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Voorwoord

Een bibliotheek is zo veel
meer dan boeken.......

Bibliotheken waar je enkel boeken kunt lenen, zijn niet van deze tijd.
Dat hebben we in Tubbergen goed begrepen. Vroeger was het makkelijk.
Voor alles wat je wilde weten of lezen, ging je naar de bibliotheek. Had je even
geen inspiratie of wilde je wegwijs gemaakt worden? Dan was er altijd iemand om je
te helpen. Feitelijk is in die oude traditie niets veranderd.
Echter, we zijn niet meer alleen. Dankzij Internet, kan iedereen altijd en overal bij informatie
over elk onderwerp. Ook in de bibliotheek. Gelukkig zijn daar mensen om die informatie te duiden. En om degenen die misschien iets minder handig zijn met taal, toetsenbord of telefoon, een
eind op weg te helpen.
Feitelijk doen we nog hetzelfde om aan de wensen van onze klanten tegemoet te komen, maar
bewegen we met de tijd mee. We hebben het uiterlijk en interieur van onze bibliotheek opgefrist, bieden nieuwe diensten aan en zoeken samenwerking met sociale partners. Er worden allianties aangegaan met de Belastingdienst en het UWV, maar bijvoorbeeld ook met instellingen
als de Volksuniversiteit en Seniorweb.
Door continu te innoveren kan de bibliotheek haar maatschappelijk, educatieve functie steeds
verder uitbouwen, zodat iedereen de bibliotheek ziet als de ontmoetingsplek. De nog steeds
doorwerkende bezuinigingen maken het ons wel
noodzakelijk om het bibliotheekwerk nog doelmatiger
te organiseren. Vraagstukken in het sociaal domein
zijn complex. De maatschappij heeft meer dan ooit
denkkracht en creativiteit nodig om bruggen te slaan.
Het is belangrijk dat de wereld van cultuur en de
wereld van beleid met elkaar verbonden raken en het
gesprek met elkaar aangaan. Bibliotheek Tubbergen
werkt er iedere dag aan, samen met al onze partners,
dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving; Iedere dag zetten we ons hier weer vol enthousiasme voor in, zo ook in 2017!

Belastingdienst en bibliotheek
In februari 2016 hebben de Koninklijke bibliotheek en de Belastingdienst een convenant gesloten rondom de ondersteuning van digitale communicatie tussen burgers en overheid. Deze
samenwerking vindt plaats in het kader van het programma de bibliotheek en basisvaardigheden. Een veilige inernetomgeving, cursussen digitale vaardigheden en belastingspreekuren zijn
belangrijke onderdelen van dit project. Bij steeds meer Bibliotheken vinden activiteiten plaats
in dit kader, zo ook in bibliotheek Tubbergen. Om meer bekendheid aan de samenwerking met
de Belastingdienst te geven is er een campagne gestart rondom belastingdienstverlening in de
bibliotheek.
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In het najaar van 2016
heeft de Stichting
Bibliotheken Tubbergen (SBT) alle basisscholen in de gemeente Tubbergen
uitgenodigd om de samenwerking aan te gaan met de
bibliotheek op School (BoS). Een nauwe samenwerking
met de bibliotheek op het gebied van leesbevordering,
taalontwikkeling en mediawijsheid.
De Mariaschool in
Reutum is de eerste
school binnen de
gemeente Tubbergen waar de SBT
met deze voorziening is begonnen.
Een initiatief
waarbij het belang
van lezen de hoofdrol speelt. 25 Januari
opende burgemeester
Wilmien Haverkamp de
eerste Tubbergse ‘bibliotheek op School’ (BoS).
8 Maart volgde basisschool
Kadoes in Albergen.

van boeken. “Het principe van ‘bibliotheek Op school’ is
ontwikkeld vanuit het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken”. “Onderwijs, gemeenten en bibliotheek werken
hierin samen aan beter lees-, taal- informatie-, en mediavaardigheden van leerlingen. Op iedere school wordt
daarvoor een leescoördinator aangesteld en samen met
de leesconsulent van de bibliotheek wordt het leesplan
geschreven, vrijwilligers, meestal zijn dit ouders, verzorgen samen met de leesconsulent de uitlening in de
schoolbieb.”
“Voor de gemeente Tubbergen is dit een unieke manier
om de taalontwikkeling optimaal tot stand te brengen,”
aldus wethouder Roy de Witte. “Het neveneffect van de
bibliotheek op School is dat kinderen vaker gaan lezen
en zo spelenderwijs hun woordenschat uitbreiden. We
hopen vooral ook dat ze plezier in lezen krijgen!”

Even een superheld zijn of je inleven in een andere
persoon. Lezen brengt je in een andere wereld en stimuleert de fantasie. Maar lezen geeft meer dan alleen
maar ontspanning van plezier. Wie veel leest stimuleert
daarmee zijn concentratievermogen en geheugen en
vergroot zijn woordenschat.

Er komen boeken uit de bibliotheek op de scholen te
staan en de collectie wordt regelmatig aangevuld met
nieuwe boeken. Ook wordt het digitale aanbod toegankelijker gemaakt en onderwijs en bibliotheekactiviteiten worden op elkaar afgestemd. Deze methode
is succesvol gebleken. “Op scholen waar dit concept al
langer operationeel is, kan worden aangetoond dat de
leesprestaties van de leerlingen aanzienlijk verbeteren.”

In samenwerking met de bibliotheek Tubbergen krijgen de leerlingen van de school de beschikking over
een wisselend aanbod van de nieuwste jeugdboeken.
Maar de BoS doet meer dan alleen maar het uitlenen

Opening Boekstart Kinderopvang Bambino Reutum
26 Januari heeft bibliotheek Tubbergen
feestelijk ‘Boekstart’ in Kinderopvang Bambino te Reutum geopend.

plek in de kinderopvang krijgen bijvoorbeeld door middel van een voorleesplan.
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Het kind ontwikkelt een gevarieerde en grote woordenschat waar het zijn hele leven profijt van heeft. Hoe
eerder kinderen met boeken en voorlezen in aanraking
komen, hoe beter het is.
Bibliotheek Tubbergen heeft gezorgd voor een aantrek-

Waarom BoekStart in de Kinderopvang?
Een van de uitgangspunten van BoekStart in de Kinderopvang is dat voorlezen en leesbevordering een vaste
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er thuis meer en bewuster wordt voorlgelezen en zij
bekend worden gemaakt met de mogelijkheden van de
bibliotheek. Samen met je kind genieten van boeken;
een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen,
versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren.

kelijke leesplek in de kinderopvang en een startcollectie
geschikte boekjes. Zo wordt een rijke en stimulerende
leesomgeving gecreëerd voor jonge kinderen vanaf
2-4 jaar.
Ouderbetrokkenheid
Een ander uitgangspunt van BoekStart in de Kinderopvang is het vergroten van de ouderbetrokkenheid, zodat

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang kunnen
ouders hierbij ondersteunen.

Medewerksters kinderopvang geslaagd als
voorleescoördinator BoekStart
In juni hebben zeven pedagogisch medewerksters van
de kinderopvangorganisaties SKIK, de Boerderij en
Bambino het certificaat BoekStart Voorleescoördinator
ontvangen. De training waaraan zij hebben deelgenomen is georganiseerd door bibliotheek Tubbergen. Het
maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang,
een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het
Ministerie van OCW.
Met het certificaat op zak gaan de pedagogisch medewerksters aan de slag om voorleesbeleid op te zetten
op hun locaties. Samen met hun collega’s zorgen ervoor
zij dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme
wordt en dat er een fijne BoekStart-leeshoek komt op
hun locaties met leesbevorderende activiteiten voor
ouders en kinderen.

wil de bibliotheek de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door een structurele samenwerking aan
te gaan met de kinderopvang, waarbij aandacht is voor
de collectie, leesomgeving, deskundigheidsbevordering
en ouderbetrokkenheid.

Structurele samenwerking
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de
fantasie, stimuleert de taalontwikkeling en bezorgt
ouder en kind veel leesplezier. Uit onderzoek is gebleken
dat als kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen,
al vanaf vier maanden, zij daar de rest van hun leven
profijt van hebben. Met BoekStart in de kinderopvang

Opening Taalhuis in bibliotheek Tubbergen
Het Taalhuis in de bibliotheek van Tubbergen is 31 oktober feestelijk geopend. Een heuglijk moment.
Taal is immers de toegangskaart tot de Nederlandse samenleving. Het Taalhuis is de plek in de bibliotheek waar
inwoners uit de gemeente Tubbergen terecht kunnen
die hulp nodig hebben bij het beter leren van de Nederlandse taal en de weg wil leren vinden in de digitale
wereld. Het Taalhuis is er ook voor statushouders die zich
voorbereiden op inburgering. Er is een grote collectie
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boeken en oefenmaterialen. Werken aan taalvaardigheid
kan met een taalmaatje of samen met anderen in het
taalcafé.
Het Taalhuis in de bibliotheek gaat daar een centrale rol
in spelen, uiteraard met behulp van enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers zijn hiervoor speciaal geschoold.
De hulp sluit aan bij het niveau en de behoefte. Kleine
successen behalen en dan steeds een stap(je) verder.
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zichtbaar en inzichtelijk te maken in de gemeente Tubbergen.
De taalcoordinator van het Taalhuis is het aanspreekpunt en heeft spreekuur in de bibliotheek van Tubbergen op donderdag van 14.00-15.00 uur en van 18.00 tot
19.30 uur. Men kan ook altijd een afspraak plannen op
een ander moment via de mail . Geïnteresseerden kunnen natuurlijk elk willekeurig moment binnen lopen in
de bibliotheek.

Het Taalhuis is een initiatief van de gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen en Dinkelland, Stichting Lezen & Schrijven, ROC Twente en Stichting Bibliotheken Tubbergen. .
Tijdens de opening waren de kernpartners van het
Taalhuis aanwezig. Burgemeester Wilmien Haverkamp,
wethouder Roy de Witte en vertegenwoordigers van de
betrokken organisaties onderstreepten het belang van
de samenwerking door het tekenen van het convenant
Taalhuis Tubbergen.
Het doel van de gezamenlijke aanpak is om de winst
van taalvaardigheden voor mensen en de samenleving
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Activiteitenaanbod 2017
In 2017 bood Stichting Bibliotheken wederom een gevarieerd en veelzijdig activiteitenprogramma aan, gericht op doelgroepen in leeftijd variërend van baby tot
en met 65+, conform de kerntaken van de bibliotheek.
Digitale promotie van de activiteiten vond plaats via

de website, nieuwsbrief en social media en via aankondiging in de regionale en lokale media.
Voor dit jaarverslag is een selectie gemaakt uit de veelheid van de uitgevoerde activititeiten.

Nationale Voorleesdagen - 25 januari t/m 4 februari

Dit jaar stond het prentenboek ‘De Kleine Walvis’, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies centraal.
De Voorleesdagen zijn ervoor om duidelijk te maken
hoe belangrijk voorlezen is voor jonge kinderen. Voorlezen prikkelt de fantasie en ontwikkeld het taalgevoel van jongen kinderen.
Wilmien Haverkamp, de nieuwe burgemeester van
de gemeente Tubbergen heeft woensdagochtend 25
januari het Nationale Voorleesontbijt geopend in bibliotheek Tubbergen. Zij las voor uit ‘De Kleine Walvis’
aan de peuters en kleuters van de kinderdagverblijven
uit de gemeente Tubbergen.
Ook was er een vrolijke muzikale workshop van Kaliber Kunstenschool, ontwikkeld voor peuters en kleuters. In deze workshop hielpen de kinderen zingend
met emmertjes de aangespoelde kleine walvis nat
houden. Opeens blijkt de emmer een muziekinstrument te zijn! Op deze wijze worden op speelse wijze
allerlei muzikale werkvormen gekoppeld aan het
verhaal en de prenten.
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Voorleeswedstrijd gemeente Tubbergen - 25 januari
Leerlingen van de 10 plaatselijke basisscholen streden
ook dit jaar weer om de titel ‘Voorleeskampioen van de
gemeente Tubbergen’. Na een spannende strijd kwam
Jill Stokkelaar van de Aloysiusschool uit Geesteren als
winnares naar voren. Zij ging door naar de regionale
finale.
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Marjan Berk, onze speciale gast tijdens de Boekenweek - 30 maart
Het thema dit jaar was ‘Verboden vruchten’. Marjan Berk bezocht dit jaar
Tubbergen om voor te dragen uit eigen werk. In het werk van Marjan
Berk gaat het ook veel over ‘verboden vruchten’, lekker eten en vreemd
gaan. De mens is genotzuchtig. Maar toegeven aan genot levert soms
strijd op, met ons geweten, onze levensovertuiging, onze omgeving en
onze fysieke dan wel geestelijke grenzen. Wel willen, niet mogen, toch doen:
verboden vruchten, zowel in het leven als in de letteren.

Workshop ‘Een moment
voor jezelf’ - 23 mei

Workshop Brushlettering - 6 april

Het klinkt zo
populair ‘Een
moment voor jezelf‘,
maar op zich is
het in een hectische
maatschappij als de
onze niet zo vreemd.
Wil je het volhouden en in
balans blijven, moet je af en toe
op de rem gaan staan en een moment voor jezelf
nemen. Dicht bij jezelf komen of blijven, want dan
pas kun je de invulling geven die de balans oplevert
binnen de hectiek van alledag. Bibliotheek Tubbergen
organiseerde in samenwerking met Carla Ruiter (Kans
in Balans) een avond om even op adem te komen.
De deelnemers ontvingen van Carla waardevolle tips
en inspirerende oefeningen om meer te luisteren
naar je gevoel en hierop te vertrouwen. Hoe je dingen
zou kunnen veranderen om meer rust te ervaren in je
hoofd en in je lijf.

Handlettering, brushlettering, moderne kalligrafie!
Je hebt het vast wel eens gezien op Pinterest of Instagram. Mooie handgeschreven quotes en teksten
b c d e fwaar
g jehjaloers
i j van
k wordt.
l m Met
n odephand
q schrijven en
tekenen is helemaal hip!
Carla Kamphuis
t de hand Aanmelden / inschrijvengaf
viaeen workwww.carlakamphuis.com/workshop
hrijven en tekenen
shop Brush
helemaal hip! r s t u v w x y z Lettering in
bibliotheek
Tubbergen.
Tijdens de
workshop
werd de
basistechniek
van het schrijven met de
brushpen (ver0 - 21.30 uur
taald: penseelDonderdagavond
op 19.45 uur
pen) aan de deelnemers uitgelegd.

O

O

Workshop

Brushlettering

atie Bibliotheek Tubbergen

april
2017
O Prijs Workshop
Z
I

€ 27,95 p.p.

Voorlezen op de Zwarte Cross - 15 t/m 17 juli
Dit jaar was bibliotheek Tubbergen aanwezig op het Zwarte Cross-festival in Lichtenvoorde om voor te lezen in het Blagenparadijs, het
deel van de Zwarte Cross dat exclusief bedoeld is voor kinderen (en
ouders). Het voorleesteam heeft enkele jaren geleden de officiële
status van Tante Rikies voorleesteam gekregen. Ruim 2000 bezoekers
kende de voorleestent dit jaar, bijna een verdubbeling vergeleken met
vorig jaar. Drie dagen lang werden alle blagen in het Blagenparadijs in de
watten gelegd door de bieb. Ze mochten relaxen en heerlijk luisteren naar
een verhaal. Ondertussen kregen ze een tattoo van de bibliotheek met de leus:
Cross naar de bieb, want lezen maakt je slim. Hele slimme blagen, die ook nog hun
Biebpas meegenomen hadden, kregen een Zwarte-Cross-verTASsing van de bibliotheek,
met daarin kleine cadeautjes van de Zwarte Cross.
Jaarverslag 2017		
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Kinderboekenweek - thema ‘Griezelen...Gruwelijk eng!’
- 4 t/m 15 oktober
Bibliotheek Tubbergen had een ‘Grrrrr--uwelijk
enge middag’ georganiseerd. Door Oyfo, Kunst&
Techniek werden er verschillende workshops
gegeven, onder andere het maken van
een ‘Lichtgevend monster’ en een
gruwelijk enge knikkerbaan! Onder het
genot van ‘Gruwelijk enge drankjes en
versnaperingen’ werd het een gruwelijk
gezellige middag!

Workshop ‘Pompoen snijden’ - 23 en 24 oktober
Vele kinderen genoten van de workshop ‘Pompoen snijden’ in bibliotheek Tubbergen tijdens Halloween. De
workshop werd mede georganiseerd door Maatschappelijke stagaires van het Canisius. Tijdens de Halloween Night op 26 oktober werden er ‘s avonds door de
bibliotheek griezelverhalen voorgelezen bij IJssalon Jut
en Jul.

‘KnutselPiet’ in bibliotheek Tubbergen - 2 december
Er was een super gezellige knutselochtend in bibliotheek Tubbergen.
De enige echte knutselpiet hielp de kinderen met het maken van de
mooiste knutselwerkjes. Ook werden de benen nog even gestrekt met
de pietengym. Piet had ook een leuk cadeautje voor iedereen meegenomen.
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Organisatie

Kengetallen 2017

Stichting Bibliotheken Tubbergen is een stichting
met een Raad van Toezicht. De bibliotheek is lid van
de Vereniging Overijsselse Bibliotheken en van de
landelijke Vereniging voor Openbare Bibliotheken.
De bibliotheek maakt gebruik van de diensten van
Rijnbrink op het gebied van ICT, financiën en HRM.
De bibliotheek heeft het werkgeverschap
ondergebracht bij het WINO (Werkgeverschap in
Netwerkverband Overijssel).

Openingsuren
Uitleningen
Verlengingen
Mediabezit
Jeugdleden t/m 17 jaar
Volwassenen
Instellingsabonnementen
Ondernemersabonnementen
Groepsabonnementen

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt op basis van de Code
Cultural Governance. Voor onze Raad zijn met name de
kaders van de Statuten, Bestuursreglement, Reglement
Raad van Toezicht en Integriteitscode van belang. De
leden van de Raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.

Personeel
In bibliotheek Tubbergen werkten 5 personen. (Eind
december 2016 zijn de bibliotheekvestigingen Albergen
en Geesteren definitief gesloten).
Daarnaast waren verscheidene vrijwilligers enkele
uren per week werkzaam. Bibliotheek Tubbergen voelt
zich bevoorrecht om de vrijwilligers tot het team te
mogen rekenen. Zonder hen zou het aanbod en de
dienstverlening een stuk schraler zijn. Vrijwilligers
vormen een belangrijke schakel tussen de bibliotheek
en de samenleving. Een aantal leerlingen van het
voortgezet onderwijs liep maatschappelijke stage in de
bibliotheek in Tubbergen.

Samenstelling Raad van Toezicht
Hr. R. Jutstra, voorzitter
Hr. E. Q. Van der Arend, lid
Hr. H.P.M. Droste, lid
Hr. A.H. Vreeswijk, lid
Directeur/bestuurder
Hr. Frank B.G. Droste
Els Voogsgeerd-Morsink heeft na 9 jaren gewerkt te
hebben als directeur/bestuurder op 10 januari afscheid
genomen van de SBT.
Vergaderingen
Het jaar 2017 is het zesde jaar dat de Raad in functie
was nadat in 2011 de bestuurlijke omzetting was gerealiseerd. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per
jaar of zoveel vaker als zij nodig acht. In 2017 vergaderde
de Raad vier maal.
De Raad kijkt terug op een goed jaar en een plezierige
samenwerking binnen de Raad en met de directeur/
bestuurder.
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Algemene gegevens
Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.191 (augustus 2017)
Bibliotheekvoorziening: Vestiging in Tubbergen.
Mediatheken in Vasse, Manderveen, Langeveen,
Fleringen en Mariaparochie.
Bibliotheek op School in Reutum, Albergen en
Geesteren.

Bibliotheek Tubbergen is 44.50 uren per week
geopend.
De openingstijden liggen 30% (landelijke norm)
buiten de reguliere werktijden. Verder is de
bibliotheek 24 uren per dag, 7 dagen per week
digitaal toegankelijk (www.bibliothekentubbergen.
nl).

Afhaalpunten

Bibliotheek Tubbergen
Maandag

10.00 - 20.00 uur

Dinsdag

10.00 - 17.30 uur

Woensdag

10.00 - 17.30 uur

Donderdag

10.00 - 20.00 uur

Vrijdag

10.00 - 17.30 uur

Zaterdag

10.00 - 12.00 uur

Na de sluiting eind 2016 van de vestigingen Albergen en Geesteren heeft bibliotheek Tubbergen hier
afhaalpunten gevestigd. Bibliotheekleden kunnen
er materialen (boeken, muziek, dvd’s) inleveren, reserveren en afhalen. De materialen kunnen vooraf
gereserveerd worden via de (online) catalogus van
Bibliotheek Tubbergen en worden zo spoedig mogelijk bezorgd. Men kan natuurlijk ook terecht in
bibliotheek Tubbergen. Vrijwilligers staan klaar om
te helpen bij het terugbrengen, reserveren en lenen
van materialen.

Stichting Bibliotheken Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV Tubbergen
Telefoon 0546 - 62 15 36
info@bibliothekentubbergen.nl
www.bibliothekentubbergen.nl
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