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Woord vooraf 
 

Na de reorganisatie (2011-2012) hebben we als bibliotheek Dinkelland in 2015 aan den lijve 

ondervonden dat het met zo weinig  financiële middelen behoorlijk lastig is om vier (volwaardige) 

vestigingen open te houden. 

Met behulp van vele vrijwilligers is het ons toch gelukt om de dienstverlening redelijk op peil te 

houden. Als bestuur van de bibliotheek Dinkelland hebben we wel midden 2015 geconstateerd dat 

het op deze wijze invulling  geven aan het bibliotheekwerk in Dinkelland niet meer verantwoord is.  

Hierbij spelen niet alleen de financiële middelen een grote rol, maar ook de veranderingen in de 

maatschappij die van de bibliotheek een andere dienstverlening vraagt. 

Bijna tegelijkertijd met bovenstaande constatering van het bestuur kwam het verzoek vanuit de 

gemeente om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de bibliotheek Dinkelland.   

We hebben hier in het laatste helft van het jaar 2015 hard aan gewerkt en hopen dan ook dat we in 

2016 kunnen beginnen met de uitvoering van deze visie. 

Een woord van dank is op zijn plaats aan de  enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden, die ervoor 

zorgen,  dat het voorzieningenniveau in de kernen gehandhaafd blijft. Samen met de huidige 

beroepskrachten zorgen zij ervoor, dat de inwoners van Dinkelland toegang hebben tot de 

bibliotheek, waar lezen en het vergaren van informatie centraal staat.  

Namens het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland, 

 

 

 

C.C.M. Hamers M.Sc. 

(voorzitter) 
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Activiteitenprogramma 
 

BoekStart voor baby’s 

BoekStart bevordert het voorlezen met heel jonge kinderen én laat ouders met jonge kinderen 
genieten van boeken. Samen een boekje bekijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren en 
genieten van boeken.  

Op het consultatiebureau krijgen ouders een brief en een BoekStart-waardebon uitgereikt van de 
gemeente Dinkelland en de bibliotheek Dinkelland. Bij het inleveren van deze bon krijgt het kind een 
gratis lidmaatschapskaart van de bibliotheek en ontvangen ze een gratis BoekStart-koffertje van de 
bibliotheek met daarin een stoffen boekje en een CD met liedjes en versjes. De bibliotheek heeft een 
speciale BoekStart-hoek ingericht. Hier zijn babyboeken voor baby’s van 0-18 maanden te vinden. 

De ouders van de pasgeborenen werden bij de 
opening van het BoekStart- project bij het 
consultatiebureau verrast met een bezoek van 
de wethouder bibliotheekzaken mevr. Zwiep en 
de directeur van de bibliotheek dhr. Rengerink. 
Mevr. Zwiep had deze middag de  eer om de 
ouders van de op dat moment aanwezige baby’s 
de brief en de waardebon te overhandigen.  

 

  

Nationale Voorleesdagen 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 

hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen (22 

januari t/m 1 februari). Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet 

kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. 

 

In alle vestigingen van de bibliotheek Dinkelland zijn in deze periode voorleesochtenden al dan niet 

met een heerlijk ontbijt gehouden. Het thema van de Nationale Voorleesdagen 2014 was Dieren. Er 

is voorgelezen uit het boek:  Krrrr…..okodil! van Catherine Rayner. 

Voorleeskampioenschap 

Woensdag 28 januari hebben alle voorleeskampioenen van de basisscholen in Denekamp gestreden 

om de titel “Voorleeskampioen Dinkelland 2015”.  Het niveau bij het voorlezen stijgt elk jaar weer, 

met als gevolg dat de jury het zeker niet gemakkelijk had om uit deze dertien kanjers van voorlezers 

één winnaar te kiezen. De volgende schoolwinnaars hebben gestreden om titel 

“Voorleeskampioenschap Dinkelland 2015”: 
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Pien  Bartelink (De Zevenster, Denekamp) 

Jasmijn Bergman (‘t Kämpke, Lattrop) 

Lotte Borghuis (Alexander, Denekamp) 

Claire Bosch (Willibrordschool, Noord-Deurningen) 

Dagmar Geerdink (Willibrordus, Deurningen) 

Yanne Lubbers (’n Boaken, Agelo) 

Yanne Lubbers (Bernardusschool, Saasveld)  

Ruth Nijmeijer (de Veldkamp, Denekamp) 

Emma Ribberink (’n Esch, Tilligte) 

Eefje Schellings (Kerkewei, Rossum) 

Pien Sleiderink (de Meander, Ootmarsum) 

Anna Veldscholte (Dr. M.L. King, Denekamp) 

 

De jury bestaande uit mevr. Zwiep (wethouder gemeente Dinkelland), dhr. Hamers (voorzitter  

Bibliotheek Dinkelland) en dhr. Hartemink (vrijwilliger Bibliotheek Dinkelland) heeft het menig 

zweetdruppel gekost om de  Voorleeskampioen Dinkelland 2015 vast te stellen. Na lang beraad kon 

om kwart over vijf de winnaar bekend worden gemaakt. 

Voorleeskampioen Dinkelland 2015 is geworden: Dagmar Geerdink uit Deurningen. Het verschil met 

de nummers twee (Pien Bartelink,  Denekamp ) en drie (Pien Sleiderink,  Ootmarsum ) was minimaal. 

Dagmar Geerdink zal de gemeente Dinkelland vertegenwoordigen in de regionale ronde die 

binnenkort zal plaatsvinden in de regio Twente.  

De Nederlandse Kinderjury 

Aan de Kinderjury doen alle boeken mee die verschenen zijn tussen 1 januari en 31 december 2014. 

In de bibliotheek hebben deze boeken een rode kinderjurysticker. Vanaf woensdag 4 maart t/m 

woensdag 13 mei 2015 kun je stemmen op jouw favoriete boek uit 2014. Middels het invullen van 

een formulier  kunnen de kinderen tussen 8 en12 jaar meedoen . Uiteraard is het stemmen via 

internet ook mogelijk:  www.kinderjury.nl . 

Introductiebezoeken 

Door het hele jaar hebben diverse groepen leerlingen bezoeken gebracht aan de bibliotheken in 

Dinkelland , met als doel het lezen onder leerlingen te bevorderen. Rondom de 

Voorleeskampioenschappen worden speciale Voorleesdagen georganiseerd waarbij bekende en 

minder bekende personen voorlezen aan kinderen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  
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Lezing Jeroen Wielaert: “De Tour van Utrecht” 

Woensdag 10 juni gaf Jeroen Wielaert een lezing over met name de Tour de France die dit jaar start 

in Utrecht. Deze avond was georganiseerd door Boekwinkel Heinink, Tweewieler Harberink en 

Bibliotheek Dinkelland.  

De vele aanwezigen, de meeste echte 

wielerliefhebbers, hebben deze avond genoten 

van zijn anekdotes uit zijn jarenlange ervaring als 

radioverslaggever in de Tour.  

Na de pauze vertelde hij het verhaal van de Tour 

de France en de start hiervan in 2015 in Utrecht. 

Het idee is ontstaan op een tweetal bierviltjes in 

2002.  Dertien jaar later en een afwijzing (2010 

Rotterdam) start dan toch de Tour de France in 

Utrecht.  Hij beschrijft de stad Utrecht en hoe de 

stad de Tour in huis heeft gehaald in zijn 

nieuwste boek: “De Tour van Utrecht”.  

Loet moet naar Sinterklaas 

De bibliotheek Dinkelland organiseerde samen met de CreaKids (Kulturhus Denekamp) op 

woensdagmiddag 25 november een Sinterklaasmiddag voor kinderen vanaf 3 jaar. Ruth Bakker 

speelde die middag voor een kleine 120 kinderen en 

volwassenen de voorstelling “Loet moet naar 

Sinterklaas”, een vrolijke, muzikale en interactieve 

familietheatervorstelling vol liedjes en (poppen)spel. 

Na afloop konden de kinderen nog samen met Loet 

op de foto in de ontmoetingsruimte van het 

Kulturhus.  Een geslaagde middag met heel veel 

positieve reacties. 

Maand van het  Spannende Boek      

Jaarlijks staat de maand juni in het teken van het Spannende Boek. Dit jaar 

stond de Maand van het Spannende Boek in het teken van de Politie.  

Gedurende de maand juni liggen de spannende boeken op een prominente 

plaats in de bibliotheek. Middels posters, flyers en informatiefolders wordt  

extra aandacht besteed aan dit veel gelezen genre.        

                                                           

Kinderboekenweek 

Voor de 61ste  keer is er in Nederland een Kinderboekenweek gevierd.  Het thema van de  

Kinderboekenweek 2015 was: “Raar maar waar”.  In alle vestigingen van de bibliotheek Dinkelland 

konden kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd of een puzzeltocht door de bibliotheek.  
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Nederland Leest 

Nederland Leest vierde in november 2015 haar 10de editie met het (Zeer) Korte verhaal. A.L. 

Snijders, de bekende auteur van korte verhalen, stelde een verhalenbundel samen met een 

staalkaart van korte verhalen uit de Nederlandstalige geschiedenis. Met deze campagne willen de 

bibliotheken hun relatie met hun betalende klanten in stand houden (klantenbehoud). 

Leeskringen 

In Ootmarsum, Weerselo en Rossum  fungeert de bibliotheek als thuisbasis voor vier leeskringen. De 

gezamenlijke boekbesprekingen worden gehouden in de bibliotheek. Ook zorgen de bibliotheken in 

veel gevallen voor een inleiding en/of achtergrondinformatie van de besproken boeken. In totaal 

waren er  14 bijeenkomsten.  

Website 

Via www.bibliotheekdinkelland.nl kunnen de gebruikers hun uitleningen verlengen, de catalogus 

raadplegen en materialen reserveren.  

Bezoek website 2010: 16.309 

Bezoek website 2011: 22.514 

Bezoek website 2012: 35.113 (waarvan 11.809 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2013: 44.413 (waarvan 18.252 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2014: 48.523 (waarvan 21.600 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2015: 44.543 (waarvan 19.564 unieke bezoekers) 

Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat het bezoek aan de website enigszins stabiliseert.  
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Bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland heeft in 2015 in totaal 7 keer vergaderd. De 

bestuursvergaderingen zijn voorbereid door de voorzitter en de directeur. 

Tijdens de bestuursvergaderingen van 2015 is vooral gesproken over de huisvesting en de 

toekomstvisie van de bibliotheek. 

Huidige samenstelling bestuur (31-12-2015) 

Naam Functie Jaar van aftreden 

Hamers, C. C.M. (dhr.) Voorzitter 2014 (herkiesbaar) 

Schendel, John van Lid 2018 (herkiesbaar) 

Miedema, M.M. (dhr.) Lid 2018 (herkiesbaar) 

Bruns,  E.E. Lid 2018 (herkiesbaar) 

 

De directeur neemt deel aan het maandelijkse provinciale directie overleg (DOBO) (Directie Overleg 

Bibliotheken Overijssel).  

Om het personeel, bestuur en vrijwilligers te bedanken voor de werkzaamheden heeft er eind 2015 

een eindejaarsbijeenkomst plaatsgevonden.  
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Personeel  
 

Scholing van medewerkers wordt gezocht en aangeboden naar behoefte en noodzakelijkheid. 

Jaarlijks nemen 3 medewerkers deel aan de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening. Daar waar 

mogelijk en wanneer het zinvol is, wordt gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van de 

Rijnbrinkgroep. 

Naast de beroepskrachten kan de bibliotheek Dinkelland niet zonder de vele vrijwilligers die bij de 

vier vestigingen samen zorg dragen voor een goede dienstverlening aan de klanten. De vrijwilligers 

worden ingezet met name voor inname-, uitleen- en  opruimwerkzaamheden van de boeken, DVD’s, 

tijdschriften etc. Daarnaast zijn er  een aantal vrijwilligers die zich inzetten voor  de boek-aan-huis-

dienst, voorlezen aan jonge kinderen en als hulp bij (leesbevorderende) activiteiten.  

Het aantal vrijwilligers is door de jaren heen licht gedaald en in 2015 weer gestegen. Hadden we in 

2005 vijfenzestig vrijwilligers, in  2015 waren er dat 41 (2014: 41; 2013: 36; 2012: 34; 2011: 38; 

2010:38; 2009: 44; 2008: 46). 

In het kader van maatschappelijke stage biedt de bibliotheek onderdak aan een groot aantal 

leerlingen van het Twents Carmel College. Doel van deze maatschappelijke stage is om de leerlingen 

door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennis te laten maken met het dragen van 

verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.  Door zowel de leerlingen als ook de 

bibliotheek wordt het een en ander als zeer positief ervaren.  

Naast deze maatschappelijke stage biedt de bibliotheek  ook cliënten van Aveleijn  in de vestiging 

Denekamp gedeeltelijk een zinvolle dagbesteding op hun niveau (sorteren materialen in aanvraag en 

nieuwe boeken,  stempelen van nieuwe boeken, netjes houden van de display-tafels). 

Via het Bureau Halst hebben we afgelopen jaar 3 jongeren gehad, die in een van de vier vestigingen 

van de bibliotheek Dinkelland hun taakstraf hebben uitgevoerd.  
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Aantal leden en uitleningen 
 

In onderstaande tabel is te zien  dat het totale aantal uitleningen binnen Dinkelland het afgelopen 

jaar is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren.  Per vestiging is er wel een verschil. In de ene 

vestiging is het aantal uitleningen gestegen,  terwijl andere vestigingen minder uitleningen te zien 

geven (Rossum/Weerselo). 

 

Uitleningen 2011-2015 

   

 

Let op: vanaf 1 januari 2013 is de uitleentermijn van de materialen aangepast. Was het voorheen 

drie weken vanaf 1 januari van dit verslagjaar  is het vier weken. 

Opmerking: 

Rossum: voor 2014 bracht de school elke week een bezoek aan de bibliotheek, vanaf 2014 is dit 

tweewekelijks. 
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Leden 2011-2015 

 

Het aantal leden binnen de Bibliotheek Dinkelland is gedaald.  Wat opvalt is, dat het aantal leden 

terugloopt in alle categorieën. Bij de jeugd kan dat te maken kan hebben met het feit dat in de 

gemeente Dinkelland minder geboortes zijn.  

 

 

Voor de laatste twee jaren hebben we het een en ander op Stichtingsniveau wat verder uitgezocht, 

wat het volgende resultaat oplevert: 

Categorie 2014 2015 Verschil % 

Gratis 300 301 + 0.33 

Jeugd tot 18 jaar 3.087 2.982 - 3.04 

Volwassenen  >18 1611 1.376 - 14.59 

Scholen/instellingen 99 93 -  6.06 

Biebsearch 344 3 - 99.13 

Totaal 5099 4.755 - 6.75 

 

Opmerking:  
Mei/juni heeft er een opschoning  plaatsgevonden van de ledenlijst van leden, die al langere tijd niet 
meer actief waren (zowel bij jeugd als volwassenen). Het project Biebsearch is onder andere gestopt.  
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Kengetallen 2015 

 

Bibliotheek Dinkelland 

Inwoners gemeente Dinkelland    26.000      

Mediabezit (boeken, DVD’s, luisterboeken etc).  60.800 

Leden         4.755 

Uitleningen                 219.508 

Subsidie                  447.588 

Subsidie per inwoner       17,21 

Subsidie per lid        94.12 

Huisvestingskosten                116.224  

Personeelsformatie per 31-12-2013       

Bibliotheek         3.1 Fte 

Vrijwilligers                      41 (gemiddeld 2 /3 uur per week)   
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Algemene gegevens 
 

Werkgebied     Gemeente Dinkelland:  25.985 inwoners 

Bibliotheekvestigingen    Denekamp, Ootmarsum, Rossum en Weerselo 

Openingstijden    Denekamp 

   maandag  10.00 – 13.30 (zelfbediening) 

                                                                       13.30 – 20.00 

   dinsdag  10.00 – 16.00 (zelfbediening) 

   woensdag 10.00 – 13.30 (zelfbediening) 

     13.30 – 17.30 

   donderdag 13.30 – 20.00 

   vrijdag  10.00 – 13.30 (zelfbediening) 

     13.30 – 17.30 

   zaterdag 10.30 – 12.30 

    Ootmarsum  

   maandag 13.30 – 20.00 

   woensdag 14.00 – 17.00 (zelfbediening) 

   vrijdag  10.30 – 17.30 

    Rossum 

   dinsdag  13.30 – 17.30 / 18.30 – 20.00 

   woensdag 09.00 – 12.00 (zelfbediening) 

   vrijdag  13.30 – 17.30 

    Weerselo 

   maandag 13.30 – 20.00 

   woensdag 14.00 – 17.00 (zelfbediening)  

   vrijdag  13.30 – 17.30 
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Adresgegevens 

 

Bibliotheek Dinkelland   Oranjestraat 21 

     7591 GA Denekamp – Dinkelland  

 

     Tel.  0541 – 351710 

      E-mail   info@bibliotheekdinkelland.nl 

     www.bibliotheekdinkelland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekdinkelland.nl/

