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‘Hard werken en een scherpe focus op de toekomst’ 

De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. 

Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT) heeft zich in 
2012 sterk gemaakt om haar nieuwe rol te zoeken: 
Die van ontmoetingsplek!
De zo geliefde bieb heeft te maken met grote 
technologische en maatschappelijke veranderingen. 
Vergrijzing, digitalisering en veranderd mediagebruik 
zijn slechts enkele voorbeelden van ontwikkelingen die 
vragen om een aanpassing van strategie en beleid. 

De bibliotheek maakt minder ruimte voor boeken 
maar meer voor mensen.  Ze wil een laagdrempelige, 
inspirerende ontmoetingsplek zijn. De bezoeker is 
welkom voor inspiratie, kennis, leesplezier en tal van 
leuke contacten. 

Bibliotheek Tubbergen, maar ook de nevenvestigingen, 
zijn na de grondige verbouwingen/herinrichtingen 
in 2011 en 2012 een moderne omgeving geworden: 
fris en warm, uitnodigend en verrassend, maar ook 
toegankelijk en gezellig. Ontmoetingsplaatsen met een 

huiselijk sfeer. Een plek, kortom, waar nieuwsgierige 
mensen zich direct thuis voelen. 

De medewerkers en vrijwilligers zijn de essentiële 
schakel tussen kennis en informatie enerzijds en de 
klanten anderzijds. Waar specifiek aanbod is voor alle 
ontwikkelingsfasen, van baby tot senior. Een plaats 
waar ook alle informatie op het vlak van Kunst en 
Cultuur te vinden is. 

SBT heeft de blik in 2012 nadrukkelijk naar buiten 
gericht, op zoek naar nieuwe allianties en met een 
antenne voor datgene wat actueel en belangrijk is. 
Bezoekers komen om een boek te lenen, maar steeds 
vaker voor een discussie, een cursus, expositie of een 
kop koffie.
Wil de SBT de 21ste eeuw overleven, dan zal ze 
vooral ook moeten inzetten op ‘kunst en cultuur’ en 
‘ontmoeting en debat’. Het bordje ‘Stilte!’ zal straks bij 
het grofvuil worden gezet.

Feestelijke heropening 
bibliotheek Tubbergen 
Op vrijdag 30 maart opende het Cultuur Historisch 
Informatief Educatief Centrum (CHIEC) officieel haar 
deuren. Het CHIEC is een levendige ontmoetingsplek, 
een knooppunt waar mensen elkaar treffen, waar de 
krachten van verschillende organisaties gebundeld zijn, 
waar happenings worden georganiseerd en permanent 

nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van 
cultuur, educatie, toerisme, informatievoorziening en 
historische archivering.

Het gebouw is een blikvanger van de eerste orde en 
een prachtig onderkomen voor alle medewerkers 
en vrijwilligers van de Bibliotheek, VVV en Stichting 
Heemkunde. De organisaties versterken elkaar en 
zetten zich samen stevig op de kaart.
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Vernieuwde website

Stichting Bibliotheken Tubbergen, 
onderdeel van het netwerk van 
Overijsselse Bibliotheken 

Sinds het bestaan van de bibliotheek is het bevorderen 
van lezen een van de kerntaken. Kunnen lezen is een 
voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan 
de maatschappij.
Het stimuleren en bevorderen van lezen omvat de 
hele levensloop, die zich uitstrekt van de crèche tot 
voorlezende opa’s en oma’s. Kunst van Lezen, het 
landelijk programma van het Ministerie van OC&W, 
sluit naadloos aan op deze aanpak van de Bibliotheken 
in Overijssel. 

Plezier in lezen stimuleren
De Overijsselse Bibliotheken beschikken over een 
aantal producten en diensten die bijdragen aan 
taalontwikkeling en die het plezier in lezen stimuleren. 
Dit varieert van projectcollecties voor onderwijs- en 
zorginstellingen tot leesbevorderingsprojecten, 
lezingen en cursussen.

Voorbeelden:
-  Kinderboekenweek: jaarlijks terugkerend leesfestijn 

waarin het kinderboek centraal staat.
-  Nederland Leest: een landelijke campagne die mensen 

stimuleert om meer boeken te lezen. Alle volwassen 
leden van de bibliotheek ontvangen hierbij een gratis 
boek waarover ze vervolgens met elkaar in discussie 
gaan.

-  Nationale Voorleeswedstrijd: voorleeswedstrijd die is 
verdeeld in lokale finales op school, regionale finales, 
provinciale finales en een landelijke finale. Jaarlijks 
doen er in Overijssel duizenden kinderen mee aan 
deze wedstrijd.

-  Voorleesdagen: voorleesactiviteiten voor baby, peuters 
en kleuters.

De vernieuwde website van SBT is maandag 15 
oktober 2012  live gegaan. De website biedt steeds 
meer inhoud en service. Ook sluit de vernieuwde 

site beter aan op de nieuwe winkelinrichting 
wat huisstijl betreft en op het gebruik van 

interessewerelden. En natuurlijk ook op de Ideale 
Website, de nieuwe, landelijke en provinciale 

bibliotheekwebsite van de toekomst.



Het activiteitenaanbod van SBT was ook dit jaar weer 
veelzijdig voor jong en oud en conform de kerntaken 
van de Bibliotheek. Voor dit jaarverslag is een 
selectie gemaakt uit de veelheid van de uitgevoerde 
activiteiten.

‘Prille Liefde’ - woensdag 30 mei 2012
Een prachtige, vrolijke voorstelling vol nostalgische 
liedjes en ontroerende momenten voor bejaarden 
en dementerenden. Opgevoerd door Barok 
Theatermakers. De voorstelling werd zeer enthousiast 
ontvangen door de bewoners van verzorgings-/
verpleeghuis ‘De Eeshof’ in Tubbergen. 

Kaft (Kamerfestival Twente) - 9 en 10 juni 2012
Tijdens het weekend van Kaft heeft Ruth Bakker de 
muziektheatervoorstelling (V)lucht opgevoerd in 
de bibliotheek van Tubbergen. Dit was een succes! 
Ruth Bakker heeft de publieksprijs 2012 van Kaft 
gewonnen.
‘Een jonge vrouw staat op het punt een verre reis te 
maken tot ze in de wachtruimte van het vliegveld een 
bekend voorkomende vrouw ontmoet. De jonge vrouw 
valt van de ene in de andere vreemde situatie. Ze lijkt 
verstrikt te raken in haar eigen wereld. Eindigt hier haar 
reis?’

Lezing Ida Stroosnijder - 
donderdag 5 juli 2012
Ida vertelt over haar boek ‘Kaal’; verhalen 
over haarverlies, een handboek hoe om te 
gaan met ongewenste kaalheid, met als 
belangrijkste oorzaken chemotherapie 
en alopecia. Ida heeft al 35 jaar alopecia. 
Sinds ze haar pruik niet meer draagt, 
heeft ze regelmatig op televisie, radio en 

in bladen verteld over haar ervaringen als kale vrouw. 
Haar eigen zoektocht naar oplossingen en de vele 
reacties van lotgenoten hebben haar doen besluiten 
het boek ‘Kaal’ te schrijven. 
Rian Droste, een zeer ervaren haarwerkster, gaf uitleg 
over haarwerken en andere uiterlijke oplossingen. De 
avond werd muzikaal omlijst door Frank Droste.
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Activiteitenaanbod 

Certificering

SBT is 7 september 2012 opnieuw geauditeerd. 
Begin oktober kreeg de Bibliotheek te horen dat de 
certificering weer verlengd is tot 2016. Op een schaal 
van 1 tot 100 kreeg de Bibliotheek een score van 78%. 
Een zeer mooi resultaat! 
Het doel van de certificering is het toetsen van de 
kwaliteit van de openbare bibliotheken. Met het 

behalen van het certificaat heeft SBT aangetoond dat 
zij voldoet aan de kwaliteitseisen die landelijk worden 
gesteld en dus een constant niveau van collectie/
aanbod en dienstverlening biedt aan haar klanten. Ook 
is certificering een voorwaarde om te kunnen blijven 
functioneren in het netwerk van bibliotheken. De 
bibliotheken worden om de vier jaar getoetst.
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Koets’nkeerls - zondag 29 juli 2012
Zondag 29 juli heeft de SBT in samenwerking met 
TriviumMeulenbeltZorg en de Koets’nkeerls de VIP 
stand verzorgd op het bordes van het Gemeentehuis.

Expositie Frank Visschedijk -
3 september t/m 1 oktober 2012
In de expositieruimte van Bibliotheek Tubbergen zijn 
de prachtige glaskunstfoto’s van Frank Visschedijk 
(Albergen) tentoongesteld. De expositie had als thema 
‘Fragile’. Met deze expositie werd de broosheid van de 
natuur op een soms surrealistische wijze weergegeven. 
Glas, een materiaal dat van zichzelf al kwetsbaar en 
breekbaar is, keerde als thema terug in de foto’s. Telkens 
in andere verschijningsvormen, maar als een extra 
dimensie en laag in het totale beeld. Natuur en milieu, 
breekbaar als glas. Een kwestie van er behoedzaam mee 
omgaan.

Frank Visschedijk werkt voor tal van grote 
opdrachtgevers in binnen- en buitenland en behoort 
op zijn vakgebied tot de meest veelzijdige en ervaren 
fotografen. Zijn werk is regelmatig te zien in vele 
magazines. Niet alleen het beeld fotograferen, maar 
tevens de toepassing van nieuwe digitale hulpmiddelen 
bieden nieuwe dimensies voor de fotografie. Frank 
Visschedijk beheerst deze discipline, maar weet daarbij 
vooral binnen de grenzen te blijven. 

Glasrijk Tubbergen - 3 t/m 7 oktober 2012
“Zeggingskracht in Glas”, zo luidde het thema van 
Glasrijk Tubbergen, het evenement dat door Stichting 
Glasrijk Tubbergen voor de zestiende keer werd 
georganiseerd. In de expositieruimte van bibliotheek 
Tubbergen waren 7 bijzonder glasobjecten te 
bewonderen van Lenny Schröder.

Glasrijk is een jaarlijks terugkerende manifestatie 
met diverse exposities op het gebied van glaskunst. 
Op verschillende binnen- en buitenlocaties, verspreid 
over Tubbergen, tonen kunstenaars beeldende 
kunstobjecten, installaties, design en glas-in-lood.

Kinderboekenweek: thema Hallo Wereld! -
3 t/m 14 oktober 2012
Het goede doel: My BookBuddy
In het kader van de Kinderboekenweek was er een 
sponsor-leesmarathon georganiseerd. 

De opbrengst van deze sponsoractie is naar de 
stichting My BookBuddy gegaan. My BookBuddy 
stimuleert het lezen van kinderen in arme landen door 
kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt een 
verrijdbare boekenkast met boeken. Door het lezen van 
deze boeken krijgen de kinderen een bredere kijk op 
de wereld en wordt de kans op een betere toekomst 
vergroot. 
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Het opgehaalde totaalbedrag €929,90 is aangeboden 
aan de stichting My Book Buddy en zal worden 
aangewend voor bibliotheken in 2 scholen in Kenia, die 
al nauw verbonden zijn met Tubbergen door de Stiching 
Triple-O.

Bezoek Geronimo Stilton - vrijdag 5 oktober 2012
Vrijdagmiddag was Geronimo Stilton, de welbekende 
muis uit de boeken, te gast in de bibliotheek Tubbergen 
op uitnodiging van Boekwinkel Heinink. Meer dan 
honderd kinderen gingen met de muis op de foto en 
kregen een handtekening. Kortom, een zeer geslaagde 
middag.

Nederland Leest - 1 t/m 30 november 2012
Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt 
iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan 
over één bepaald boek.  
Donderdag 8 november 2012 was Rop Janze 
uitgenodigd. In zijn voorstelling stond de 
beklemmende roman ‘De donkere kamer van Damokles 
van Willem Frederik Hermans in de schijnwerpers. 
Rop ging in op de belangrijkste thema’s uit het 
boek: angst, dreiging, verraad en de vraag of je 
een andere sterveling echt kunt doorgronden. Een 
cabaretvoorstelling over angst en heldendom, verraad 
en verzet, waarheid en bedrog.

Muzikaal familieconcert ‘Aladdin’ - 
zaterdag 3 november 2012
Het Zwols Symfonie Orkest speelde de Aladdin 
Overture van Carl Nielsen. Kinderen en hun ouders en/
of grootouders genoten van het spannende verhaal 
van Aladdin uit Duizend en een nacht. Dit werd 
voorgelezen door de verhalenvertelster Alice Zwolschen 
en afwisselend begeleid door het orkest, dat bestond 

uit 45 muzikanten. Voorafgaand aan het concert was 
er een muzikale speurtocht. Kinderen konden zoeken 
naar geluiden en de naam van instrumenten raden. Ook 
mochten zij de instrumenten uitproberen.  

Schrijversfestival - 5 t/m 8 november 2012
Wederom een geslaagde week voor de leerlingen van 
groep 8 van de basisscholen uit de gemeente Tubbergen. 
Er waren 5 schrijvers uitgenodigd, te weten Ellen 
Tijsinger, Ruben Prins, Caja Cazemier, Kees Opmeer 
en Peter Vervloed. De schrijvers wisten de kinderen te 
boeien tijdens hun bezoek aan de klassen door veel 
over hun boeken te vertellen en het beantwoorden van 
de vele vragen die de kinderen stelden, zoals ‘Waarom 
bent u schrijver geworden’ of ‘Schrijft u ook boeken voor 
volwassen’, Zijn de verhalen in uw boeken echt gebeurd? 
Alle schrijvers namen ruimschoots de tijd voor hun 
bezoeken.



Kerngetallen 2012

Uitleningen 263724 
Openingsuren 89,30
Mediabezit  50014
Jeugdleden  3280
Volwassen leden  2579
Instellingsabonnementen 70

Personeel

In de vier bibliotheken werkten 8 personen.
Daarnaast waren verscheidenen vrijwilligers enkele 
uren per week werkzaam. Een aantal leerlingen van 
het voortgezet onderwijs liepen maatschappelijke 
stage in de bibliotheek in Tubbergen. In 2012 werden 
door verschillende personeelsleden de volgende 
cursussen gevolgd: Wise, Joomla, Profit (software 
voor bibliotheekautomatisering, opbouwen van 
een nieuwe website, personeelsadministratie), 
bedrijfshulpverlinging, cursus displayen.
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‘Loet moet naar Sinterklaas’ - 
woensdag 28 november 2012
Ruth Bakker heeft de voorstelling ‘Loet Moet naar 
Sinterklaas’  in de bibliotheek van Tubbergen gespeeld. 
In de ochtend werd de voorstelling gespeeld voor 
kinderen van groep 1 en 2 van de basisscholen in 
Langeveen en Manderveen. 
De voorstelling heeft de Publieksprijs 2012 gewonnen 
in Nederland en Belgie. Ruth is ook winnaar van de 
Rabobank Jonge Talentvolle Theatermaker 2012.
‘s Middags hebben veel kinderen nog een keer van de 
voorstelling mogen genieten.

Twentse Glamour Bingo - 
Donderdag 29 november 2012
SBT heeft in samenwerking met ’t Oale Roadhoes de 
Twentse Glamour Bingo georganiseerd. Een ludieke 
en zeer geslaagde manier om meer geld binnen te 
halen voor culturele activiteiten. De avond werd 
gepresenteerd door Miss Edda, in 2009 uitgeroepen tot 
‘de meest bruisende persoon van Enschede’ en na deze 
avond van Tubbergen! Door verschillende ondernemers 
uit Tubbergen en omstreken zijn fantastische prijzen 
beschikbaar gesteld, denk hierbij aan een gratis 
overnachting bij Droste’s.



 Bibliotheek Tubbergen Bibliotheek Albergen Bibliotheek Geesteren Bibliotheek Mariaparochie

Maandag 10.00 - 20.00 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur  gesloten

  18.30 - 20.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Dinsdag 10.00 - 17.30 uur gesloten gesloten 13.30 - 17.30 uur

    18.30 - 20.00 uur

Woensdag 10.00 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur

Donderdag 10.00 - 20.00 uur 13.30 - 17.30 uur gesloten gesloten

  18.30 - 20.00 uur 

Vrijdag 10.00 - 17.30 uur gesloten 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur

   18.30 - 20.00 uur 18.3 - 20.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur gesloten gesloten gesloten

Algemene gegevens

Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.188 (1 november 2012)
Bibliotheekvoorziening: Vestigingen in Tubbergen, 
Albergen, Geesteren en Mariaparochie en mediatheken 
in Vasse, Manderveen, Langeveen, Fleringen en Reutum.

Bibliotheekvestigingen en 
-openingsuren

Bibliotheek Tubbergen, de hoofdvestiging, is 44.30 
uren per week geopend.
Bibliotheek Albergen, Geesteren en Mariaparochie 
zijn 15 uren per week geopend. De openingstijden 
liggen 30% (landelijke norm) buiten de reguliere 
werktijden. Verder zijn de bibliotheken 24 uren per 
dag, 7 dagen per week digitaal toegangelijk (www.
bibliothekentubbergen.nl)

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


