
JANUARI 2023

Ondernemers onderonsje:
Bibliotheek Ootmarsum
In het ‘Ondernemers Onderonsje’ gaan we in gesprek met diverse enthousiaste
ondernemers. We zoomen in op hun passie voor ondernemen en waarom zij een
aanvulling zijn voor Het Johannink. Wat maakt hun winkelconcept zo bijzonder?
En hoe dragen zij bij aan de leefbaarheid van Ootmarsum? Voor deze editie
spraken we met Frank Droste, directeur Kulturhus de Bijenkorf in Borne.

Je zou het misschien niet verwachten, maar Frank is ooit begonnen als eigenaar van
een horecabedrijf. “Ik had een horecabedrijf in Tubbergen, maar zocht naar iets
creatievers. Ik zing en ik schrijf muziek. Daarom wilde ik graag wat anders gaan doen. Ik
verkocht het horecabedrijf aan mijn broer en ging voor een nieuwe uitdaging: manager
bij het Kulturhus in Borne. Daar heb ik een aantal stichtingen samengevoegd.
Muziekonderwijs, welzijnswerk, theater, het dorpshuis…en de bibliotheek.” Frank
merkte dat het samenvoegen van deze instellingen goed werkte. De fusie zorgde
ervoor dat de bibliotheken een grotere rol gingen spelen in de maatschappij.
Bijvoorbeeld met leesprojecten op scholen. Dit eiste een schaalvergroting en
samenwerking tussen verschillende bibliotheken. “Hier zag ik een kans. Ik besloot het
management van de bibliotheken Dinkelland, Tubbergen, Borne en Wierden op me te
nemen.”

Verhuizing
Een van de belangrijkste onderdelen van de schaalvergrotingsplannen bij de
bibliotheek Dinkelland, is de verhuizing naar een relevantere locatie. Namelijk naar het
Emter, naast een basisschool. Want de bibliotheek heeft een duidelijke opdracht: een
preventieve aanpak om de laaggeletterdheid te bestrijden. “Er zijn verschillende
manieren om de laaggeletterdheid aan te pakken, maar voor nu willen we graag
focussen op leesprojecten voor kinderen tussen de 0-18 jaar. Het is daarbij handig om
zo dicht mogelijk bij de doelgroep te zitten. Vandaar de locatie naast een basisschool.
Daarbij wil de bibliotheek een nieuw concept uitrollen. Dat laten ze nu tijdelijk zien bij
het Johannink totdat de nieuwe bibliotheek in het Emter zit.

Een nieuw concept



Het Johannink is een mooie plek om het nieuwe concept van de bibliotheek alvast
tentoon te stellen. Franks keuze was er al snel op gevallen. “Het Johannink heeft een
goed concept. We zitten hier tussen de plaatselijke bevolking én ondernemers. Dat is
precies wat we willen uitstralen met het vernieuwde concept van de bibliotheek: de
samenwerking met de locals en het bedrijfsleven.” Frank ziet het als een soort ‘etalage’
van de nieuwe bieb. “Op deze plek kunnen we goed laten zien wat we straks willen zijn:
een plek waar iedereen naartoe kan om gezellig samen te zijn en om jezelf te
ontwikkelen.”

Third places
Een plek van ontmoeting en ontwikkeling dus. Maar de visie van Frank gaat nog net
een stapje verder. De bieb moet namelijk ook fungeren als een derde plek. Want wat
als je niet op een eerste plek, zoals thuis, of een tweede plek als school of werk terecht
kan? “Dan zijn wij de plek waar jij kunt verblijven. Waar je kan gaan zitten om te
studeren, te werken of simpelweg gewoon rustig de krant te lezen. Een veilige plek die
voor iedereen toegankelijk is én waar de drempel heel laag moet zijn om binnen te
stappen.”

Verschillende activiteiten
Om de ontmoeting en ontwikkeling te stimuleren, worden er verschillende activiteiten
georganiseerd. Denk aan workshops of leesclubs. Bij de bibliotheek kun je straks voor
meer terecht dan alleen het lenen van een boek. Dit laat het ook zien in Het Johannink.
De 3D-printer staat er bijvoorbeeld al. “De ruimte in de pop-up store van het Johannink
gebruiken we als een soort voorproefje van wat straks in het Emter komt. Een
onderdeel daarvan is het digitale lab waar men onder andere workshops kan volgen
over programmeren. Naast een 3D-printer vind je er ook 3D-pennen en een
breimachine. “Al deze middelen zijn bedoeld om jongeren wat meer bewust te maken
van techniek en creativiteit. Het stimuleert de ontwikkeling en kan hen helpen een
keuze te maken voor later.”

De bibliotheek zit nog tot 30 juni in Het Johannink. Kom eens langs om te lezen, je te
laten verwonderen of om gewoon te buurten. En wil je meer weten over de
bibliotheek? Stuur dan een berichtje of bel naar + 31 6 29 50 80 62.  Alle medewerkers
en vrijwilligers staan voor je klaar!


