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Woord vooraf 
 

De in 2011-2012 door gemeentelijke bezuinigingen in gang gezette reorganisatie hebben 
hun tol geëist van de bibliotheek Dinkelland. Na vijf achtereenvolgende jaren van telkens 
5% bezuiniging, is in 2015 duidelijk geworden dat met de beperkte financiële middelen en 
na de forse inkrimping van het personeelsbestand het niet langer mogelijk is om vier 
vestigingen open te houden. Laat staan deze volwaardig te laten zijn. Het al meer dan 10 
jaar door de gemeente Dinkelland gehanteerde principe, dat geen ruimte aanwezig (meer) 
is voor financiële indexatie, betekent dat door prijs- en loonstijgingen een voortdurende 
intering op de mogelijkheden plaats vindt. 
 
Omdat naast financiële beperkingen ook de veranderingen in de maatschappij, zoals mede 
vastgelegd in een nieuwe bibliotheekwet, een grote rol spelen, wordt van de bibliotheek een 
andere meer op de huidige tijd toegesneden dienstverlening gevraagd. 
Eind 2015 startte het bestuur met de directie daarom een traject om een aangepaste 
toekomstvisie op te gaan stellen. Kort daarna echter kwam een verzoek van de wethouder 
van Dinkelland om een totaal nieuwe visie te ontwikkelen voor het bibliotheekwerk in 
Dinkelland. Het proces kwam daarmee ongewild in een stroomversnelling. 
Midden 2016 bracht het bestuur een visie-nota uit aan het gemeentebestuur, dat de nota 
vervolgens intern besproken heeft. 
Door de politieke problemen in college en raad kwam het niet tot een bespreking in de 
raad, waardoor de besluitvorming pas na het aanstellen van het nieuwe, huidige college 
eind december 2016 de nota opnieuw bij de gemeente ter hand kon worden genomen. 
Verdere ontwikkelingen zullen in 2017 plaatsvinden. 
 
Een woord van dank is op zijn plaats aan de enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden, 
die ervoor zorgen, dat het voorzieningenniveau in de kernen tot nu toe gehandhaafd blijft. 
Juist de inbreng van de vrijwilligers stelt de bibliotheek in staat de dienstverlening aan de 
lezers en gebruikers op een redelijk peil te houden. Samen met de beroepskrachten zorgen 
allen ervoor, dat de inwoners van Dinkelland toegang hebben en houden tot 
bibliotheekvoorzieningen, waar lezen en informatie vergaring centraal staan. 
 
 



4 
 

Namens het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland, 
C.C.M. (Coen) Hamers M.Sc. 
(voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenprogramma 

 

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 (27 

januari t/m 6 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 Prentenboek dat in het jaar 2016 centraal stond was: We 

hebben er een geitje bij! 

 

Voorleeskampioenschap 

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

om de titel “Voorleeskampioen Dinkelland 2016”.  De volgende schoolwinnaars hebben gestreden 

om  de titel “Voorleeskampioenschap Dinkelland 

2016 . 

Van de 13 basisschool kampioenen (Marieke 

Lenderink, Kingschool, Denekamp; Claire Bosch, 

Willibrordschool, Denekamp; Stian Busscher, 

Aloysiusschool, Weerselo; Sterre ter Haar, ’t Kämpke, 

Lattrop; Senne  Ottenhof, De Zevenster, Denekamp; 
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Romy Oude Monnink, B.S. ’n Baoken, Agelo; Sophie Ouwerkerk, De Meander, Ootmarsum; Lisa  Rijnders, 

Alexanderschool, Denekamp; Evi  Russchenkamp, Bernardusschool, Saasveld; Wiebe Schellings, De 

Kerkewei, Rossum; Isabel Sonder , Willibrordus, Deurningen; Maud Wolkotte, De Veldkamp, Denekamp) 

kan er tenslotte  zich maar één Voorleeskampioen Dinkelland 2016 noemen. Alle 13 kandidaten waren 

volgens de jury terechte schoolkampioenen. De uiteindelijke winnaar is geworden: Sophie Ouwerkerk uit 

Ootmarsum. Zij gaat  dan ook door naar de regionale voorleesronde die dit jaar eveneens wordt 

gehouden in Dinkelland. 

 

 

 

 

Regionale Voorleeskampioenschap 

Sara Fris van basisschool GKC De Fontein uit 

Enschede en Tom Schipper van de basisschool ‘t 

Eimink  uit Hengelo hebben  zaterdag 12 maart in 

het Kulturhus te Denekamp de regionale 

voorleeswedstrijd gewonnen . Het betrof hier een 

voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. 9 

Kandidaten  uit Dinkelland, Enschede (3), 

Haaksbergen, Hengelo(2), Losser en Oldenzaal  

streden om de titel: Regionale Voorleeskampioen. 

Aangemoedigd door hun supporters werden de 

deelnemers om de beurt door presentator 

goochelaar Jan Kosters naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las ieder 

een fragment voor uit een door hen zelf gekozen boek. 

De Nederlandse Kinderjury 

Aan de Kinderjury doen alle boeken mee die verschenen zijn tussen 1 januari en 

31 december 2015. In de bibliotheek hebben deze boeken een rode 

kinderjurysticker. Vanaf  maart t/m mei 2016 konden kinderen in de leeftijd 

tussen 8 en 12 jaar  stemmen op hun favoriete boek uit 2015. Het stemmen was 

mogelijk via: www.kinderjury.nl of via formulieren die beschikbaar waren in de 

bibliotheken.  Fantasia IX: De fenomenale reis – Geronimo Stilton (Wakkere 

Muis) en Het leven van een loser. Gedumpt – Jeff Kinney (De Fontein) waren de 

grote winnaars.  

 

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 
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Voorleeskampioenschappen worden speciale Voorleesdagen georganiseerd waarbij bekende en 

minder bekende personen voorlezen aan kinderen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  

Tentoonstelling: Kind onder vuur 
 

Om je als kind gezond te kunnen ontwikkelen is het belangrijk te 

begrijpen in wat voor wereld je opgroeit. Helaas hoort oorlog daar 

ook bij. Het is belangrijk ook daar iets van te begrijpen, ook al zijn 

conflictsituaties vaak ongelooflijk complex. Het Rode Kruis draagt 

bij  aan dit begrip en heeft hiervoor de tentoonstelling” Kind 

onder Vuur” ontwikkeld die aansluit op het aandachtsgebied 

”burgerschap”. Deze bijzondere tentoonstelling komt voort uit 

een samenwerking tussen het Haagse Humanity House en het 

Rode Kruis. De tentoonstelling “Kind onder vuur” was te zien in de bibliotheek Denekamp van 27 

februari t/m 5 maart 2016. 

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 Hollandse thriller (‘Bloed in de polder’) .  Gedurende de maand 

juni liggen de Hollandse 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 62ste  keer is er in Nederland een Kinderboekenweek gevierd.  Het thema van de  

Kinderboekenweek 2016 was: ‘Opa’s en Oma’s. In alle vestigingen van de bibliotheek Dinkelland 

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

Nederland Leest 

Voor de 11e editie van Nederland Leest stond er in plaats van één boek, één thema centraal, 

namelijk democratie. Door het thema werd er niet alleen gestimuleerd om Nederland aan het lezen 

te zetten, maar ook om Nederland te laten debatteren in de bibliotheek. 

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.  
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VoorleesExpress 

Dit jaar is de bibliotheek Dinkelland gestart met het project VoorleesExpress. Doel van dit project is 

om kinderen en ouders in contact te brengen 

met het belang van het voorlezen.  Elke avond 

een kwartier voorlezen levert een geweldige 

woordenschat op voor het kind. Juist in 

gezinnen waar geen (Voor-)leestraditie is zijn 

vrijwilligers van de bibliotheek Dinkelland 

twintig weken te gast geweest om één uur voor 

te lezen.  In samenspraak met de toeleiders 

worden deze gezinnen gekozen.  In totaal zijn er  

zes vrijwilligers en een coördinator betrokken bij 

dit project. In de loop van 2016 hebben deze 

vrijwilligers bij elf gezinnen voorgelezen.  

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 (31-12-2016) 

Naam Functie Jaar van aftreden 

Hamers, C. C.M.  Voorzitter 2016 

Schendel, J. van Lid 2017 (herkiesbaar) 

Miedema, M.M.  Lid 2018 (herkiesbaar) 

Heerink - 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 samen met het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van 

het Kulturhus in Denekamp  te bedanken voor de werkzaamheden heeft er eind 2016 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 2015/2016 weer gestegen. 

Hadden we in 2005 vijfenzestig vrijwilligers, in  2016 waren er dat 46. (2015: 41; 2014: 41; 2013: 36; 

2012: 34; 2011: 38; 2010:38; 2009: 44; 2008: 46). Ook voor vrijwilligers worden er 

scholingsmogelijkheden aangeboden op diverse terreinen.  In 2016 hebben vrijwilligers die 

betrokken zijn bij de VoorleesExpress een aantal specifieke cursussen en workshops bijgewoond.  

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). 

In tegenstellen tot voorgaande jaren zijn er in 2016 geen jongeren via het Bureau Halt doorverwezen 

naar de Bibliotheek Dinkelland. 
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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 gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren.  Per vestiging is er wel een verschil.  

Uitleningen 2011-2016 

 

 

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 2011-2016 

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.  

 

 

 

Opmerking:  
In 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).   
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Kengetallen 2016 

 

Bibliotheek Dinkelland 

Inwoners gemeente Dinkelland    26.282 (01-10-2016)   

    

Mediabezit (boeken, DVD’s, luisterboeken etc).  47.689 

Leden       4.321 

Uitleningen                   192.727 

Subsidie                    € 404.955 

Subsidie per inwoner     € 15,41         

Subsidie per lid      € 93,72   

                 

Personeelsformatie per 31-12-2013       

Bibliotheek       3.1 Fte 

Vrijwilligers                    46  (gemiddeld 2 /3 uur per week)   

  

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) 

Bezoek website 2016: 47.471 (waarvan 23.432 unieke bezoekers) 
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Algemene gegevens 
 

Werkgebied     Gemeente Dinkelland: 26.282  inwoners (1 -10-2016) 

Bibliotheekvestigingen    Denekamp, Ootmarsum, Rossum en Weerselo 

Openingstijden    Denekamp 

   maandag  09.00 – 13.30 (zelfbediening) 

                                                                       13.30 – 20.00 

   dinsdag  09.00 – 16.00 (zelfbediening) 

   woensdag 09.00 – 13.30 (zelfbediening) 

     13.30 – 17.30 

   donderdag 09.00 – 13.30 (Zelfbediening) 

                                                                       13.30 – 20.00 

                                           vrijdag  09.00 – 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/
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Bijlage 1: Samenstelling personeel 

 
Samenstelling personeel Stichting Bibliotheek Dinkelland per 31-12-2016 

 

Naam Functie 

Rengerink, H. Directeur 

Jaspers, E. Spec./teamleider 

Vugteveen, J. Teamleider 

Zwienenberg, R. Teamleider 

Kuipers, J. Huishoudelijk medew. 
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Bijlage 2: Samenstelling vrijwilligers 
 

Samenstelling vrijwilligers Stichting Bibliotheek Dinkelland per 31-12-2016 

Naam Locatie 

Barelds, H. Weerselo 

Boerrigter, A. Denekamp 

Boerrigter, W. Ootmarsum 

Borggreve, M. Rossum 

Bosker, J. Rossum 

Brokelman, A. Ootmarsum 

Damhuis, J. Denekamp 

Dautzenberg, A. Denekamp 

Dijk, R. van  Denekamp 

Donker, C. Denekamp 

Ebskamp, R. Rossum 

Gortemaker, A. Denekamp 

Griffioen, T. Weerselo 

Hamse, R. Rossum 

Heinink, I. Denekamp 

Heinink, L. Ootmarsum 

Hinderdael, A. Ootmarsum 

Hofste, A. Weerselo 

Hövels, I. Ootmarsum 

Kamphuis, E. Denekamp 

Kouijzer, H. Ootmarsum 

Kouijzer, W. Ootmarsum 

Krüse, M. Ootmarsum 

Laarhuis, I. Rossum 

Leeuw, J. Weerselo 

Leus, M. Rossum 

Leussink, M. Rossum 

Lubbers, J. Ootmarsum 

Muusers, A. Denekamp 

Pauwels, G.  Weerselo 

Postma, G. Denekamp 

Pross, A. Denekamp 

Pross, E. Denekamp 

Reinders, A.  Ootmarsum 

Rikkink, R. Denekamp 

Schiphorst, M. Denekamp 

Schothuis, M. Weerselo 

Ter Schure-Bos, J. Denekamp 

Smeele, G. Denekamp 

Stege, R. Rossum 

Vink, A. Weerselo 

Vlutters, R. Weerselo 

Voorpostel, C. Ootmarsum 

Wacht, I. Denekamp 

Zekhuis, A. Denekamp 

Zouw-Peters, H. van Lattrop 

 


