen 45 n.v.t.  
voorstelling Week van de Opvoeding deelnemers 50 n.v.t. 

voortgezet onderwijs 

(wissel)collectie Potskampstraat boeken 263 260 
groepsintroducties brugklassen VMBO  groepen Vrij lezen 6 8 
 leerlingen 90 125 
 groepen Bieb-project 5 6 
 leerlingen 125 150 
uitleg Biebapp brugklassen VMBO groepen 1 4 
 leerlingen 30 120 
Carmeldictee leerlingen voorronde 1000 1000 
 leerlingen finale 32 32  
Monitor de Bibliotheek op school VO leerlingen 36 125 
 docenten 5 8
  
 

volwassenen  

lezingen en activiteiten laaggeletterdheid activiteiten 2 1

 bezoekers 43 12 

Taalpunt vrijwilligers   32 26 

 deelnemers Taaltraject 52 48 

Praathuis deelnemers   280 130 
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 aantal 2017 2016 

Leesclub deelnemers 4 6 

rondleiding groep inburgeraars groepen n.v.t. 1 

 deelnemers  7 

computercursussen + workshops deelnemers 110 155 

internetbankieren deelnemers n.v.t. 18 

computer inloopmiddagen (= incl. Tabletcafé)  deelnemers 105 121 

Digisterker ‘Werken met de e-overheid’                 groepen 7 7 
 deelnemers 50 49 
Digisterker voor statushouders (pilots) groepen 2 0 
 deelnemers 24 0 
Klik en Tik computercursus groepen 3 0 
 deelnemers 9 0 
opfriscursus Engels deelnemers 11 20 
cursus Spaans deelnemers 30 0 
cursus Italiaans – beginners deelnemers 15 0 
cursus Italiaans – vervolg deelnemers 11 0 
operacursus deelnemers 26 41 
 
  

  

 kunst & cultuur 

 voorschoolse periode & basisonderwijs  

Kinderboekenweek 
o voorstelling de Woeste Woning bezoekers 184 64 
o voorstelling Aadje Piraatje bezoekers 60 253 

 Paltival bezoekers 755 n.v.t. 
BoescoolTuur deelnemers 7 n.v.t. 
voortgezet onderwijs  
exposities aantal 1 1 

volwassenen  

lezingen aantal 6 1 
deelnemers  566 52 
Week van de Amateurkunst deelnemers expositie 12 10 
 activiteiten 2 1 
 deelnemers / bezoekers 21 37 
exposities aantal 4 4 
stadsdichter; Oldenzaalse Midzomernacht bezoekers n.v.t. 300 
  
  

lezen & literatuur  

voorschoolse periode & basisonderwijs 

Boekstart in de Kinderopvang locaties 7 4 
Boekstart voor baby nieuwe leden 97 113 
groepsintroducties groepen 3 groepen 15 12 
 leerlingen 378 261 
de Nationale Voorleesdagen nieuwe leden 22 34 
bezoeken aan Kinderdagverblijf aantal 6 6
 kinderen 86  70  
voorstelling De Kleine Walvis bezoekers 82 72 
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 aantal 2017 2016 

Voorlezen door Sinterklaas bezoekers 40 -- 
Voorleeswedstrijd scholen 11 12 
Zomerlezen scholen 6 5 
 leerlingen 286 255 
Nederland Leest Cyberboy boeken 160 n.v.t. 
Wisselcollecties / dBos scholen 6/5 6/5 
 materialen dBos 5.833 5.000  
 materialen wisselcollectie 1.450  1.500 

voortgezet onderwijs  

themacollectie Jonge Jury boeken 35 35 
Nederland Leest boeken 210 120 
Nederland Leest Cyberboy boeken 64  n.v.t. 
Boekenweek Live groepen 3 2 
    leerlingen 90 60 
Literatour (Boekenweek voor jongeren) boekencollectie 60 200 
Read2Me; voorleeswedstrijd voorronde groepen 9 9 
 leerlingen 75 75 
volwassenen  

Boekenweek bezoekers lezing 50 185 
Nederland Leest boeken  450 630 
leeskringen Literatuur groepen 2 2 
 deelnemers 21 22 
leeskringen Geschiedenis groepen 2 2 
 deelnemers 21 24 
leeskring Engelse literatuur deelnemers 9 10 
 

ontmoeting & debat 
 Studiekring bijeenkomsten 12 n.v.t. 
  deelnemers 11 n.v.t. 
 Nederland Leest; debat deelnemers 21 60 
 Vrouwen in de politiek deelnemers 10 n.v.t. 
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resultaten 2017 
 2017 2016  

inwoners 32.006 32.110  

ingeschreven leners 7.906 7.940  

lenerpercentage inwoners 24,7% 24,7%     

mediabezit reguliere collectie 37.703                                 40.654  

wisselcollectie basisscholen 5.066 7.414   

uitleningen (incl. verlengingen) 235.897 250.140  

uitleen boeken van Lees-&Schrijfpunt 229 264 

verlengingen 55.156 57.418  

e-books   7.423 6.930  

e-books accounts (actief) 539 562  

reserveringen 17.237  17.166  

bezoeken 102.637                              105.846  

bezoeken aan website  54.576 62.799  

gebruik bibliotheek Wise app 21.186 17.567  
 

Het gebruik van de website nam af. Daarentegen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de app 

Bibliotheek Wise. Deze is vooral praktisch in gebruik voor reserveren en verlengen. 
 

baten/lasten 2017-2016  
baten 2017 2016  

gebruikersopbrengsten 155.746 155.782   
overige opbrengsten   48.777 52.920 
subsidie totaal 647.457 619.626 
  
totaal baten 851.980 828.328 
   

lasten 
organisatie 21.957 25.292  

         huisvesting 153.331 123.781  
personeel 465.079 453.141  
administratie 23.122 20.012 
automatisering 46.580 46.022 
media 114.847 133.774  
overige kosten 36.051 49.463 
   
totaal lasten 860.967 851.485 
   

saldo -8.988 -23.157  

 

subsidie 2017 - 2016 2017 2016 

gemeentelijk reguliere subsidie per ingeschreven lener   77,73 78,03 
gemeentelijk reguliere subsidie per inwoner    19,20                   19,30 
 

Toekomstverwachting 
De jaarrekening 2017 sluit met een tekort van € 8.988. Dit tekort wordt verrekend met de 
egalisatiereserve en de bestemmingsreserve dBoS. 
2018 en volgende jaren zien er, qua financieel resultaat, beter uit door enkele personeelsmutaties, 
die leiden tot een, voor de komende jaren, positief resultaat.
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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 
facebook: https://www.facebook.com/bibliotheekoldenzaal 
e-mail: info@bibliotheekoldenzaal.nl 
www.bibliotheekoldenzaal.nl 
 
 
 

Raad van Toezicht 
 
W. Termijtelen   voorzitter 
J.G.J. Ros   secretaris-penningmeester 
K. Oostindie   lid  
R. Schasfoort   lid  
 
De Raad van Toezicht kent momenteel 1 vacature.  
 
 

directeur/bestuurder 
 
L.G.M. Heideman 
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