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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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voorwoord

onze bibliotheken zijn er voor iedereen

Wij zijn trots op het bibliotheekwerk in de gemeente 

meppel. 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 meppel 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
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Wij zijn het maatschappelijk 
hart van de samenleving en 
verbinden actief inWoners 
met elkaar.

groot meppeler dictee  
een groot succes was het groot meppeler 

dictee, dat op 9 september werd gehouden in 

de raadszaal in meppel. afgezien van de hoge 

opkomst was ook de kwaliteit hoog. de beste 

score werd gehaald door barbara boerwinkel, die 

slechts twee fouten maakte. het dictee vormde 

de aftrap van de Week van de alfabetisering, 

die door middel van verschillende activiteiten 

aandacht vraagt voor laaggeletterdheid. 

Wij hebben het groot meppeler dictee in 

samenwerking met de gemeente meppel 

georganiseerd. 

voorlezen aan beWoners vanboeijen
in 2019 zijn we samen met vanboeijen gestart met een 

pilot om bewoners en cliënten van vanboeijen voor te 

lezen. hierbij gaat het om mensen met een verstandelijke 

beperking. na deze zeer succesvolle pilot worden deze 

voorleesuurtjes elke maand gehouden. daarnaast is het de 

bedoeling dat een groep bewoners en cliënten in 2020 ook in 

de bibliotheek komen. 

digitale prentenboeken kinderopvang 
om het gebruik van digitale prentenboeken in de 

kinderopvang een impuls te geven, heeft kunst van lezen 

een stimuleringsregeling beschikbaar gesteld. We hebben 

voor twee locaties van pluskinderopvang deze subsidie 

ontvangen. daarmee behoren we tot een van de koplopers 

in nederland. meer dan de helft van de medewerkers in 

de kinderopvang werkt nooit met digitale prentenboeken. 

onder leiding van sardes leerden pedagogisch medewerkers 

waarom digitale prentenboeken belangrijk zijn en kregen zij 

handvatten om ermee te werken. er wordt gebruikgemaakt 

van digitale prentenboeken van de bibliotheek. de locaties 

zijn ook door sardes begeleid om met de monitor boekstart 

te werken.
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wie zijn wij?
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ons team
ons team bestaat uit een lokaal coördinator, drie 

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur, twee 

educatiemedewerkers en 52 vrijwillige medewerkers. 

in 2019 is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers 

uitgekristalliseerd. in bibliotheek meppel heeft in 2019 

één vrijwilliger de vrijwilligersacademie gevolgd, de 

meeste overige vrijwilligers die in de uitlening werken, 

hebben deze academie gevolgd in de voorgaande jaren. 

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 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.

bijscholing vrijWilligers
dit jaar is extra ingezet op de ontwikkeling van 

onze vrijwillige medewerkers. er is een training 

e-books aangeboden voor zes deelnemers en 

intern zijn drie bicattrainingen georganiseerd 

voor 25 deelnemers. het blijkt dat de vrijwillige 

medewerkers het erg op prijs stellen als 

bijscholingen lokaal worden aangeboden. 

bibliotheek meppel bestaat uit de
vestigingen meppel, servicepunt 
nijeveen en zestien vestigingen 
van de bibliotheek op school. 
bibliotheek meppel valt onder 
biblionet drenthe, de provinciale 
ondersteuningsinstelling van de 
twaalf bibliotheken van drenthe. 

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

top 3
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ontmoeten

7

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.  

taalcafé
dit jaar zijn wij gestart met een taalcafé. eén keer per 

week kunnen inwoners van meppel die op informele 

wijze de nederlandse taal willen oefenen aanschuiven. 

gespreksonderwerpen zijn artikelen uit de Startkrant 

of men leest samen een boek. de groep wordt geleid 

door twee oud-docenten nederlands die op het drenthe 

college nt2-lessen hebben gegeven. 

taalbingo 
op 9 september organiseerden wij een taalbingo 

voor cursisten van het taalhuis en hun coaches. de 

bijeenkomst werd gehouden in het kader van de Week 

van de alfabetisering, waarmee aandacht gevraagd 

werd voor laaggeletterdheid.  

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

georganiseerd in het kader van het thema reizen. 

zo hebben we een openingslied gezongen met alle 

bezoekers, was er twee keer een instuif met een 

jeugdcircus en heeft de locoburgemeester van meppel 

voorgelezen. verder konden kinderen op de foto voor een 

green screen, konden ze zelfrijdende voertuigen maken 

en werken met mbots. voor het basisonderwijs is een 

inspiratieavond georganiseerd in samenwerking met 

scala, centrum voor de kunsten. leerkrachten hebben 

veel tips ontvangen om het leesplezier op school een 

extra stimulans te geven tijdens de kinderboekenweek.

onze activiteiten 

ook in 2019 Was joris’ kerstboom Weer 

aanWezig. bibliotheekbezoekers 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 Wordt geregeld een ouder-kindcafé 

georganiseerd; een voorleesuurtje voor 

de jongste lezers. 
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ontwikkelen

9

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 en 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. met deze bon kunnen zij 

gratis lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen ze 

een boekstartkoffertje cadeau. doel is kinderen op jonge 

leeftijd al in aanraking te brengen met boeken. inmiddels 

hebben we met zeventien kinderopvanginstellingen 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 

boekstart in de kinderopvang. 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 zeventien basisscholen. hiervan 

nemen zestien 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. de 

bibliotheek op school wordt ook uitgevoerd binnen het 

speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, 

namelijk de reestoeverschool en de mackayschool.

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. 

er Worden regelmatig schoolbezoeken 

gehouden voor leerlingen uit het 

basisonderWijs en voortgezet onderWijs. 
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bibliotheek meppel startte in 

2019 met een pilot voorlezen 

voor beWoners van vanboeijen. 

Wilma holtus Was de 

kartrekker van dit project. 

‘het bleek voor iedereen een 

succes te zijn, dus We doen dit 

nu elke maand een keer.’

Favoriete kunstenaar
Paula modersohn-Becker

mooiste Boek
het comPlot tegen amerika
door philip roth

rustplek
mijn kunst und Wunderkammer
met spullen die er voor mij toe 
doen
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Wilma 
in beeld

vrijetijdsbesteding 

Wilma holtus is pas afgestudeerd als kunst- en cultuur-

wetenschapper. die liefde voor kunst kan ze kwijt in haar 

werk bij vanboeijen, want ze begeleidt bewoners en cliënten 

bij kunstzinnige vorming in de vrije tijd. ze legt uit: ‘bij een 

zinvolle dag hoort passende vrijetijdsbesteding. omdat de 

bewoners en cliënten bij vanboeijen heel divers zijn, van licht 

verstandelijk tot ernstig meervoudig beperkt, organiseren 

we activiteiten op maat. voorlezen hoort daarbij. in oktober 

en november hebben twee vrijwilligers van de bibliotheek 

voorgelezen op een woonlocatie in meppel. dat was een 

succes, dus dat doen we nu twee keer per maand.’ vanaf 

januari 2020 gaat er ook een groep naar bibliotheek meppel. 

beter zelfbeeld 
bibliotheek meppel werkt met vrijwilligers. ’dat is heel fijn,’ 

vindt Wilma, ‘want dan kunnen we het voorlezen gratis 

aanbieden. daardoor is de drempel nog lager. het helpt de 

bewoners en cliënten om mee te doen in de maatschappij. in 

de bibliotheek is iedereen gelijk. meedoen met de activiteiten 

zorgt ervoor dat het zelfbeeld van de bewoners en cliënten 

verbetert. dat vind ik een belangrijke rol van de bibliotheek: 

het is een plek waar iedereen zich op zijn eigen manier kan 

ontwikkelen.’
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voortgezet onderWijs
in gemeente meppel zijn vijf scholen voor voortgezet 

onderwijs. jaarlijks komen twee scholen voor voortgezet 

onderwijs met alle brugklassen op bezoek in de 

bibliotheek. zij krijgen uitleg over de bibliotheek en gaan 

daarna aan de slag met het Bibliospel dat hen wegwijs 

maakt in de bibliotheek en leert hoe ze in de catalogus 

materialen kunnen opzoeken. 

cultuurdag voor vierdeklassers
alle vierde klassen van het voortgezet onderwijs bezoeken 

jaarlijks onze bibliotheek in het kader van de cultuurdag. 

in de bibliotheek spelen zij het Moordspel: zes ‘verdachten’ 

vertellen de leerlingen hun alibi en het is aan de leerlingen 

om te bepalen welke vals is. ook hebben leerlingen van 

de sprinthavo een rondleiding gehad in de bibliotheek, 

waarbij de focus lag op kennismaken met de literatuur. 

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

helpen digitaal vaardiger te worden. We werken daarbij 

samen met sichting Welzijnmensenwerk, wijkcentra, de 

mensa en seniorweb. in 2019 hebben we vijf 

Klik&Tik-cursussen aangeboden aan mensen die willen 

leren omgaan met de computer. daaraan hebben 23 

cursisten meegedaan. er zijn acht cursussen Aan de slag 

met je DigiD gegeven, waaraan 43 cursisten hebben 

deelgenomen. 

ontwikkelen

bibliotheek meppel 
vindt dat iedereen de kans 
moet krijgen om te leren lezen, 
schrijven of rekenen.

taalhuis
Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen 

om te leren lezen, schrijven of rekenen. daarom 

is er in de vestiging in meppel gelegenheid om 

via het taalhuis les te krijgen van een taalcoach. 

in 2019 waren 63 taalcoaches actief, die totaal 

121 cursisten begeleidden. het taalhuis wordt 

gecoördineerd door een professional van het 

drenthe college. 



5bibliotheek meppel4 maatschappelijk jaarverslag

ontdekken
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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. 

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 bibliotheken 66 kinderen geweest die hebben 

deelgenomen aan een dergelijke vakantieactiviteit. 

biebfabriek
digitale en technische vaardigheden zijn in de 21e eeuw 

belangrijker dan ooit. met technische knutselmiddagen 

wil de bibliotheek de techniek en digitale vaardigheden 

toegankelijk maken voor de jeugd. in het voorjaar is 

begonnen met digilab on tour, waar kinderen uit groep 6, 7 

en 8 in de bibliotheek kennis konden maken met robots en 

een drone. na de zomer is begonnen met de biebfabriek. elke 

twee weken was er een goedbezochte activiteit (gemiddeld 

vijftien kinderen per keer), zoals tinkercard, dashrobot, 

mbot, lego Wedo, deurmatverklikker en het maken van 

een oplichtende kerstkaart. in totaal heeft bibliotheek 

meppel veertien technische activiteiten aangeboden. deze 

activiteiten waren een groot succes: 96 kinderen van 8-12 

jaar hebben eraan deelgenomen.

bibliotheek meppel 
heeft in de vakantieperiode 
elke Week een prikkelende 
activiteit georganiseerd.
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bibliotheek meppel 
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.   

literaire activiteiten
samen met boekhandels en de volksuniversiteit 

organiseren we regelmatig lezingen. in 2019 heeft jan 

siebelink de boekenweeklezing gehouden in theater 

ogterop in meppel. maar ook waren er in de bibliotheek 

zelf lezingen over informatieve onderwerpen, zoals Eet 

beter door tamara de Weijer en Het jaar van Rembrandt 

en De Gouden Eeuw. ook de geschiedenis van drenthe 

kwam aan bod. 

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 

deden mee aan een quiz. de uitslag van de quiz bepaalde 

welk boek het meest ‘besmettelijk’ is. 

poppentheater
iedere derde zondag van de maand nodigt 

bibliotheek meppel een poppentheater uit om 

een voorstelling in de bibliotheek te houden. 

daar komen tussen de vijf en de veertig 

bezoekers op af. in 2019 waren dat onder meer 

renate moespot, het apestaartje, belletje sterk 

en nog veel meer. 
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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
We hebben sterk ingezet op de samenwerking met 

organisaties die contacten hebben met doelgroepen voor 

wie de bibliotheek ook een passend aanbod heeft. dat waren 

organisaties als de mensa, seniorweb, stichting de arme 

kant van meppel, stichting Welzijn, sociaal domein van de 

gemeente meppel, volksuniversiteit, wijkcentra, plaatselijke 

boekhandels, kinderopvanginstellingen, basisscholen en 

voortgezet onderwijs. ons doel is tweeledig: enerzijds 

het aanbod van de bibliotheek bij hen onder de aandacht 

brengen, zodat zij kunnen doorverwijzen en anderzijds wil 

de bibliotheek graag onderzoeken op welke wijze wij kunnen 

samenwerken. 

Walk&talk 
elke maand wordt in onze bibliotheek een Walk& talk-

bijeenkomst gehouden voor werkzoekenden. per keer wordt 

een thema behandeld waarvoor een gastspreker wordt 

uitgenodigd. Werkzoekenden kunnen met elkaar praten 

en kennismaken met ondernemers. daarnaast ervaren 

de deelnemers aan Walk&talk de bijeenkomsten als een 

plezierige en ontspannende manier in de vaak stressvolle 

periode waarin ze op zoek zijn naar werk. 

juridisch spreekuur
elke week bieden wij een gratis spreekuur aan waar men 

vrijblijvend advies kan vragen aan een jurist of notaris. de 

ene week is de notaris present en de andere week de jurist. 

jobcoaches
een mooie activiteit was de presentatie die we 

hebben gegeven aan jobcoaches van de gemeente 

meppel. We hebben ze inzicht gegeven in laag-

geletterdheid, hoe je het kunt herkennen en hoe

je hiermee om kan gaan. 

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 gemeenten 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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taalcafé
dit jaar zijn wij met een 
taalcafé gestart. eén 
keer per week kunnen 
inwoners van meppel die 
op informele wijze de 
nederlandse taal willen 
oefenen aanschuiven. 
gespreksonderwerpen zijn 
artikelen uit de Startkrant 
of boeken lezen. twee 
oud-docenten nederlands 
begeleiden de groep. 

cultuurdag voor vierdeklassers
alle vierde klassen van het voortgezet onderwijs bezoeken 
jaarlijks de bibliotheek in het kader van de cultuurdag. in 
de bibliotheek spelen zij het Moordspel: zes ‘verdachten’ 
vertellen de leerlingen hun alibi en het is aan de 
leerlingen om te bepalen welke vals is. 

beWoners vanboeijen
in 2019 zijn wij gestart met een pilot om 
bewoners en cliënten van vanboeijen 
te gaan voorlezen. hierbij gaat het 
om mensen met een verstandelijke 
beperking. na deze succesvolle pilot 
worden deze voorleesuurtjes elke maand 
gehouden. daarnaast is het de bedoeling 
dat een groep bewoners en cliënten in 
2020 ook in de bibliotheek komen. 

poppentheater
elke maand nodigen wij 
een poppentheater uit 
om een voorstelling te 
houden. in 2019 waren 
dat renate moespot, het 
apestaartje en belletje 
sterk enzovoort. 

juriDiscH spreekuur
elke week bieden wij een gratis 
spreekuur aan waar men 
vrijblijvend advies kan vragen 
aan een jurist of een notaris. 

activiteiten
op deze pagina vind je een impressie van activiteiten 
georganiseerd in 2019 in de bibliotheken van meppel, 
veelal in samenwerking van andere maatschappelijke 
en educatieve organisaties.

groot meppeler Dictee
een succes was het groot meppeler 
dictee, dat op 9 september werd 
gehouden in de raadszaal in meppel. de 
beste score werd gehaald door barbara 
boerwinkel, die slechts twee fouten 
maakte. het dictee vormde de aftrap van 
de Week van de alfabetisering. 
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cijFers

bibliotheek meppel 

onze bibliotheek 2019 

bibliotheekvestigingen 2 

bibliotheken op school (dbos) 15 

onze collectie meppel totale netWerk

titels collectie boeken  65.182 927.594

titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms 1.694 35.265

titels collectie tijdschriften 1.269 36.784

nieuw aangeschafte titels 4.095 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 9.335 9.383

bezoekers online   38.917 32.664

leerlingen via de bibliotheek op school 3.422 3.431

 

het gebruik van onze bibliotheek 2019 2018

uitleningen 236.450 244.248

accounts waarmee tenminste één e-book is gedownload  465 509

downloads e-books   8.714 8.638

downloads pressreader biblionet drenthe  28.861 35.551

activiteiten en evenementen 216 198

deelnemers aan diverse activiteiten en evenementen  5.065 4.647



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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