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ibliotheekwerk is essentieel, dat werd 
tijdens corona nog weer extra duidelijk. 
Met als gevolg dat we tijdens de laatste 

lockdown zelfs open konden blijven.  

Natuurlijk waren er regels, maar er kon 
hulp en ondersteuning geboden worden. 

En daar hebben veel mensen dankbaar 
gebruik van gemaakt. Zoals tijdens het 

ko�emoment, waar door velen echt 
naar uit werd gekeken. En ook al was 
het online, er kon nog steeds worden 

voorgelezen. Fijn om de kinderen en hun 
ouders zo te kunnen blijven zien en 

kennis te laten maken met 
nieuwe boeken. 

We blijven altijd essentieel, omdat  
we kijken en luisteren naar wat  

onze bezoekers nodig hebben. 

De boeken zullen altijd klaar staan, 
maar er is veel meer dan dat. 

Laat je inspireren door 
deze terugblik en ontdek wat de 

mogelijkheden zijn voor de toekomst! 



BIEB 3.0
Iedere samenleving heeft plekken nodig waar je 
je vrij voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan 
komt en wat je ook doet, kunt of wil bereiken. 
Een plek waar je geprikkeld wordt, waar je je 
blik verruimt en je thuis voelt. In de bibliotheek 
is ruimte voor iedereen, zonder ego’s, maskers, 
functies, belangen, macht of onmacht. Hier 
verstillen verschillen. Mensen komen er vanuit 
nieuwsgierigheid, op zoek naar verbeelding, 
verdieping en verbinding - in persoon of digitaal. 

In de bibliotheek staan we even stil en denken 
we goed na. Is dat niet wat we nodig hebben, 
juist in deze tijd? Juist nu veranderingen in de 
samenleving en de wereld veel kansen bieden 
maar ook overweldigend kunnen zijn. Iedereen 
in de samenleving is erbij gebaat dat we onszelf 
blijven ontwikkelen en elkaar blijven ontmoeten. 
De Bibliotheek is daarvoor dé plek!

VERRASSINGSTAS!
In de periode dat we waren gesloten, was er  
wel de A�aalbieb. Thuis boeken reserveren om 
vervolgens af te halen in de Bibliotheek. Daar is in 
2021 een nieuwe service aan toegevoegd:  
De Verrassingstas! Het concept is simpel.  
Je stuurt voor jezelf of bijvoorbeeld je kind een 
mail naar de Bibliotheek met je pasnummer en het 
genre wat je leuk vindt om te lezen, dus spannend, 
literatuur/psychologisch, romantisch, historisch 
of waargebeurd. Voor kinderen kwamen daar ook 
geslacht, leeftijd en niveau van (voor)lezen bij.  
Onze medewerkers stelden met die informatie  
een heerlijke verrassingstas met vijf boeken 
samen waar je ongetwijfeld blij van werd! 

DONORREGISTRATIE 
& CORONA
De Bibliotheek Kop van Overijssel richt zich ook 
steeds meer op hulp rond digitale zorg. Op 2 
maart 2021 verzorgden wij in samenwerking met 
Anke Prinsen van de Nederlandse Transplantatie 
Stichting een online lezing over het belang van 
donorregistratie. Ook boden wij via de website, 
nieuwsbrief en telefoon praktische hulp bij het 
invullen van het online donorregister. Hetzelfde 
deden wij met het maken van een online afspraak 
voor de coronaprik en later het aanmaken van het 
coronabewijs. Voor dit laatste konden mensen 
gelukkig weer gewoon naar de Bibliotheek komen.

4 5

HULP BIJ  
BELASTINGAANGIFTE
Ondanks de lockdown heeft de Bibliotheek 
Kop van Overijssel in maart en april 2021 
toch hulp bij belastingaangifte kunnen 
bieden. Wie hulp nodig had, kon zich op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur 
telefonisch aanmelden. 

Vervolgens namen onze deskundige 
vrijwilligers Elly Visser, Inez van den Akker 
en Liena Veenstra contact op om mensen 
persoonlijk verder te helpen binnen de 
toen geldende coronamaatregelen. En 
daar is door enkele mensen zeer dankbaar 
gebruik van gemaakt.
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ZADENBIBLIOTHEEK 
VOOR MEER NATUUR
Van 28 mei tot en met 5 juni 2021 namen de 
drie samenwerkende Bibliotheken Kop van 
Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst deel 
aan de mobiele collecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Dit leverde ruim tweehonderd 
euro op voor de Zadenbibliotheek, een kast waar 
je biologische zaden van groenten, kruiden en 
bloemen kunt lenen of ruilen. 

Op 17 juni 2021 opende de Bibliotheek Steenwijk 
als eerste een Zadenbibliotheek, met ook 
ruimte voor groene lezingen, workshops en 
meer. Op termijn komen er verspreid over de 
drie samenwerkende Bibliotheken nog zes 
Zadenbibliotheken bij.
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100 JAAR BIBLIOTHEEK 
KOP VAN OVERIJSSEL
Op 27 september 1920 opende de Openbare 
Leeszaal aan de Markt in Steenwijk voor het eerst 
haar deuren. Precies honderd jaar later stond 
de Bibliotheek Kop van Overijssel klaar om dit 
bijzondere jubileum te vieren, maar corona gooide 
roet in het eten. Gelukkig stond aan het eind van 
het jubileumjaar niets een feestje in de weg. 

In september 2021 organiseerden wij verspreid over 
de Bibliotheken Steenwijk, Oldemarkt en Vollenhove 
maar liefst twintig feestelijke activiteiten voor 
jong en oud. Zoals een kleiworkshop, voorlezen, 
knutselen en pannenkoeken bakken. Met als 
feestelijke afsluiting een drukbezochte open dag, 
met springkussen, op 25 september 2021 in de 
Bibliotheek Steenwijk.

KINDERBOEKENWEEK 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen 
na te denken of te fantaseren. Dat was het thema van de 
Kinderboekenweek week: ‘Worden wat je wil’. Van 6 t/m 16 
oktober 2021 organiseerde de Bibliotheek een spelletjesfeest, 
speciaal ontwikkeld voor de onderbouw van de basisscholen. 

De leerlingen gingen aan de slag met boeken, beroepen en  
producten. Aan de hand van thema’s waren er diverse 
spelelementen waar illustraties voor hun boek waren te 
verdienen, zoals de ideeënmachine om een boek te maken, 
de megagrote patatten-race of de precisie klus om de meter 
hoge aankleedpoppen met verschillende beroepskleding aan 
te kleden. In Bibliotheek Oldemarkt, Bibliotheek Steenwijk 
en Bibliotheek Vollenhove vond het feest plaats en in totaal 
hebben 18 groepen van verschillende scholen meegedaan. 
Daarnaast was er natuurlijk ook de beroepenmarkt waar 
kinderen kennis konden maken met verschillende beroepen 
zoals de brandweer, politie, dierenarts, schrijfster/illustrator 
ambulancebroeder en loopbaancoach.
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OPENING 
INFORMATIEPUNT 
DIGITALE OVERHEID
Op 23 december 2021 opende de Bibliotheek 
Kop van Overijssel een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) in de vestigingen Steenwijk, 
Oldemarkt en Vollenhove. 

Al langer konden mensen die niet of minder 
digitaal vaardig zijn met al hun vragen op het 
digitale vlak bij de drie vestigingen binnenlopen. 
Die dienstverlening werd eind vorig jaar dus 
uitgebreid met een Informatiepunt  
Digitale Overheid. 

Wie digitale hulp nodig heeft op het gebied 
van DigiD, belastingen en toeslagen, AOW, 
werk en uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, 
studiefinanciering en verkeersboetes is van harte 
welkom.  Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen 
hen ter plekke op weg of verwijzen door naar 
lokale partners.

JURIDISCHE  
FUSIE EEN FEIT
Op 16 december 2021 was het dan zover; de voor-
zitters van de drie besturen (Stichting Bibliotheek 
Staphorst, Stichting Bibliotheek Zwartewaterland 
en Stichting Bibliotheek Kop van Overijssel) hebben 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit 
is de eerste stap in een proces van verdergaande sa-
menwerking dat zal resulteren in een bestuurlijke 
fusie in het 1e kwartaal van 2022. Daarnaast wordt 
de bestuursvorm aangepast. De drie stichtingen 
krijgen een raad van toezicht met als logisch gevolg 
dat de bestuurstaken onder de verantwoordelijk-
heid van de directeur-bestuurder zullen vallen.
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HERSTART  
DIGITALE CURSUSSEN
Met een versoepeling van de 
coronamaatregelen kon de Bibliotheek 
Steenwijk in het najaar van 2021 weer 
diverse digitale cursussen aanbieden. 
Op 11 oktober 2021 trapten wij af met 
de cursus Klik&Tik voor mensen die niet 
of nauwelijks ervaring hebben met het 
werken op een computer. Voor mensen 
die het lastig vinden om zaken met de 
overheid via het internet te regelen, ging 
op dezelfde dag ook de cursus Digisterker 
van start. In november 2021 werden beide 
cursussen nogmaals aangeboden. Als 
o�ciële leslocatie van SeniorWeb vulde de 
Bibliotheek Steenwijk het digitale aanbod 
aan met de cursussen iPhone, O�ce, 
Windows voor beginners en Smartphone. 
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SAMENWERKING 
MET DE JOHAN VAN DEN KORNPUT 
SCOUTINGGROEP
Voor het 75-jarig bestaan van de Johan van 
den Kornput scoutinggroep was het Kennislab 
uitgenodigd om verschillende activiteiten te 
organiseren. Deze stonden allemaal in het teken 
van het thema: weer en klimaat. 

De workshops werden gegeven op locatie bij de 
scouting en de scouts brachten een bezoek aan 
het KennisLab. Er is geëxperimenteerd met allerlei 
verschillende nieuwe digitale technieken zoals 
een tempratuurmeter en kompas programmeren 
of experimenteren met VR brillen. Ook hebben 
ze bijen rond een bloem laten zoemen. Met 
LEGO We Do en de ozoobots werden de bijen 
geprogrammeerd op het laten draaien van rondjes. 

3D PRINTERS DEMONSTREREN 
OP EVENEMENT TECHNIEK TASTBAAR
Techniek Tastbaar is een evenement in Steenwijk 
voor iedereen tussen de 10 en 16 jaar oud. Hier 
kon je kennismaken met de 7 verschillende 
werelden van techniek. Denk aan het bouwen 
van houten kozijnen, het besturen van 
een Ozobot, het lassen van ijzer of de wereld 
ontdekken via een VR-bril. Tijdens dit evenement 
mocht het Kennislab de 3D printers demonstreren. 
De bezoekers konden tijdens het evenement een 
ontwerp maken in Tinkercad. Na afloop kon dit 
worden opgehaald in de Bibliotheek Steenwijk. 

MINECRAFT SERVER
Tijdens de corona periode konden veel activiteiten 
helaas niet doorgaan, daarom heeft het Kennislab 
toen een minecraft server opgezet. Bezoekers 
konden inloggen op de minecraft server. Hier 
konden ze minecraft spelen en via twitch 
meekijken en met elkaar communiceren. Er zijn 55 
accounts aangemaakt die regelmatig een bezoek 
brachten aan de minecraft server.
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DE CIJFERS
Bibliotheek Kop van Overijssel

aantal inwoners: 44.341 

subsidie
847.675

formatie
19 medewerkers
9.05 fte
83 vrijwilligers

openingsuren per week
133.5

Activiteiten kinderen

• Minecraft server (maandelijks) en Build Batlle
• Lessenserie TinkerCad op KC de Ark en KC 

Eben Haezer
• Twitch.tv in maart, april
• Voorleesmomentje fysiek en online
• Speurtocht en kleurplatenwedstrijd Dolfje 

Weerwolfje 
• VR les op Trompmeesters
• Knutselmiddag: Insectenhotel, muziek 

instrument maken, Ontdek de lente, 
zadenbieb, Coco kan het!

• Microbit, Tinkercad, AR, Discord, CoSPaces
• Boekstartochtend 
• Spelletjes middag met boeken
• Levend ganzenbord
• Open inloop en kinderfeestjes - KennisLab
• Scouting Steenwijk - Tuks Theehuis, 

Bibliotheek
• Zoutwaterauto
• Workshops: Zoutwaterauto, solderen, 

zonnecellen, elektrotechniek stroomkring, 
flight Simulator

• Lego WeDo 2.0 en FFL Explorers
• Homey Robot i.s.m. Tetem
• Kinderboekenweek beroepenmarkt en 

groepsbezoek

Activiteiten Volwassenen  

• Lezing ‘Hulp bij donorregistratie’ (intern en 
extern)

• Lezing ‘Kieswijzer’
• Lezing ‘Veerkracht bij verlies van gezondheid’
• Hulp bij belastingaangifte
• Masterclass steun je puber
• Koffieuurtje (wekelijks)
• Workshop strip maken met Danielle Schothorst
• Stoeljoga 
• VR Experience
• APK rollator check
• Bezoek Diabetes fonds
• Spreekuur reizen met het OV 
• Digitaal spreekuur 

7    dBos scholen
715    leerlingen

SAMENWERKINGSPARTNERS

GEMEENTE STEENWIJKERLAND BELASTINGDIENST 
STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN (TAAL VOOR 

HET LEVEN) TAALPUNT STEENWIJKERLAND OV 
AMBASSADEURS TETEM (EEN ONDERZOEKEND 
PRESENTATIEPLATFORM IN EEN RIJK NETWERK 

VAN CREATIEVE MAKERS EN DENKERS) ONDERWIJS 
PEUTERSPEELZALEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN 

ZORGGROEP OUDE EN NIEUWE LAND ST. 
SCHRIJVERSFESTIVAL AUTISME KENNISNETWERK 

OVERIJSSEL (INFOCENTRUM IN BIBLIOTHEEK 
STEENWIJK) ST. AVOS DE LANDERIJEN OLDEMARKT 

GALERIE STEENWIJK SCALA WATERREIJCK PROVINCIE 
OVERIJSSEL OVERIJSSELSE BIBLIOTHEKEN RIJNBRINK

CULTUURMENU KOPJE CULTUUR INNOVATIE LOKAAL

SOCIAL
MEDIA

Twitter 
720

Facebook 
582

Instagram 
685

collectie 61.429
55.571 collectie
5.858 tijdschriften

uitleningen 122.119
218 school- en instellingsabonnementen 
306 argos gebruikers

AANTAL
LEDEN
9.120

tot 18 jaar 
6.283

percentage 
inwoners lid 
21%

online bibliotheek
1.032

18 jaar +
2.837



14 15

COLOFON
Tekst en redactie: 
Linda Zuidhof

Cijfers: 
Geertje Tissingh

Ontwerp en realisatie: 
MOOI graphic studio, Hasselt

DE BIBLIOTHEEK 
VAN DE TOEKOMST




