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Vooraf
Met veel genoegen las ik onlangs een recensie in de krant over het tv-programma De
Bibliotheek, van documentairemaker Frans Bromet. Het artikel ademt in alles uit waar de
Bibliotheek voor staat. De bibliotheken in Nederland vormen samen een archipel waarop de
echte samenleving plaatsvindt.
“Zoals hoe de bieb een van de weinige plekken is in de stad waar honderden werelden door
elkaar lopen, waar een gepensioneerde pianist zijn hobby kan komen beoefenen, waar jongeren
afspraakjes maken, waar je je kunt terugtrekken of juist nieuwe contacten kunt opdoen, waar zij
die hulp nodig hebben hulpvaardige mensen ontmoeten en waar je als beginnende lezer oefent
met voorlezen.(…). Ik vermoed dat deze Bromet-portretjes een veel preciezer beeld van ons land
schetsen dan sommige volksvertegenwoordigers dat plegen te doen. Op die archipel, daar vindt
de daadwerkelijke ‘samenleving’ plaats. Alleen daarom al zou het onbeschrijflijk treurig zijn
wanneer de eilandjes door verandering van klimaat langzaam onder water zouden lopen” (Frank
Heinen, Volkskrant, 27 maart 2019).
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/bromet-doet-in-de-bibliotheek-wat-een-grootdocumentairemaker-doet-hij-maakt-het-alledaagse-uitzonderlijk~bdb80357/
Zorgen over dit ‘onder water lopen’ deel ik niet. Dat gaat zeker niet gebeuren, de Bibliotheek is
immers springlevend. Overal in het land zie je mooie en inspirerende voorbeelden van
bibliotheken die het hart van de lokale samenleving vormen. Dit is ook het geval in Oldenzaal.
Dit jaarverslag geeft een goed beeld van de vele activiteiten die in de Bibliotheek Oldenzaal
plaatsvinden, veelal samen met andere instellingen of inwoners van Oldenzaal. Samen maken
we de Bibliotheek tot het bruisend hart van de stad en toegankelijk voor iedereen.
Lezen, leren, informeren en ontmoeten; daar draait het om, in onze Bibliotheek. Dat maakt ons
in mijn ogen dan ook onmisbaar in de samenleving van nu en morgen. In dit verslag leest u hoe
wij hieraan in 2018 per werkgebied handen en voeten hebben gegeven.

Huidige en toekomstige ontwikkelingen
Na een zorgvuldige voorbereiding, kreeg afgelopen zomer de samenwerking met Bibliotheek
Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente zijn beslag. De drie organisaties gaan verder als
zelfstandige stichtingen, maar werken met een gezamenlijk management. Hierdoor ontstaan
niet alleen efficiency-voordelen, maar wordt ook de slagkracht in innovatie en uitvoering van
diensten en producten versterkt. Daarnaast zal de lokale eigenheid gewaarborgd blijven door
het toezicht van een eigen lokale Raad van Toezicht.
Door deze samenwerking zal de organisatie langzamerhand anders worden ingericht. Dit proces
wordt nog eens versterkt door het feit dat een aantal medewerkers er voor heeft gekozen om
binnen afzienbare tijd met (vroegtijdig) pensioen te gaan. De organisatie zal gaan werken met
drie teams, gevormd rondom de programmalijnen Lezen, Leren en Informeren. Daarbij zal de
klassieke uitleenfunctie steeds het fundament blijven van de Bibliotheek.
De veranderde functie van de Bibliotheek in een veranderende samenleving, vraagt om een
hernieuwde oriëntatie op de toekomst. Een visie op de richting waarin de maatschappelijk
educatieve bibliotheek wordt vormgegeven. Doen we de juiste dingen, bereiken we de juiste
doelgroepen en formuleren we de juiste doelstellingen? Tijd derhalve voor een nieuw
beleidsplan, waarin we ons vizier richten op de toekomst. Wat kan de Bibliotheek Oldenzaal
betekenen voor de inwoners van Oldenzaal? Wij geloven dat ieder mens nieuwsgierig is en recht
heeft op (zelf)ontwikkeling. De Bibliotheek Oldenzaal biedt hiervoor de verrassende plek, om te
lezen, te leren en te ontmoeten. De Bibliotheek is in het hart van de gemeenschap actief en
draagt bij aan een geïnformeerde, geïnspireerde en betrokken samenleving.
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Al deze vernieuwingen zullen dan ook nog hun beslag krijgen op een andere plek. De Bibliotheek
zal, waarschijnlijk, begin 2020 haar intrek nemen in een volledig vernieuwde Vijfhoek. Midden in
een vernieuwd stadshart zullen wij onze ambities gaan vormgeven. Uitdagend en spannend!
Raad van Toezicht
In 2018 hebben we helaas definitief afscheid moeten nemen van onze voorzitter, Willem
Termijtelen.
Met zijn overlijden verloren wij niet alleen een bevlogen pleitbezorger van de Bibliotheek, maar
ook een buitengewoon aimabele voorzitter. De Bibliotheek Oldenzaal is hem voor zijn
jarenlange inzet, veel dank verschuldigd.
Samenstelling Raad van Toezicht:
A.J.M. Semmekrot - voorzitter
J.G.J. Ros
K. Oostindie
R. Schasfoort
Directie:
R.W. Siteur
M.E. Gierveld

- directeur-bestuurder
- adjunct-directeur

René Siteur directeur-bestuurder
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Scholing, training en instructies, onder meer:
-

Open Boek;
‘Jij en de Bieb in beweging’;
software Zelfservice;
Social Bieb;
AVG;
BHV en AED.

Bijeenkomsten en overleg; extern, onder meer:
-

Jeugdspecialisten;
Paltival (samenwerking van Museum het Palthehuis, Stadstheater De Bond, Kunstenschool
Kaliber en de Bibliotheek);
Loes;
CEPPO; overleg en bijeenkomsten op verschillende niveaus om te spreken over het aanbod
van cultuur en andere vormen van educatie door de Bibliotheek;
Welzijnsnetwerk Oldenzaal (Humanitas, Impuls, SIZ, JGZ, Wijkracht);
Bibliotheek - schoolmediatheken;
Werkgroep ThuisTaal; project in samenwerking met Regenboogklas, Saxion en Rijnbrink;
Werkgroep Taal Werkt! met partners in dit project Impuls en Stichting Onderwijsbegeleiding
Oost;
Stuurgroep Taalpunt;
Platform Kunst Cultuur Oldenzaal;
NT1 laaggeletterdheid;
VoorleesExpress; eindevaluatie;
VoorleesExpress; startbijeenkomst;
Digisterker voor vluchtelingen;
dBos en Boekstart;
Junior Dictee Overijssel;
Oldenzaal aan de Slag;
DOBO (tevens DB-vergadering en commissies) en WINO;
Centraal Collectioneren;
MarCom (MarketingCommunicatie) Bibliotheken Overijssel;
Gebruikersoverleg Bibliotheeksysteem;
Werkgroep Reserveringen;
Webdeskoverleg;
Platform Ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen van Bibliotheken.
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-

kennis en informatie
trainingen VoorleesExpress
Binnen het project de VoorleesExpress, volgden zeven nieuwe vrijwillige voorlezers een
training Interactief Voorlezen;
Maakplaatsen
In het kader van het stimuleren van de digitale
geletterdheid en mediawijsheid, is er vanaf de
herfstvakantie gestart met de zogenaamde
‘Maakplaats’ in samenwerking met TETEM Enschede.
Dit leverde tijdens de herfst- en kerstvakantie al veel
enthousiaste reacties en deelnemers op.
In deze vakanties is o.a. gewerkt met de Ozobot,
Bibberspiraal, 3D-pennen en 360 graden video.
De ‘Maakplaats’ is een speelplaats waar kinderen vanaf 8 jaar hun creativiteit en digitale
vaardigheden kunnen ontplooien; ‘Leren door te maken’, is het motto.

-

-

-

-

Lezingen
o Inge Alberts, opruimcoach, verzorgde een lezing over opruimen in huis en op de
werkplek. Er waren 33 belangstellenden;
o samen met Impuls en KBO werd in het teken van de Maand van de Ouderen in
oktober een lezing gegeven door Barbara van Beukering over haar boek Kruip nooit
achter een geranium. Er waren 42 belangstellenden;
Belastingspreekuur
In 2018 werd voor het eerste een belastingspreekuur gehouden, eens per week in de
maanden februari en maart. Vrijwilligers van HUBA Advies beantwoordden vragen over
belastingaangifte, huurtoeslag, zorgtoeslag etc.
Circa 25 personen maakten hiervan gebruik;
Ons helpt Ons
Samen met de gemeente en Impuls werd de sociale informatiewebsite ‘Ons helpt Ons’
ontwikkeld, die in het najaar live is gegaan. De voornaamste taak van de Bibliotheek en
Rijnbrink hierin, is het vullen van de omvangrijke database op basis van G!ds met gegevens
van sociaal-maatschappelijke en gezondheidsinstanties. In 2019 zullen ook sport en cultuur
worden toegevoegd;
Statushouders
Ruim 100 statushouders bezochten de Bibliotheek voor het - onder gemeentelijke
begeleiding - invullen van hun persoonlijke portfolio.
Tevens kregen zij een korte rondleiding en een gratis bibliotheekabonnement voor een jaar.
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Nederlandse Vereniging voor Autisme
Op 9 april opende de Nederlandse Verenging voor
Autisme haar tweede Autisme Informatie Centrum in
Overijssel in de Bibliotheek Oldenzaal. Een zeer
succesvol concept met een ruim aanbod aan activiteiten.
Op elke tweede maandagochtend van de maand wordt
een inloopspreekuur gehouden; in 2018 was dat 7 keer
en daar maakten totaal 15 mensen gebruik van.
Daarnaast zijn er maandelijks een drietal gespreksgroepen: Gespreksgroep voor volwassenen
met autisme, Gespreksgroep voor ouders van een kind en een Gespreksgroep voor partners
van een persoon met autistisme. Deze groepen worden goed bezocht, met gemiddeld 6
deelnemers
In principe vinden er 2 themabijeenkomsten per seizoen plaats, voor zowel direct
betrokkenen als professionals.
De thema’s in 2018 waren: ‘Autisme en gamen’ en ‘Meisjes met autisme’. Er waren in totaal
95 bezoekers.
Aan de workshop, verzorgd bij gelegenheid van de opening, namen 40 mensen deel.

Aan de activiteiten op gebied van ‘kennis en informatie’ namen in totaal 52 personen deel.



ontwikkeling en educatie

-

Week van de Opvoeding
Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding verzorgde Theater Helder een voorstelling
over het onderwerp ‘opgroeien en opvoeden in het digitale tijdperk’. Dit leverde een
bijeenkomst vol gespreksstof voor ouders mét kinderen tussen de 10 – 16 jaar, op. De avond
werd bezocht door 50 personen;
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;
Twents Carmel College (TCC)
o vijf VMBO-brugklassen van TCC Lyceumstraat deden mee aan
Bibliotheekintroducties in combinatie met een Training Mediawijsheid; dit met het
oog op hun Biebproject;
o één VMBO brugklas van TCC Lyceumstraat kreeg een instructie over ‘de biebapp’;
o negen VMBO-brugklassen van TCC Potskampstraat brachten een klassikaal bezoek
waarbij ze - ieder afzonderlijk en onder begeleiding - een passend boek uitkiezen.
Deze collectie van circa 100 boeken gaan mee naar de schoolmediatheek en wordt
door de Bibliotheek aangevuld tot een huurcollectie van 288 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 aan de voorronde van het Groot Carmeldictee der Nederlandse taal, voor de 16e
keer georganiseerd door de Bibliotheek en het TCC, deden 900 derde klassers mee
Er waren 32 finalisten van TCC de Thij, Lyceumstraat én Potskampstraat.
Als special guest was topscheidsrechter Björn Kuipers aanwezig. Samen met
wethouder Rob Christenhusz las hij het dictee voor. Na het dictee hield Björn Kuipers
een boeiende presentatie over het fenomeen videoscheidsrechter;
o locatie De Thij nam opnieuw een aantal modules van de Bibliotheek op school VO af.

-

-
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Taalsamenwerking Oldenzaal
o de Stuurgroep Taalpunt, bestaande uit vertegenwoordigers van de Bibliotheek,
Impuls, ROC van Twente, Stichting Lezen & Schrijven en de Gemeente Oldenzaal
kwam vier keer bij elkaar. De stuurgroep bepaalt het beleid van Taalpunt Oldenzaal.
In 2018 waren ongeveer 49 taalvrijwilligers actief en 70 deelnemers volgden een
taaltraject. Verder werden 15 personen doorverwezen naar andere instanties.
Wekelijks is het Taalpunt in de Bibliotheek gedurende een ochtend en een middag
geopend voor informatie en advies;
o voor de taalvrijwilligers van het Taalpunt werd een informatieavond gegeven;
o elke vrijdagmiddag - afgezien van de schoolvakanties - wordt het Praathuis
gehouden. Er worden taalspelletjes gedaan, krantenartikelen gelezen en vooral veel
Nederlands gesproken. Totaal waren er 240 bezoeken aan het Praathuis, verdeeld
over circa 25 deelnemers die - in meer of mindere mate - regelmatig aanwezig zijn.
Zij worden begeleid door vijf taalvrijwilligers. Ook wordt zo’n drie maal per jaar een
muzikale praathuismiddag gehouden;
o de Leesclub, een vijftal dames (NT2), komt wekelijks bij elkaar onder begeleiding van
een taalvrijwilliger. Ze lezen elkaar voor uit een boek en praten over de inhoud;
o uit de collectie leesmaterialen van het Taalpunt werden dit jaar 294 boeken voor
laaggeletterden geleend;
Zing Nederlands met Me
Na een start in 2017 werd, met gemeentelijke subsidie
vier maal Zing Nederlands met Me georganiseerd. Een
activiteit voor iedereen die het leuk vindt om, onder
begeleiding, Nederlandse liedjes (mee) te zingen. Het
is vooral bedoeld voor statushouders die op deze
manier het Nederlands kunnen verbeteren en andere
Oldenzalers kunnen ontmoeten.
Eén van de middagen vond plaats op een zondag in woon- en zorgcentrum Molenkamp.
In totaal namen 146 mensen deel.
o

o
o

o
o

samen met het Oldenzaalse koor The Gentle Singers organiseerde het Taalpunt een
multiculturele avond. Naast het koor traden dichter Joseph Gawrieh en sitarspeler
Jan Pieter van der Giessen op. Er waren 52 belangstellenden;
in de Week van de Alfabetisering werd in de Bibliotheek een taallunch gehouden
voor in totaal 25 taalvrijwilligers, deelnemers en samenwerkingspartners;
samen met Rijnbrink, de gemeente en ‘Oldenzaal aan de slag’ werd een start
gemaakt met het project ‘Vaktaal’. De bedoeling hiervan is om statushouders te
koppelen aan, c.q. in contact te brengen met, (oud)werknemers en/of bedrijven, bij
voorkeur binnen een branche waarin men in het land van herkomst heeft gewerkt.
Bij de eerste informatiebijeenkomst waren zeven statushouders en zeven bedrijven
aanwezig; in totaal 20 personen.
Deze opzet was om uiteenlopende redenen geen succes. Bekeken wordt of er in
2019 een doorstart wordt gemaakt.
een groep van 16 inburgeraars van het ROC nam deel aan een rondleiding;
in het laatste kwartaal werd met provinciale subsidie het project Taal Werkt!
opgestart, om laaggeletterden van Nederlandse komaf (NT1) te begeleiden in hun
(digi)taal- en rekenontwikkeling. In Oldenzaal werd in dit kader subsidie aangevraagd
voor ‘Iedereen doet mee’. In samenwerking met de Stichting Onderwijsbegeleiding
6

bestuursverslag ’18 de Bibliotheek Oldenzaal

-

-

-

-

Twente, Impuls en het basisonderwijs wordt leerlingen met een achterstand én hun
ouders begeleiding aangeboden.
Naar verwachting zullen begin 2019 de eerste begeleide stappen worden gezet.
Digitale vaardigheden
o voor beginners waren er uitgebreide ‘Basiscursussen voor tablet’, ‘- Windows 10’,
een ‘Vervolgcursus Windows 10’ en een cursus ‘iPad’;
o voor specifieke onderwerpen werden 10 workshops georganiseerd, waaronder
‘Albelli fotoalbum’, ‘Marktplaats’, ‘Spotify’ en ‘iPhone’.
In totaal 55 personen volgden een computercursus en 41 een computerworkshop;
o de gratis computercursus ‘Klik en Tik‘ werd drie keer gegeven voor 6 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 130 bezoekers beantwoord;
o deels gesubsidieerd door - en in samenwerking met - de gemeente werden
Digisterkercursussen ‘Werken met de e-overheid’ georganiseerd. In 2018 werden 7
cursussen van 3 dagdelen georganiseerd voor in totaal 40 cursisten.
De les met informatie over www.Oldenzaal.nl werd gegeven door communicatiemedewerkers van de gemeente.
Daarnaast werd er een extra Digisterkercursus gehouden voor 4 leden van de
Syrisch-Armeense Vereniging SAVO;
o samen met de projectleider van Rijnbrink, de gemeente Oldenzaal en Palet werden
eind 2018 besprekingen gevoerd om Digisterkercursussen te geven bij Meesterwerk
aan uit Syrië afkomstige Oldenzalers. Zij volgen bij Meesterwerk een drie maanden
durende training om een betere toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.
Eerder in het jaar werd een provinciale bijeenkomst bijgewoond voor
digisterkercursussen voor vluchtelingen;
Geluksmonitor
De Bibliotheek heeft in 2018 vanwege andere prioriteiten niet deelgenomen aan het overleg
met de sociale partners over de ontwikkeling van een Oldenzaalse monitor sociaal domein
(‘de zgn. Geluksmonitor’). In 2019 zal wellicht weer worden deelgenomen;
Cursussen andere talen
Ook dit jaar werden er diverse taalcursussen georganiseerd: opfriscursus Engels, Spaans voor
beginners, vervolgcursus Spaans, Italiaans voor beginners, vervolgcursus Italiaans, Frans
voor beginners en Duits voor beginners. In totaal volgden 113 personen een taalcursus;
Online cursussen van de Bibliotheek
Tot 2019 konden leden via Bibliotheek.nl online cursussen volgen. Per jaar was er de
mogelijkheid om gratis 2 cursussen af te nemen, aangevuld met een gratis maandcursus.
Ruim 20 leden van de Bibliotheek Oldenzaal namen een cursus af.

Aan de activiteiten op gebied van ontwikkeling en educatie namen in totaal 2335 personen deel.



kunst en cultuur

-

Kinderboekenweek
Deze had als thema ‘Vriendschap’. De Bibliotheken Dinkelland en Oldenzaal organiseerden de
voorstelling Reynaert De Vos in het Kulturhus, Denekamp; 30 leerlingen van de Nutsschool
waren daarbij aanwezig.
Voor jonge kinderen was er de voorstelling Gonnie en Vriendjes; dit betrof een
samenwerking van de Bibliotheek, Stadstheater De Bond en Boekhandel Broekhuis.
Daarnaast verzorgde Joliens Theaterhuis een tweetal workshops in de Bibliotheek rondom
het thema. Deze werden bezocht door 25 kinderen;
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CEPPO – Kunstmenu

Voor het basisonderwijs wordt jaarlijks een cultureel
activiteitenprogramma samengesteld. De 12
deelnemende scholen in Oldenzaal krijgen via het
Kunstmenu een cultureel programma aangeboden. Dit
menu zorgt ervoor dat leerlingen gedurende hun
basisschooltijd in aanraking komen met zoveel
mogelijk cultuurvormen. De organisatie van het
Kunstmenu ligt bij het Cultuur Educatie Platform Primair Onderwijs Oldenzaal (CEPPO).
Het programma wordt gefinancierd met behulp van middelen van de gemeente Oldenzaal,
de provincie Overijssel en de scholen zelf.
Dit seizoen startte het project ‘Een bijzondere vriendschap’ als aanbod van de Bibliotheek in
samenwerking met Museum het Palthehuis.
Bij het onderdeel in de Bibliotheek gingen leerlingen aan de slag met de beginselen van
rijmen aan de hand van poëziealbums en liedjes. Ze verzamelden rijmwoorden die te maken
hadden met het thema vriendschap. Met al die woorden maakten ze een gedichtje met als
resultaat een groepspoëziealbum.
Op school schreven ze hun gedicht met een pen over en versierden ze het geheel met
poëzieplaatjes.

-

-

-

-

Lezing
Natuurfotograaf Clifton Buitink hield een lezing voor 65 belangstellenden;
Exposities
Er waren diverse kunstexposities te bezichtigen. Exposanten waren: Valerie Smidt, de
FotoClub Oldenzaal, Anne Winkelhuis, Hermine de Vries en 9 deelnemers aan het Kunstcafé/
CulTuurlijk;
Oldenzaalse Midzomernacht
Op donderdag 21 juni werd voor de vierde keer de Oldenzaalse Midzomernacht gehouden
in het Kalheupinkpark. Vanwege slechte weersomstandigheden werden de optredens
verplaats naar de kantine van de tennisclub. Hier trad een breed scala aan dichters en
muzikanten op.
Een onderdeel van het programma vormde de finale van een rap- en poëzieproject dat de
Bibliotheek samen met het voortgezet onderwijs organiseerde.
In de aanloop daar naartoe waren er drie workshops voor 270 leerlingen, een masterclass en
een selectieavond. In de finale stonden 8 leerlingen op het podium;
Stadsdichter
Stadsdichter Dennis Kamst trad tijdens de Oldenzaalse Midzomernacht af. Patrick Olde
Nordkamp werd door de wethouders als zijn opvolger benoemd. In 2018 schreef Dennis nog
6 gedichten en Patrick maakte er 8;
Platform Kunst Cultuur Oldenzaal
Dit platform zet zich in voor de Oldenzaalse cultuureducatie voor alle leeftijdsgroepen, met
een focus richting het sociaal domein. Vertegenwoordigd zijn: de Bibliotheek, Stadstheater
De Bond, Museum het Palthehuis en Kaliber Kunstenschool. Aan het overleg wordt ook
deelgenomen door de cultuurmakelaar.

Aan activiteiten op gebied van kunst, cultuur en exposities namen in totaal 1539 personen op
enigerlei wijze deel.
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 lezen en literatuur
- BoekStart in de Kinderopvang
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alle huidige locaties werden aangevuld met nieuwe collecties.
BoekStart voor baby’s
Het aantal jonge kinderen (tot 2 jaar) dat als lid werd ingeschreven, bedroeg 235.
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;
dBos
o het aantal locaties dat het project de Bibliotheek op School afneemt, is gelijk
gebleven;
o 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;
VoorleesExpress
Het project Voorleesexpress startte met 25 nieuwe gezinnen aan een voorleestraject.
Gezinnen die deelnemen aan de VoorleesExpress brengen rond de 10e week een bezoek aan
de Bibliotheek. De voorleesvrijwilliger komt dan samen met het gezin naar de Bibliotheek en
krijgt hier een rondleiding van één van de medewerkers. Het doel van deze rondleiding is het
bezoek en gebruik laagdrempeliger te maken. Uiteindelijk heeft de VoorleesExpress tot doel
dat ouders het voorlezen overnemen;
De Nationale Voorleesdagen
o bij het traditionele Voorleesontbijt, als start van ‘de Voorleesdagen’ kwamen 22
peuters van de 3 locaties van Columbus Junior op bezoek. Centraal stond ‘het
Prentenboek van het Jaar’, Ssst! De tijgers slaapt; burgemeester Theo Schouten las
er uit voor;
o tijdens de Voorleesdagen bracht een leesconsulente bezoeken aan 6 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen;
o Poppentheater Belletje Sterk verzorgde een voorstelling naar het boek: Ssst! De
tijger slaapt!
Sint Nicolaas
De Goedheiligman bracht getrouw weer zijn bezoek aan de Bibliotheek. Dit jaar kwamen er
circa 50 jeugdige bezoekers met hun (groot)ouders, om hem te ontmoeten;
Voorleeswedstrijd
Aan de lokale finale van de Voorleeswedstrijd namen 12 schoolkampioenen deel. Boukje
Loohuis van basisschool De Zevenster werd door de jury uitgeroepen tot ‘Voorleeskampioen
van Oldenzaal’. Boukje vertegenwoordigde Oldenzaal daarna bij de regionale ronde;
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;
Fantasierijk voorlezen
In het kader van deze landelijke campagne, die het belang van voorlezen wil benadrukken,
waren er ‘fantasierijke voorleesochtenden’ rondom het Sinterklaas- en Kerstfeest;
9
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Landelijke leesbevorderingsprojecten
o locatie De Thij van het Twents Carmel College leende van oktober tot en met
december ongeveer 30 actuele leesboeken voor het Jonge Jury-project. TCC De Thij
deed ook mee aan het project De Weddenschap;
o voor ‘Literatour’, de Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar, leverde de
Bibliotheek aan TCC Potskampstraat één pakket van verhalenbundel 3Pak met
verhalen van Raoul de Jong en Tim Hofman;
o Lisa Wisselo en Noah Wildekamp, brugklasleerlingen van De Thij, waren de winnaars
van de lokale finale van de Read2Me! voorleeswedstrijd voor brugklassers.
De jury, bestaande uit de taalvrijwilligers Gerard de Jong en Anuschka de Jong en
bibliotheekdirecteur Bert Heideman, kozen hen als beste voorlezers. Samen met de
winnaars van andere scholen in Overijssel kwamen Noah en Lisa uit in de
provinciale finale.
Lezingen
o Bas Steman werd geïnterviewd over zijn roman Morgan; een avond in samenwerking
met Boekhandel Broekhuis en Marleen Bode (o.a. uitvaartbegeleider);
o een drietal lezingen in samenwerking met Boekhandel Broekhuis en hotel de
Wilmersberg. Te gast waren: : Joke Hermsen, Carolijn Visser en Aaltje van Zweden;
o historicus Maarten van Rossem trad op in Stadstheater De Bond (290 bezoekers).
Deze lezing zou plaatsvinden in de Boekenweek 2018, maar wegens ziekte ging deze
toen niet door;
Nederland Leest
o Nederland Leest had als thema ‘Voeding’. Voor bibliotheekleden waren er 450
pockets beschikbaar van de bundel Je bent wat je leest, met bijdragen over voeding
van vijf specialisten: Rosanne Hertzberger, Joël Broekaert, Pierre Wind, Charlotte
Kleyn en Marion Pauw;
o Ellen Steenbeeke gaf een lezing over ‘Koers op vitaliteit’; over orthomoleculaire
geneeswijze en de impact van voeding op gezondheid;
o in samenwerking met Caroline Holsbeek (De Voedingsschool) en restaurant Blond
werd een Blind Taste Lunch geserveerd voor 10 gasten;
o Nederland Leest Junior
De Junior variant voor jongeren van 10-14 jaar. Dit jaar is gekozen voor het boek
Graaf Sandwich en andere (w)etenswaardigheden van Paul Schutten.
In Oldenzaal deden 3 basisscholen en TCC De Thij en Lyceumstraat mee. Deze scholen
kregen een lespakket met suggesties;
Leeskringen
twee leeskringen Literatuur, twee leeskringen Geschiedenis en een leeskring Engelse
literatuur hielden hun bijeenkomsten in de Bibliotheek.
De leeskringen kwamen ieder vijf maal bij elkaar. Ook andere Oldenzaalse leeskringen
ontvingen via de Bibliotheek (en het netwerk) hun benodigde boeken.

Aan de activiteiten op het gebied van ‘lezen en literatuur’ namen in totaal 1842 personen op
enigerlei wijze deel.
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ontmoeting en debat
Studiekring
De Studiekring Oldenzaal is een vaste groep van 12
senioren die eens in de veertien dagen bij elkaar komt.
Er worden presentaties gegeven door de deelnemers
zelf of door een spreker.
De onderwerpen die zoal aan bod zijn gekomen zijn:
Senioren op eigen kracht, Onderwijs vroeger en nu,
Autisme, Energietransitie, Belang van waterdrinken,
Kolonie van weldadigheid, Gedichten over geluk, Ambachtelijke geveltekens en Nescio.
Naast deze kennisoverdracht worden diverse actualiteiten bediscussieerd.
Ook hebben we meegedaan aan een rondleiding door het Palthehuis.
Elke keer worden de onderwerpen met enthousiasme ontvangen. Men toont zich erg
betrokken en de sfeer is zeer respectvol. Dit alles draagt ertoe bij dat er sprake is van een
echte ontmoeting!

Aan de activiteiten op het gebied van ‘ontmoeting en debat’ namen in totaal 12 personen op
enigerlei wijze deel.
Het totaal aantal deelnemers op alle onderdelen bedroeg: 6261 (2017: 6536)
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resultaten 2018
aantal

2018

2017

deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers

30
7
n.v.t.
25

5
n.v.t.
13
n.v.t.

bezoekers
lezingen
bezoekers
bezoekers
deelnemers
activiteiten
deelnemers
activiteiten
activiteiten
activiteiten
deelnemers
deelnemers

82
2
33
30
42
8
25
8
25
3
135
105

56
1
70
n.v.t.
40
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

leerlingen
uren

15
235

15
254

7
11
75

7
7
50

288
9
135
5
130
1
25
900
32
n.v.t.

263
6
90
5
125
1
30
1000
32
125

kennis en informatie
voorschoolse periode & basisonderwijs
- VoorleesExpress
o training vrijwilligers
o training interactief voorlezen
o training pedagogisch medewerkers
- VakantieMaakplaats
volwassenen
spreekuur e-books
lezingen
informatieavonden vrijwilligers
Maand van de Ouderen
Belastingspreekuur i.s.m. HUBA
AIC autisme spreekuur
AIC autisme gespreksgroepen
AIC autisme themabijeenkomsten
statushouders; introductie en portfolio
algemeen
maatschappelijke stagiairs

ontwikkeling en educatie
voorschoolse periode & basisonderwijs
Junior Dictee

scholen
deelnemers
deelnemers

Week van de Opvoeding
voortgezet onderwijs
(wissel)collectie Potskampstraat
groepsintroducties brugklassen VMBO

boeken
groepen Vrij lezen
leerlingen
groepen Bieb-project
leerlingen
groepen
leerlingen
leerlingen voorronde
leerlingen finale
leerlingen

uitleg Biebapp brugklassen VMBO
Carmeldictee
Monitor de Bibliotheek op school VO
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aantal
volwassenen
lezingen en activiteiten laaggeletterdheid

activiteiten
bezoekers
vrijwilligers
deelnemers Taaltraject
deelnemers
activiteit
deelnemers
activiteiten
deelnemers
deelnemers
groepen
deelnemers
deelnemers
deelnemers
groepen
deelnemers
deelnemers
groepen
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers

Taalpunt
Praathuis
VakTaal voor statushouders
Zing Nederlands met Me
Leesclub
rondleiding groep inburgeraars
computercursussen + workshops
computer inloopmiddagen
Digisterker ‘Werken met de e-overheid’
Digisterker voor NT2
Klik en Tik computercursus
opfriscursus Engels
cursus Spaans - beginners
cursus Spaans - beginners
cursus Italiaans – beginners (3x)
cursus Italiaans – vervolg
cursus Frans beginners
cursus Duits beginners
kunst & cultuur
voorschoolse periode & basisonderwijs
Kinderboekenweek
o voorstelling Gonnie en vriendjes
o workshops Joliens Theaterhuis
o voorstelling Reynaert De Vos
Paltival
BoescoolTuur
Kunstmenu CEPPO

bezoekers
deelnemers
bezoekers
bezoekers
deelnemers
scholen
deelnemers

volwassenen
lezingen

aantal
deelnemers
deelnemers expositie
activiteiten
deelnemers / bezoekers
aantal
bezoekers

Week van de Amateurkunst

exposities
Stadsdichter; Oldenzaalse Midzomernacht
13

2018
2
77
49
70
240
1
20
4
146
5
1
16
96
130
7
40
23
2
6
9
15
9
41
11
14
14

2017
2
43
32
52
280
n.v.t.
n.v.t.
1
35
4
1
7
110
105
7
50
n.v.t.
3
9
11
30
n.v.t.
15
11
n.v.t.
n.v.t.

200
35
30
n.v.t.
-12
1000

184
-60
755
7
n.v.t.
n.v.t.

1
65
9
1
30
5
170

6
566
12
1
21
4
n.v.t.
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aantal

2018

2017

8
235

7
97

deelnemers
groepen
leerlingen
nieuwe leden
aantal
kinderen
bezoekers
bezoekers
scholen
scholen
leerlingen
boeken
scholen
materialen dBos

25
14
300
20
6
90
103
80
12
6
290
150
6/5
6.003

n.v.t.
15
378
22
6
86
82
40
11
6
286
160
6/5
5.833

boeken
boeken
boeken
boekencollectie
groepen
leerlingen
Rap- en poëzieproject TCC de Thij/Lyceumstraat leerlingen
volwassenen
Boekenweek
bezoekers lezing
Nederland Leest
boeken
lezingen
aantal
bezoekers
leeskringen Literatuur
groepen
deelnemers
leeskringen Geschiedenis
groepen
deelnemers
leeskring Engelse literatuur
deelnemers

35
50
64
32
9
75
270

35
210
64
60
9
75
n.v.t.

n.v.t.
450
1
27
2
21
2
21
9

50
450
--2
22
2
24
10

12
12

n.v.t.
n.v.t.

lezen & literatuur
voorschoolse periode & basisonderwijs
Boekstart in de Kinderopvang
Boekstart voor baby
Voorleesexpress
o (rondleiding) gezinnen
groepsintroducties groepen 3

locaties
nieuwe leden

de Nationale Voorleesdagen
bezoeken aan Kinderdagverblijf
voorstelling Belletje Sterk
voorlezen door Sinterklaas
Voorleeswedstrijd
Zomerlezen
Nederland Leest Graaf Sandwich
dBos
voortgezet onderwijs
themacollectie Jonge Jury
Nederland Leest
Nederland Leest Graaf Sandwich
Literatour (Boekenweek voor jongeren)
Read2Me; voorleeswedstrijd

ontmoeting & debat
volwassenen
Studiekring

bijeenkomsten
deelnemers
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aantal personen per kernfunctie 2017-2018
7000

6536
6261

bezoekers/deelnemers

6000
5000
4000
2846

3000

2017
2335

2000

2018
1617 1539

1623

1842

1000
408
52

42 12

0
Kennis en
informatie:

Ontwikkeling en Kunst en cultuur
educatie

Lezen en
literatuur

kernfuncties

e-books in Oldenzaal

15

Ontwikkeling en
debat

Totaal

resultaten 2018
2018
32.006
7.908
24,8%
35.190
2.262
235.897
20.131
278
55.361
8.100
544
16.283
102.250
60.645
26.846

inwoners
ingeschreven leners
lenerpercentage inwoners
mediabezit reguliere collectie
wisselcollectie basisscholen
uitleningen (incl. verlengingen)
uitleningen dBos
uitleen boeken van Lees-&Schrijfpunt
verlengingen
e-books
e-books accounts (actief)
reserveringen
bezoeken
bezoeken aan website
gebruik bibliotheek Wise app

2017
32.110
7.906
24,7%
37.703
5.066
231.864
18.276
229
55.156
7.423
539
17.237
102.637
54.576
21.186

Staat van baten en lasten over 2018
Rekening

Begroting
2018

Rekening
2018
€
€

(5.1)
(5.2)
(5.3)
(5.4)

143.338
28.751
8.255
673.800
854.144

154.300
26.000
18.500
632.700
831.500

155.747
33.355
15.422
647.457
851.981

(5.5)
(5.6)
(5.7)
(5.8)
(5.9)
(5.10)
(5.11)
(5.12)
(5.13)

19.685
126.394
484.356
27.838
1.506
52.924
123.145
25.560
4.674
866.082
-11.938

20.500
129.000
469.000
23.000
1.500
47.500
124.500
20.500
3.500
839.000
-7.500

21.957
153.330
465.079
23.122
1.480
46.580
114.849
30.536
4.036
860.969
-8.988

(5.14)
(5.15)

0
-11.938
-11.938

0
-7.500
-7.500

-7.436
-1.552
-8.988

€

2017

Baten
Gebruikers opbrengsten
Specifieke opbrengsten
Diverse baten
Subsidie
Lasten
Bestuur en Organisatie
Huisvesting
Personeel
Administratie
Transport
Automatisering
Media en Collectie
Specifieke kosten
Afschrijvingen
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

RESULTAATBESTEMMING
Mutatie bestemmingsreserve
Mutatie algemene reserve

