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voorwoord

Onze bibliOtheken zijn er vOOr iedereen

Wij zijn trots op het bibliotheekwerk in de gemeente 

aa en hunze. Onze bibliotheken nodigen mensen uit 

om met elkaar in contact te komen. ze dagen je uit om 

nieuwe dingen te ontdekken. ze geven gelegenheid 

om zaken te ondernemen. ze helpen je als je er niet uit 

komt met je digid. het is dé plek waar je gratis kunt 

internetten als je computer het niet doet. in sommige 

bibliotheken kun je cursussen volgen, in andere 

bibliotheken zijn creatieve ochtenden. en ja, er zijn ook 

nog boeken. en tijdschriften. en kranten. en dvd’s.  

samen 

Wat we doen, valt nog steeds binnen de wettelijke 

taken: leesbevordering, kennis & informatie, 

educatie, kunst & cultuur en ontmoeting. We doen 

het alleen op een eigentijdse manier, samen met 

onderwijs, kinderopvanglocaties, zorginstellingen, 

dorpsverenigingen en de plaatselijke middenstand. 

‘samen’ is het sleutelwoord. in al onze bibliotheken 

zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan om de 

maatschappelijke-educatieve bibliotheek te worden die 

open staat voor iedereen. daar hebben we in 2019 een 

enorme stap in gezet. 

Wat is er allemaal gebeurd? 

We zijn gestart met de biebFabriek, een fantastisch 

programma om kinderen op een speelse manier met 

techniek in aanraking te brengen. in de zomer hebben 

we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen. 

joris’ kerstboom stond in de bibliotheken met zijn 

mooie wensen. de bibliotheek op school en boekstart in 

de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van 

ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. de eerste 

gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs 

de bibliotheek op school te realiseren.

Digitale 24/7 service

daarnaast ontwikkelt het bibliotheekwerk 

zich steeds meer op digitaal gebied. naast het 

uitlenen van e-books bieden we een digitale 24/7 

service, maken veel inwoners gebruik van de 

cursussen Klik&Tik en Aan de slag met je DigiD 

en bieden we jong en oud de kans om zich de 

21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. We 

bieden belastingspreekuren maar helpen ook 

inzicht te krijgen in de effecten van de sporen die 

we achterlaten op het internet. Onze Data Detox 

Kit helpt iedere inwoner veilig gebruik te maken 

van het internet.

er is veel bewerkstelligd en we zijn nog niet klaar. 

Ook in 2020 zetten we de schouders eronder, 

zodat de inwoner van aa en hunze zich steeds 

meer bewust wordt van de bibliotheek, de plek 

waar iedereen de kans krijgt om te ontdekken, 

ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en 

ondernemen, en zo volwaardig mee te doen in de 

maatschappij.

annelies bakelaar,
bestuurder 
bibliOnet drenthe

in Onze bibliOtheken telt en dOet 
iedereen mee. Wij Willen altijd 
dichtbij zijn: Fysiek, Online OF in 
Welke vOrm dan OOk.
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Wij zijn het maatschappelijk 
hart van de samenleving en 
verbinden actieF inWOners 
met elkaar

rOeg!  
vanaf september 2019 maakt biblionet drenthe 

deel uit van roeg!, een samenwerkingsverband 

tussen de provincie drenthe, rtv drenthe, 

staatsbosbeheer, ivn, landschapsbeheer drenthe, 

het drents landschap, natuur & milieu drenthe 

en natuurmonumenten. deze organisaties maken 

samen een tv-programma over natuur en een online 

platform. roeg! junior richt zich op scholieren in 

de bovenbouw van het basisonderwijs. roeg! is 

in de bibliotheken gieten en de Wijk gestart in 

januari 2020 met de pilot Vogels in de winter, met 

activiteiten, workshops en lezingen. de partners 

hebben dit programma gemaakt, biblionet drenthe 

faciliteert. Ook kunnen leden van de bibliotheek een 

roeg!-rugzak lenen met diverse materialen en een 

verrekijker. 

herOpening bibliOtheek gieten
Op 19 september 2019 is bibliotheek gieten opnieuw 

geopend. het was een feestelijke dag voor en door 

omwonenden. de bibliotheek is in vijf maanden 

getransformeerd naar een maatschappelijk-educatieve 

bibliotheek. tussen 6 mei en 8 juni is de bibliotheek gesloten 

geweest en kon men terecht in een pop-up bibliotheek in 

de hal van het gemeentehuis. de verandering is in nauwe 

samenwerking met de omwonenden tot stand gekomen. 

het resultaat is een gezellige, open ruimte met veel 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. de 

bibliotheek is zo ingericht dat er makkelijk ruimte gemaakt 

kan worden voor diverse activiteiten. 

Fiets-bOekenbal 
Op 3 oktober vond in bibliotheek gieten een mooie avond 

vol boeken en fietsverhalen plaats. jantienus Warners van 

de stichting Wieler promotion Oostermoer vertelde over de 

superprestige en zijn ontstaansgeschiedens. gio lippens, 

bekend als verslaggever bij wielerwedstrijden, las voor 

uit zijn boek Halverwege de heuvel. ten slotte werden er 

sterke wielerverhalen aan de stamtafel verteld. behalve 

jantienus Warners en gio lippens waren daar viervoudig 

superprestige-winnaar martin hendriks en herman 

strijbosch, spin in het noordelijk wielerweb. het was een 

bijzondere samenwerking tussen de superprestige gieten, 

de community of sport en de bibliotheek, die bezoekers in 

de bibliotheek heeft gebracht die anders niet zo snel binnen 

waren gekomen.

5

wie zijn wij?

bibliotheek aa en hunze bestaat uit
de vestigingen gieten, annen, rolde, 
gasselternijveen en tien vestigingen van 
de bibliotheek op school. bibliotheek aa 
en hunze valt onder biblionet drenthe, 
de provinciale ondersteuningsinstelling 
van de twaalf bibliotheken van 
drenthe. in 2019 is de vestiging gieten 
geheel vernieuwd tot een moderne 
maatschappelijk-educatieve bibliotheek. 

onze Klanten 

Wij nemen deel aan biebpanel, een 

onderzoeksplatform dat speciaal is ontwikkeld 

voor de bibliotheekbranche. deelnemers worden 

drie keer per jaar ondervraagd over een thema. 

in 2019 waren dat de Week van de alfabetisering, 

activiteiten en gebouw/mFa. een belangrijke 

uitkomst was dat vrijwel iedereen het belangrijk 

vindt dat de bibliotheek aandacht besteedt aan 

laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op de 

hoogte was van activiteiten in de Week van de 

alfabetisering. 

vrijWel iedereen vindt het 
belangrijk dat de bibliOtheek 
aandacht besteedt aan 
laaggeletterdheid.

4

top 3

Ons team
Ons team bestaat uit een lokaal coördinator, drie 

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur, een 

educatiemedewerker en 55 vrijwillige medewerkers. in 

2019 is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers 

uitgekristalliseerd. een groot deel van de vrijwilligers 

heeft in 2018 de vrijwilligersacademie gevolgd, in 

2019 hebben nog eens vijftien vrijwilligers dat gedaan. 

zij kunnen ondersteuning bieden in de uitlening. de 

frontofficemedewerkers hebben daardoor meer tijd om 

te investeren in de nieuwe taken van de bibliotheek, 

zoals het leggen van verbindingen met andere 

organisaties en het organiseren van activiteiten om 

de basisvaardigheden te vergroten. de professionele 

medewerkers hebben gebruikgemaakt van het 

ontwikkelaanbod van biblionet drenthe. 

Onze vestigingen 
in 2019 is bibliotheek annen verhuisd naar een nieuwe 

locatie. voordeel van deze verandering is dat de 

bibliotheek tegenover de school is. in verband met een 

nieuwe realisatie van de boerhoorn is bibliotheek rolde 

verhuisd naar een tijdelijke locatie. bibliotheek gieten is 

ingrijpend verbouwd en heringericht tot een bibliotheek 

nieuwe stijl.
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ontmoeten
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de bibliotheek is het maatschappelijk hart
van de samenleving. Wij verbinden actief 
inwoners met elkaar. daarom organiseren 
we activiteiten in de bibliotheek met als 
doel mensen met elkaar in contact te 
brengen.  

manOn sikkel in gieten
Op 7 november vertelde kinderboekenambassadeur en 

schrijfster manon sikkel in bibliotheek gieten hoe je 

kinderen kunt stimuleren om te lezen. na haar lezing 

bedachten de schrijfster en de aanwezigen samen een 

verhaal over maria, die haar boek verloor in gieten. 

stap in en reis mee 
in de kinderboekenweek hebben we diverse activiteiten 

georganiseerd in het kader van het thema reizen. 

Onze vestiging in gieten maakt deel uit van een 

plaatselijke werkgroep die actief is rond Oktobermaand 

kindermaand. alle partijen omarmen dan het thema 

van de kinderboekenweek. dit jaar was er een 

voorleesontbijt bij de jumbo voor kinderen en ouders, 

waar de nieuwe burgemeester een verhaal voorlas. 

daarna konden kinderen kiezen uit allerlei activiteiten 

of een rondje maken in de paardentram op vertoon van 

een boekenlegger van de bibliotheek. in de bibliotheek 

konden kinderen meedoen aan een workshop Hoe maak 

ik een rijdend voertuig?

onze activiteiten 

in de grOte bibliOtheken Was jOris’  

kerstbOOm Weer aanWezig. bibliOtheek-

bezOekers kregen de kans Om een vriend, 

Familielid OF gelieFde in het licht te zetten 

dOOr een Wens OF FOtO Op te hangen in de 

bOOm. 

er is een vOOrlichtingsavOnd gehOuden 

vOOr nieuWe inWOners. 
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ontwikkelen
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de bibliotheek is dé specialist op het gebied van 

lezen en taal- en digivaardigheid. Wij sluiten met 

onze activiteiten aan bij landelijke evenementen 

zoals nederland leest, de boekenweek, de 

kinderboekenweek, de nationale voorleeslunch en 

de nationale voorleeswedstrijd. daarbij werken 

we het liefst samen met andere organisaties en 

inwoners.  

bOekstart
alle baby’s van drie maanden of ouder krijgen van 

de gemeente een boekstartbon. hiermee kunnen zij 

gratis lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen 

ze een boekstartkoffer cadeau. doel is kinderen al op 

jonge leeftijd in aanraking te brengen met boeken. 

Ook organiseren onze bibliotheken maandelijks 

voorleesuurtjes voor de jongste lezers. inmiddels 

hebben we met zeventien kinderopvanginstellingen 

een samenwerkingsovereenkomst voor boekstart in 

de kinderopvang afgesloten. deze boekstartlocaties 

beschikken nu over een stimulerende leesomgeving 

en geschoolde voorleescoördinatoren. Ook stelt de 

bibliotheek boekencollecties beschikbaar voor de 

boekstartvoorleeshoek.

de bibliOtheek Op schOOl 
in onze gemeente zijn veertien basisscholen. hiervan 

nemen tien scholen deel aan de bibliotheek op school 

(dbos). in al deze scholen is een bibliotheek aanwezig 

met een mooie actuele collectie voor 4-12-jarigen. 

belangrijk onderdeel van dbos zijn de activiteiten 

gericht op leesbevordering en mediawijsheid/

informatievaardigheden. We houden de resultaten bij 

met een landelijk meetinstrument: de monitor. samen 

met de directie en de leescoördinator bekijken wij hoe 

dbos de gewenste bijdrage kan leveren aan het leesplezier 

en de lees- en informatievaardigheid van de kinderen. 

een van de speerpunten uit de monitor van 2019 was 

ouderbetrokkenheid.

onze activiteiten 

het taalhuis houdt wekelijks spreekuur. 

hier kun je terecht met vragen over leren 

lezen en schrijven, of wanneer je taalcoach 

wilt worden.

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht 

met vragen op het geBied van computers, 

e-readers, taBlets of smartphones. 
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Op 6 januari 2020 verhuisde 

rabObank gieten naar de bibliO-

theek. lammy kObes, adviseur 

marketing, cOmmunicatie & 

cOöperatie van de bank, is blij met 

de verandering: ‘We bereiken hier 

de mensen die Onze persOOnlijke 

hulp nOg nOdig hebben.’

kookt het liefst
wereldgerechten
mexicaans, italiaans, oosters

eerste wat zij ’s ochtends doet
de hond uitlaten

mooiste Boek
dancing with wolves 
door michael Blake

lammy 
in beeld

OntmOetingsplek
lammy kobes is dol op koken. toen haar dochter 21 werd, 

kookte ze een zevengangendiner voor een grote groep. 

‘samen’ is voor haar belangrijk. daarom omarmt ze de sociale 

rol van de bibliotheek: ‘voor mij is de bibliotheek in kleine 

dorpskernen onmisbaar. liefst met extra functies zoals 

een speelotheek of rabobank.’ lammy refereert hiermee 

aan bibliotheek gieten, waar de rabobank vanaf januari 

2020 een adviespunt heeft. in oktober 2019 is hiervoor een 

overeenkomst afgesloten. ‘de meeste mensen doen hun 

bankzaken online. de mensen die wel naar de bank willen, 

zijn blij dat er een plek is waar ze nog terecht kunnen.’

maatschappelijke rOl 
tijdens speciale openingstijden staat er een adviseur bij de 

adviesbalie in de bieb. voor privacygevoelige onderwerpen 

kan een afspraak gemaakt worden. lammy vindt dat een 

mooie afspraak: ‘de rabobank neemt haar maatschappelijke 

rol serieus. zo zijn we bondgenoot van een geletterd drenthe, 

en ondersteunen we het project Scoor een Boek! bovendien 

volgden enkele servicemedewerkers een training om laag-

geletterdheid te herkennen. We schuiven ook regelmatig aan 

bij Klik&Tik-cursussen voor instructie over internetbankieren. 

We zijn er trots op dat we partner zijn van de bibliotheek.’ 

ontwikkelen

bibliOtheek aa en hunze 
vindt dat iedereen de kans 
mOet krijgen Om te leren lezen, 
schrijven OF rekenen.

vOOrtgezet OnderWijs
in gemeente aa en hunze is één school in het voortgezet 

onderwijs. met deze school organiseert de bibliotheek 

activiteiten. in 2019 zijn er drie groepsbezoeken aan 

de bibliotheek georganiseerd. Ook hebben wij zeven 

leerlingen bij een maatschappelijke stage begeleid.  

leren Werken met de cOmputer
Wij organiseren een aantal activiteiten om mensen te 

helpen digitaal vaardiger te worden. We werken daarbij 

samen met seniorweb. in 2019 hebben we vijf Klik& 

Tik-cursussen aangeboden aan mensen die willen leren 

omgaan met de computer. daaraan hebben 31 cursisten 

meegedaan. er zijn vier cursussen Aan de slag met je DigiD 

gegeven, waaraan 32 cursisten hebben deelgenomen. 

ten slotte hebben we vier keer een belastingspreekuur 

georganiseerd. met behulp van seniorweb hebben 

we verschillende digitale workshops aangeboden: 

Wachtwoordkluis, Digitale kerstkaarten maken met de 

green screen en WhatsApp. 

taalhuis
Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te leren 

lezen, schrijven of rekenen. daarom is er in bibliotheken 

gieten, gasselternijveen, annen en rolde gelegenheid 

om via het taalhuis les te krijgen van een taalcoach. in 

2019 waren er 40 taalcoaches actief, die 41 cursisten 

begeleidden. het taalhuis wordt gecoördineerd door 

een professional van het drenthe college. daarbij wordt 

gebruik gemaakt van ondersteuningsprogramma’s 

zoals Matchvoorhetleven, Succes! en oefenen.nl. in het 

kader van bestrijding van laaggeletterdheid hebben 

wij bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd, 

voorlichting gegeven aan welzijnswerkers en vrijwilligers 

van humanitas, een project met sociale dienst (Wpda) 

gedaan en samengewerkt met vluchtelingenwerk.
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de bibliotheek daagt bezoekers uit om
nieuwe dingen te ontdekken, zich te 
ontwikkelen in 21e-eeuwse vaardigheden 
en net even verder te kijken dan je neus 
lang is. de bibliotheek biedt daarom 
workshops en knutselmiddagen 
voor kinderen om hun technische 
vaardigheden te vergroten.  

spandOek vOl letters
samen met de gemeente aa en hunze heeft het 

taalhuis een ludieke actie georganiseerd om 

aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. in 

september hing voor het gemeentehuis in gieten 

een spandoek met een tekst waarvan een deel niet 

leesbaar was. voorbijgangers konden zo ervaren hoe 

het is om moeite te hebben met taal. elke dag werd 

er een deel van de tekst zichtbaar gemaakt, tot de 

boodschap duidelijk leesbaar was.

ontdekken

12

vakantielezen
Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te 

maken voor kinderen, hebben wij in 2019 elke week in de 

vakantieperiode een prikkelende activiteit georganiseerd. 

zo konden kinderen met behulp van een green screen een 

foto van zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving, 

konden ze een vuurtoren maken of een schatkist. totaal 

zijn er in onze gemeente 109 kinderen geweest die hebben 

deelgenomen aan een dergelijke vakantieactiviteit. 

biebFabriek
Om kinderen te helpen (digitale) techniek te begrijpen, 

bieden wij een serie knutselmiddagen aan. die middagen 

zijn in het voorjaar van 2019 gestart met digilab on tour, 

waarbij kinderen uit groep 6, 7 en 8 in de bibliotheek kennis 

konden maken met robots en een drone. na de zomer zijn 

wij begonnen met de biebFabriek: knutselmiddagen waar 

kinderen dingen leren, zoals een rijdend voertuig bouwen, 

een deurmatverklikker maken of een robotje aansturen met 

een app op je tablet. aan deze knutselmiddagen hebben 

veertig kinderen deelgenomen.

data detOx buzz
in 2019 is de jouw.buzz ingericht als data detox buzz. in de 

bus is een tentoonstelling te zien over hoe de gegevens die 

je onbewust achterlaat op het internet, worden verzameld, 

geanalyseerd en verkocht. bezoekers krijgen vervolgens een 

achtdaagse ‘ontgiftingskuur’ mee, waarmee ze weer grip 

krijgen op hun digitale privacy. de bus is drie keer on tour 

geweest langs de bibliotheken in drenthe, deze tour gaat 

nog door in 2020. Ook heeft de buzz deelgenomen aan het 

international mobile library congres op 6 en 7 september 

in hannover, waar bibliobussen vanuit heel europa naartoe 

kwamen. ten slotte is de data detox buzz aanwezig geweest 

op het buzzfestival op 11 oktober in middelburg, waar 

bibliobussen uit nederland en belgië te bewonderen waren. 
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bibliOtheek aa en hunze hecht
veel Waarde aan het stimuleren 
van leesplezier bij zOWel jeugd 
als vOlWassenen.

ontspannen

in de bibliotheek kom je niet alleen om
te leren of te lezen, je komt er ook om je 
te ontspannen. daarvoor staat er in elke 
bibliotheek een leestafel met tijdschriften en 
staat er ook altijd de koffie en thee klaar.  

pubquiz
in het kader van nederland leest hebben wij in onze 

vestiging in gieten op 28 november een pubquiz 

georganiseerd. in teams probeerden deelnemers 

vragen te beantwoorden die gingen over het thema van 

nederland leest, duurzaamheid. maar ook kennis over 

algemene zaken werd danig op de proef gesteld. 

leesvirus
in 2019 hebben we een groot aantal activiteiten voor 

basisscholen georganiseerd. heel succesvol was leesvirus. 

bij leerlingen van groep 5 en 6 introduceerden we 

tien mooie, spannende en grappige boeken. tijdens 

het project lazen de kinderen de boeken, deelden hun 

mening over de gelezen boeken, wisselden leeservaringen 

uit en ze deden mee aan een quiz. de uitslag van de quiz 

bepaalde welk boek het meest ‘besmettelijk’ is. 
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ondernemen
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de bibliotheek is het platform waar inwoners
en organisaties informatie, kennis en cultuur 
uitwisselen. hier moet je zijn om verbindingen 
aan te gaan. Of je nu zelfstandig ondernemer 
bent, op zoek bent naar werk of juist een 
samenwerkingspartner zoekt. 

‘samen’ is het sleutelWOOrd
Ook voor instellingen en kleine zelfstandigen wil de 

bibliotheek een platform zijn om zich te profileren. in 2019 

hebben wij samengewerkt met de volgende organisaties: 

drenthe beweegt/community of sport, drenthecollege, 

gemeente aa en hunze, humanitas, icO, kunst en cultuur 

drenthe, Ontdekclub, seniorenvereniging Oostermoer, 

seniorweb, speelotheek, vluchtelingenwerk stichting 

Wieler promotion Oostermoer, Welzijnsorganisatie impuls 

en kinderopvangorganisaties, basisscholen en voortgezet 

onderwijs.

rabObank in bibliOtheek gieten
Op 31 oktober 2019 heeft bibliotheekmanager lammie van 

der tuuk een handtekening gezet onder de samenwerking 

met de rabobank in gieten. vanaf 6 januari 2020 is er in de 

bibliotheek een adviespunt van de rabobank. het nieuwe 

adviespunt is gevestigd in de centrale hal van de bibliotheek 

en wordt gedurende vaste uren in de week bemand door 

bankmedewerkers.

taalcOngres
Op 25 september 2019 vond het taalcongres plaats, 

georganiseerd door team educatie van biblionet 

drenthe. hieraan werd door alle bibliotheken in 

drenthe actief meegewerkt. samen met beslissers 

in het onderwijs, kinderopvang en gemeentes werd 

de aanpak van taalproblemen besproken. en vooral 

hoe je kinderen kunt leren om plezier te krijgen in 

lezen. de gouden tip van matijs lips, leraar van het 

jaar 2018: ‘durf te spelen en omwikkel je ideeën 

met boeken.’

gOuden tip Om kinderen 
plezier te geven in lezen? 
durF te spelen en OmWikkel 
je ideeën met bOeken.
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Fiets-bOekenbal 
Op 3 oktober stond 
bibliotheek gieten in het 
teken van fietsverhalen. 
er werden voordrachten 
gehouden door schrijver en 
verslaggever gio lippens, 
superprestige-winnaars 
martin hendriks en 
herman strijbosch. een 
bijzondere samenwerking 
tussen vele organisaties 
en de bibliotheek.

rOeg! in bibliOtheek gieten
vanaf september 2019 doet biblionet drenthe mee met 
roeg!, een samenwerkingsverband tussen de provincie, 
rtv drenthe en diverse natuurorganisaties. samen maken 
ze een tv-programma en een online platform over natuur. 
roeg! startte in bibliotheek gieten met Vogels in de winter.

bibliotheeK gieten
Op 19 september 2019 is bibliotheek 
gieten opnieuw geopend. het was 
een feestelijke dag voor en door 
omwonenden. het resultaat is een 
gezellige, open ruimte met veel 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie. de bibliotheek is zo 
ingericht dat er makkelijk geschoven 
kan worden met het meubilair. zo kan er 
letterlijk ruimte gemaakt worden voor 
diverse activiteiten. 

manOn sikkel 
Op 7 november 
vertelde kinderboeken-
ambassadeur en 
schrijfster manon sikkel 
in bibliotheek gieten 
hoe je kinderen kunt 
stimuleren om te lezen. 
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activiteiten
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Op deze pagina vind je een impressie van activiteiten 
georganiseerd in 2019 in de bibliotheken van 
aa en hunze, veelal in samenwerking van andere 
maatschappelijke en educatieve organisaties.

pubquiz
tijdens nederland leest organiseerde 
bibliotheek gieten op 28 november een 
pubquiz over het thema duurzaamheid.

laaggeletterDheiD
hoe is het om niet te kunnen lezen? 
in september konden voorbijgangers van 
het gemeentehuis gieten dat ervaren. 
voor het gemeentehuis hing een 
spandoek met een tekst waarvan een 
deel niet leesbaar was. elke dag werd 
een deel van de tekst zichtbaar gemaakt, 
tot de boodschap duidelijk leesbaar was. 
de actie is bedacht door taalhuis aa en 
hunze.

cijfers

bibliOtheek aa en hunze

Onze bibliOtheek 2019 

bibliotheekvestigingen 4 

bibliotheken op school (dbos) 13 

Onze cOllectie aa en hunze tOtale netWerk

titels collectie boeken  52.141 927.594

titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms 1.427 35.265

titels collectie tijdschriften 2.223 36.784

nieuw aangeschafte titels 3.548 38.838

Onze digitale cOllectie 2019 2018

beschikbare e-books (landelijk)  28.116 23.056

titels beschikbaar via pressreader (landelijk) 7.365 7.210

  

  
Onze klanten 2019 2018

leden 5.397 5.379

bezoekers online   25.575 23.499

leerlingen via de bibliotheek op school 1.648 1.394

 

het gebruik van Onze bibliOtheek 2019 2018

uitleningen 131.315 141.873

accounts waarmee tenminste één e-book is gedownload  297 307

downloads e-books   5.347 4.730

downloads pressreader biblionet drenthe  28.861 35.551

activiteiten en evenementen 118 107

deelnemers aan diverse activiteiten en evenementen  2.800 2.520



colofon

bestuurder annelies Bakelaar

bibliotheekmanager lammie van der tuuk

teammanager bibliotheken albert kraai

teammanager educatie tineke scholte

coördinatie en tekst marjolein rooseboom

fotografie dick pots 
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