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De Openbare Bibliotheek Kop van 
Overijssel kijkt met tevredenheid 
terug op het jaar 2010. Aan de ene 
kant heeft de bibliotheek zich in de 
toenemende digitalisering goed 
weten te handhaven door in te 
spelen op de trend van displayen 
en het toepassen van winkelconcept 
bij de nieuwe vestiging in 
Steenwijkerwold. Aan de andere 
kant ontwikkelt de bibliotheek zich 
ook steeds verder tot een plek waar 
het prettig vertoeven is en waar 
men deel kan nemen aan diverse 
activiteiten.
Half oktober werd in Steenwijkerwold 
de kleinste ideale bibliotheek van 
het winkelconcept geopend in 
het multifunctionele centrum. Dat 
leverde in deze vestiging 6% meer 
nieuwe leden op.
Zeer verheugend is de verdere groei 
van het gebruik van de bibliotheek. 
Het jaar werd goed afgesloten met 
700 meer leden en ongeveer 22.000 
extra uitleningen vergeleken met 
2009. Verheugend omdat de meeste 
bibliotheken in Nederland een daling 
van deze cijfers laten zien.
De gemeente Steenwijkerland 
heeft samen met de bibliotheek de 
koers bepaald, vastgelegd in een 
meerjaren- bedrijfsplan opgesteld 
voor 2010 – 2013. Een helder beleid, 
ten aanzien van de vijf functies van 
de bibliotheek (zie verder in dit 
jaarverslag), waaraan eensgezind 
een invulling wordt gegeven. 
De bibliotheek ligt goed op koers en 
de blik blijft vooruit gericht.

Bibliotheek Kop van Overijssel is lid van 
het Provinciale Netwerk van Bibliotheken 
in Overijssel en maakt deel uit van de 
Landelijke Vereniging van Openbare 
Bibliotheken. Nieuwe ontwikkelingen 
in de bibliotheekwereld vragen steeds 
meer om een gezamenlijke (landelijke) 
aanpak en om een gemeenschappelijk 
aanbod van nieuwe diensten. Daarbij 
valt te denken aan het winkelconcept 
en de nieuwe (landelijke) huisstijl 

met een gezamenlijk logo voor alle 
bibliotheken. Binnen de branche wordt 
gewerkt aan een vijfjarenprogramma 
waarmee gestreefd wordt naar een 
formuleorganisatie op franchisebasis: ‘De 
Bibliotheek Nederland’. Dit moet lokaal 
weer tot resultaten leiden op het gebied 
van collectie, verkoopkracht, efficiency 
en een inrichtingsconcept volgens 
retailprincipes; ‘het winkelconcept’.

 Wat de Bibliotheek Kop van Overijssel 
gedaan heeft in 2010

Opening Kleinste ideale bibliotheek in 
Steenwijkerwold
Op 19 oktober opende Bibliotheek 
Steenwijkerwold als eerste vestiging 
in Steenwijkerland haar deuren als 
bibliotheek volgens het winkelconcept 
in het nieuwe multifunctionele centrum. 
De bedoeling is dat de komende 
jaren meer bibliotheekvestigingen in 
Steenwijkerland volgen. Tevens 
werd de nieuwe website 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.
nl en folder met de landelijke huisstijl 
geïntroduceerd.

Ledenwerfactie 50% korting op 
lidmaatschap en 100% lidmaatschap 
voor leerlingen van basisscholen
Vanaf half oktober tot en met eind 
december 2010 kregen nieuwe 
leden voor de helft van de prijs een 
jaarabonnement. Ook bij de basisscholen 
van Accrete en Stichting op Kop kwamen 
er door de actie 100% lidmaatschap voor 
de leerlingen van de basisschool heel wat 
nieuwe leden bij. In totaal kwamen door 
deze acties maar liefst 6% nieuwe leden 
erbij en bijna 5% meer uitleningen dan 
in 2009.
Korting bij film en theater
Vanaf 1 oktober halen bibliotheekleden 
nog meer voordeel uit een biebpas. Zij 
kunnen met korting naar de bioscoop 
(bioscoop City Theater in Steenwijk en 
Luxor in Meppel) en theater de Meenthe. 

Digitalisering
De digitalisering schakelt over naar een 
hogere versnelling. De informatiefunctie 
vraagt dan ook steeds meer aandacht. 
Mediawijsheid staat daarbij centraal. 
Doel is om burgers te informeren over Nieuwe Bibliotheek Steenwijkerwold



digitale mogelijkheden en te helpen bij 
het gebruik daarvan. 
Er is een twitterbijeenkomst geweest en 
er is geëxperimenteerd met e-readers.  
Ook de vernieuwing van de website is in 
2010 gerealiseerd. De digitale bibliotheek 
komt eraan! 

Bezoekersaantallen bibliotheek, nieuwe 
website en digitale nieuwsbrief
De bezoekersaantallen van de bibliotheek 
zijn 225.000 voor 2010. 
De bezoekersaantallen voor de website 
waren 4200 per maand in 2009 en 
in 2010 zijn het 5000 bezoekers per 
maand. Een stijging van 19%. De digitale 
informatiebestanden zijn 1468 keer 
geraadpleegd per maand, dat is een 
stijging van 30%. 
In 2010 is het aantal gebruikers van de 
nieuwsbrief 75% van het aantal leden (is 
3668).

Klanttevredenheidsonderzoek
Van belang is ook dat de bibliotheek 
weet wat de klant wil. In het najaar van 
2010 werd er, evenals 5 jaar geleden, 
een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. De resultaten zullen in 2011 
bekend zijn. 

Klantenpanels 
Bijna al onze vestigingen hebben een 
klantenpanel. Zij komen twee tot drie 
keer per jaar bij elkaar om diverse 
actuele onderwerpen betreffende onze 
bibliotheken te bespreken. Door middel 
van klantenpanels wordt de klant 
de mogelijkheid geboden om mee te 
denken met de bibliotheek en krijgen 
wij respons over onze producten en 
vestigingen. In het najaar van 2010 zijn 
de klantenpanels afgesloten met een 
gezellige gezamenlijke bijeenkomst in de 
nieuwe bibliotheek van Steenwijkerwold 
met 20 deelnemers. Reden hiervan is dat 
we via onze website voortaan een groter 
aantal klanten kunnen raadplegen. 

Publieksvriendelijke presentatie van 
informatieve media
In Bibliotheek Steenwijk is het hele 
jaar hard gewerkt aan het omwerken 
van informatieve media voor zowel de 
jeugd als volwassenen collectie. Hierbij 
is overgestapt van de Siso-plaatsing 
(op nummers) naar PIM-plaatsing (op 
pictogrammen). Het Presentatiesysteem 
Informatieve Media is gebaseerd op het 
dagelijks taalgebruik en komt tegemoet 
aan het snuffelend zoekgedrag van 

bibliotheekbezoekers. Hierdoor vindt 
de klant makkelijker zijn weg in de 
bibliotheek. 

Extra openingsuren in Bibliotheek 
Giethoorn 
Dankzij een aantal vrijwilligers 
heeft de bibliotheek in Giethoorn de 
openingsuren verruimd van 10 naar 15 
uren.

Personeel
Deskundigheidsbevordering 
Cursus web 2.0 en 23 dingen: 
Tijdens deze cursus leerden medewerkers 
te bloggen, informatie en foto‘s met 
elkaar te delen, vrienden te maken in 
communities, muziek te beluisteren en 
te chatten. Twee medewerksters hebben 
hiervoor een certificaat gekregen.
Daarnaast zijn er door medewerkers 
verschillende opleidingen/cursussen 
gevolgd. In Steenwijkerwold en 
Steenwijk was er een cursus retail- en 
werkprocessenscan. 
Ook was er een basiscursus en herhaling 
BHV-training. 

 Warenhuis van kennis & informatie

Internetlessen
In Bibliotheek Kuinre werden 10 
internetlessen gegeven voor 10 vrouwen 
door het Deltion college uit Zwolle. 

Huiswerkbegeleiding
Sinds het voorjaar van 2009 is in de 
bibliotheek gestart met huiswerk-
begeleiding voor leerlingen van VMBO/ 
MAVO 1 tot VWO 6. De huiswerkbegeleiding 
werd ongeveer 25 maal gegeven door 
LCRstudiecoaching. De bibliotheek 
is een ideaal leercentrum en geeft 

hiermee ruimte en mogelijkheid voor 
huiswerkbegeleiding.

IBI in plaats van Al@din
IBI is de nieuwe vragendienst van de 
openbare bibliotheken op internet. 
Vragen worden beantwoord door een 
netwerk van bibliothecarissen en andere 
gebruikers van IBI. 
Op deze manier kan iedereen antwoord 
geven en zijn kennis delen. Vanaf 1 juli 
2010 kunnen geen vragen meer gesteld 
worden aan Al@din. 

Met vragen kan men zich richten tot IBI: 
www.ibi.bibliotheek.nl. 

Zoek en boek
Klanten kunnen met één zoekactie alle 
digitale bestanden van Bibliotheek Kop 
van Overijssel en die van alle andere 
bibliotheken in Nederland doorzoeken. 
In de bibliotheek kunnen gratis digitale 
databanken geraadpleegd worden 
waaronder, Muziekweb, landelijke 
kranten, tijdschriften en IBI. 

 Centrum voor ontwikkeling & educatie

Voor-en vroegschoolse periode

Opening Boekstart in Oldemarkt
Boekstart
Het landelijke leesbevorderings-
programma BoekStart dat het lezen met 
heel jonge kinderen wil bevorderen 
ging per 24 november van start in 
Bibliotheek Oldemarkt met een workshop 
Muziek op schoot. Bibliotheken werken 
in het project samen met gemeenten 
en consultatiebureaus om ouders en 
kinderen vanaf het allereerste begin met 

(het lezen van) boeken in aanraking te 
brengen. BoekStart in Nederland richt 
zich om te beginnen op ouders van 
baby’s. Later zal BoekStart zich ook 
richten op kinderen vanaf 1 jaar. 

Basisonderwijs
Biebwijz
Voor leerlingen in het primaire onderwijs 
heeft de bibliotheek een specifiek aanbod 
ontwikkeld: Biebwijz. Dit is een aanbod 



met een doorgaande leerlijn, lees- en 
taalbevordering en mediawijsheid. In te 
zien op www.biebwijz.nl
Makkelijk Lezen Plein 
In Bibliotheek Steenwijk is een Makkelijk 
Lezen Plein waar goed gebruik van 
gemaakt wordt door kinderen met een 
leeshandicap. De materialen bestaan uit 
makkelijk lezen boeken, voorleesboeken 
en luisterboeken. Er werden in totaal 
3.543 exemplaren uitgeleend. 

Voortgezet Onderwijs
Werkzat 
In de maanden februari en maart 
hebben weer 160 VMBO leerlingen uit 
Steenwijkerland deelgenomen aan een 

programma op het WerkZatplein van de 
Bibliotheek Steenwijk. Het programma 
had ondermeer betrekking op het 
vinden van informatie over opleiding, 
stages, werk en de consequenties van 
het vroegtijdig schoolverlaten. In totaal 
werden er 141 materialen uitgeleend.
Maatschappelijke stages
Doel van de maatschappelijke stages 
is dat alle jongeren tijdens hun 
schoolperiode kennis maken met het 
leveren van een vrijwillige bijdrage aan 
de samenleving. Eén van de plekken 
waar een scholier een stage kan lopen is 
de openbare bibliotheek. 
Via de website www.keiinoverijssel.nl 
kunnen leerlingen hun belangstelling 

kenbaar maken.
Schrijversbezoeken
Voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs zijn er verschillende 
schrijversbezoeken geweest. Ook voor de 
Eekeringe was er een schrijver op bezoek.

Volwassenen
Aangepast Lezen Plein
Op het plein vindt men alle materialen 
voor leesgehandicapten bij elkaar. 
Dit zijn ondermeer luisterboeken, 
daisyroms, grootletterboeken en lees- en 
schrijfmaterialen voor laaggeletterden. 
Ten opzichte van 2009 werden er 28% 
meer materialen uitgeleend (in totaal 
12.021).

 Encyclopedie van kunst & cultuur

Cultuureducatie 
De culturele commissie Kunst op school 
verzorgde een programma kunst en 
cultuur voor scholen in de voormalige 
gemeenten Steenwijk, Brederwiede en 
IJsselham. De drie commissies zijn nu 
samengegaan in één commissie voor 
cultuureducatie. 
De bibliotheek heeft in het schooljaar 
2009/2010 een uitgebreid programma

 verzorgd met schrijversbezoeken.
In het schooljaar 2009-2010 heeft de 
gemeente Steenwijkerland een bedrag 
in de begroting opgenomen voor een 
plan van aanpak op het gebied van 
cultuureducatie ten behoeve van de 
basisscholen. Vanaf 1 december is een 
medewerkster voor 8 uur in dienst als 
cultuurcoach in een combinatiefunctie.

Kopje Cultuur
Samen met allerlei culturele instellingen 
in Steenwijkerland werd op 11 en 
12 september het culturele seizoen 
geopend. In de Galerie onder de 
Bibliotheek van Steenwijk was op 
zaterdag 11 september in samenwerking 
met Kopje Cultuur de voorstelling van 
Assepoester,van Roald Dahl te zien. 
De voorstelling werd bezocht door 33 
kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 

 Inspiratiebron van lezen & literatuur

Peuters en Kleuters
Nationale Voorleesdagen
Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters 
zijn De Nationale Voorleesdagen. Deze 
dagen hebben als doel het voorlezen 
aan kinderen, die zelf nog niet kunnen 
lezen, te bevorderen. De voorleesdagen 
startten op woensdag 20 januari met 
het Nationale Voorleesontbijt op 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 
en basisscholen. De bibliotheek 
organiseerde een voorleesontbijt. 
Het Prentenboek van het Jaar “De 
wiebelbillenboogie” van Guido van 
Genechten, werd voorgelezen door 
de heer Greven (wethouder van de 
gemeente Steenwijkerland).
Het theater Ronzebons speelde het 
verhaal de wiebelbillenboogie, waarvan 
in totaal 200 kinderen hebben genoten. 
Aan een groot aantal kinderen in de 
kinderopvang werd voorgelezen. Er 
namen kinderen deel aan het voorlees-
ontbijt en 120 kinderen en 60 ouders 
brachten een bezoek aan de bibliotheek. 

Basisonderwijs 
Ook in 2010 sloot Bibliotheek Kop van 
Overijssel ondermeer aan bij landelijke- 
en provinciale campagnes die het lezen 
promoten.
Nationale Voorleeswedstrijden
Er waren 24 scholen vertegenwoordigd 
door een leerling uit groep 7 of 8. Totaal 
waren 240 supporters aanwezig. De 
presentatie lag in handen van “Geer en 
Goor”. 

Voorstelling Kinderboekenweek

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek 
in oktober was “De grote Teken-
Tentoonstelling”; beeldtaal in 
kinderboeken. Van oudsher is er 
in de kinderliteratuur een grote rol 
weggelegd voor illustraties. Het 
boekenweekgeschenk, Mees Kees 
werd geschreven door schrijfster 
Mirjam Oldehave. Bibliotheek Kop 
van Overijssel organiseerde leuke 
activiteiten. Zoals de startavond in 
Bibliotheek Steenwijk voor leerkrachten 
van de basisschool. Daan Remmerts 
de Vries heeft daarbij een lezing 
gegeven over de Kinderboekenweek 
over het door hem geschreven 
Kinderboekenweekprentenboekje. 
Voor groep 5 of 6 waren verschillende 
activiteiten georganiseerd. 
Een workshop van illustratrice Katja 
Kaduk met als titel Blaffende honden. 
bijten niet. Ook maakten kinderen 
zelf een boekje met tekeningen en een 
rijmpje. Wendy Kist gaf een workshop 



 

Uitleningen 2010

Blokzijl 
3,3% Giethoorn 

6,5% Kuinre 
3,5%

Oldemarkt 
10,3%

St. Jans-
klooster 
7,2%

Steenwijk 
47,7%

St’wold 
3,8%

Vollenhove 
14%

W’veen 
3,7%

Uitgaven in 2010

Overig 21,1%

Collectie 19,3%

Huisvesting 11,6%

Personeel 
48%

Leners 2010

Blokzijl 
3,5% Giethoorn 
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Collectie 2010

Boek 
ontspanning
volw. 34,3%

Boek 
informatief 
volw. 16,8%

AVM 
5,6%

Boek 
ontspanning
jeugd 33,1%

Boek 
informatief 
jeugd 10,2%

Kengetallen  
  

Subsidie 829.704,00

  

Formatie 11,6

  

Collectie totaal 109605

Collectie volwassenen 59328

Collectie jeugd 50277

Collectie per lid 9,3

Collectie per inwoner 2,5

  

Uitleningen totaal incl. verlengingen 426051

Uitleningen per lid 36,3

Uitleningen per inwoner 9,9

Uitleningen per medium 3,9

Uitleningen per formatieplaats 36728

  

Uitleningen uitleenposten e.d. 5477

  

Aantal inwoners gemeente Steenwijkerland 43208

Leden totaal 11751

0-18 jaar 6803

18 jaar en ouder 4948

Percentage inwoners lid 27,2

  

Bezoeken virtuele bibliotheek 60000

Bezoeken databanken 17619

  

Media-educatiecursussen jeugd 4

Aantal cursisten 170

  

Media-educatiecursussen volwassenen 2

Aantal cursisten 20

  

Culturele activiteiten volwassenen 9

Aantal deelnemers 581

  

Culturele activiteiten jeugd 62

Aantal deelnemers 1893

  

Informatieve activiteiten volwassenen 8

Aantal deelnemers 191

  

Informatieve activiteiten jeugd 36

Aantal deelnemers 1061

  

Groepsbezoeken van scholen 78

Aantal leerlingen 1869

   

School- en Instellingsabonnementen 148



 

creatief tekenen. Diverse groepen namen 
deel, de Ambelt zelfs met de hele school.  
Ook konden de kinderen in de plaatsen 
Steenwijk en Steenwijkerwold in de 
bibliotheek meedoen met het gedichten-
verstop-project Rijmreis. 
Leesvirus
Het leesvirus is een ICT-project voor 
kinderen uit groep 6. Hieraan namen 100 
kinderen deel. Scholen die meededen 
aan het Leesvirus hebben 10 mooie 
leesboeken gekocht. Via de website 
www.leesvirus.nl wisselen kinderen hun 
mening uit met kinderen van andere 
scholen die dezelfde boeken lezen. 
Daarnaast stond op die site iedere week 
een quiz met vragen over steeds een 
ander boek.  
De Leesvirusbacillen kwamen samen 
in De Meenthe voor het Groot Leesvirus 
Feest. Schrijfster Anna van Praag woont 
in Spanje en stelde voor met haar te 
skypen'! De skype-, chatsessie sloeg 
enorm aan. De balkunstenaar Marco 
Bonisimo trad op met een act rondom 
het door de schrijfster geschreven boek 
‘Wraak van de Stier'.

Volwassenen
Boekenweek
Joost Zwagerman schreef het 
Boekenweekgeschenk 2010: Duel, het 
ontroerende en verrassende verhaal 
over een tragikomische zoektocht door 
de kunstwereld. De 75e Boekenweek, 
met als thema “Titaantjes opgroeien in 
de letteren”, vond plaats van 10 t/m 20 
maart. Elk nieuw bibliotheeklid vanaf 18 
jaar kreeg een boekenweekverrassing. 
Op vertoon van het Boekenweekgeschenk 
kon men zondag 14 maart gratis reizen 
met de NS. 
Schrijversfestival Steenwijk e.o. 
Aansluitend op 
de boekenweek 
organiseerde het 
schrijversfestival 
ondermeer met de 
boekhandels en 
Bibliotheek Kop van 
Overijssel diverse 
voorstellingen met 
schrijvers. 
Het 23ste Schrijversfestival opende met 
‘Chéri’, een film naar het gelijknamige 
boek van Colette uit 1920. Gasten waren: 
Maarten van Rossum, Rik Launspach, 
Annejet van der Zijl. Andere gasten 
waren Jan en Sanne Terlouw, Philips 
Freriks, Johan Veenstra en Conny 
Braam. Bijzonder was de voorstelling 
Bekentenissen, waarbij Ursul de Geer zich 
liet inspireren door het werk en leven van 

de Hongaarse schrijver Sándor Márai. 
Bioscoop City in Steenwijk vertoonde de 
films Alles stroomt naar Marieke van der 
Pol, Lady Chatterley naar D.H. Lawrence 
van Pacale Ferran, De helaasheid der 
dingen naar Dimitri en Disgrace naar J.M. 
Coetzee. 
Leeskringen
Lezen zorgt voor ontspanning en is 
als het ware een reis door een andere 
wereld. Als het boek uit is willen mensen 
er weleens met andere mensen over 
praten en dit is mogelijk in een leeskring. 
De Bibliotheek Kop van Overijssel telt in 
totaal 29 leeskringen. Deze leeskringen 
komen gemiddeld vijfmaal per seizoen 
bij elkaar. 

Maand van het spannende boek en 
Zomerlezen
In de locaties van Bibliotheek Kop van 
Overijssel vond in juni de Maand van het 
spannende boek plaats. Daarna vond in 
juli en augustus de leesbevorderingsactie 
Zomerlezen plaats.
Bibliotheek aan Huis Dienst
Speciaal voor leden die zelf niet naar 
de bibliotheek kunnen komen is er de 
service Bibliotheek aan Huis. Hierbij 
gaan 14 vrijwilligers regelmatig op 
bezoek bij de 20 leden om bij deze 
leden nieuwe bibliotheekmaterialen te 
brengen. De service wordt aangeboden 
in samenwerking met Zorggroep Oude 
Land Nieuwe Land.

 Podium voor cultuur, ontmoeting & debat

Nederland Leest
De campagne is een initiatief van de 
Stichting CPNB in nauwe samenwerking 
met de Vereniging van Openbare 
Bibliotheken. Nederland Leest is 
geïnspireerd op de uiterst succesvolle 
Amerikaanse campagne One Book, One 
City. De door de overheid en bibliotheken 
gestimuleerde discussies over telkens 
één boek blijken zowel het lezen als de 
gemeenschapszin te bevorderen.Van 
vrijdag 22 oktober tot en met vrijdag 
19 november 2010 werd in het kader 
van de campagne Nederland Leest in 
alle bibliotheken aan alle leden gratis 
het boek ‘de Grote Zaal' van Jacoba 
van Velde uitgedeeld. De Bibliotheek 
Kop van Overijssel heeft in totaal 1500 
boekjes uitgedeeld. Aan middelbare 
scholieren werden ook nog eens 350 
exemplaren uitgereikt. Een deel van 
de boekjes werd gesponsord door SIDN 
(verzorgt de uitgifte en registratie van 
.nl-domeinnamen). 
Activiteiten
Vier weken lang stonden de bibliotheken 
in het teken van de campagne Nederland 
Leest. Als betalend lid ontving men 
niet alleen een gratis leesexemplaar, 
maar er werden ook tal van activiteiten 
georganiseerd in de bibliotheek. In ‘de 
Grote Zaal’ beschrijft Jacoba van Velde 
op indringende wijze de eenzaamheid 
die de ouderdom met zich mee kan 
brengen. 

Jannie Strijker ontvangt eerste boekje

Op vrijdag 22 oktober ging de campagne 
van start in de bibliotheken van 
Steenwijkerland door de uitreiking 
van het eerste gratis exemplaar aan 
Jannie Strijker. Zij heeft zich jarenlang 
als coördinator ingezet voor het 
Alzheimercafé van Thuiszorg organisatie 
Oude Land Nieuwe Land (OLNL). 
Slotavond
De slotavond vond plaats in Bibliotheek 
Steenwijk met schrijfster columniste 
Elle van Rijn. Ze is zowel actrice als 
columniste en schrijfster. 
In Steenwijkerland en Zwartewaterland 
waar ze voor de slotavond kwam 
hadden we besloten het thema wat 
breder te trekken: generatieverschillen, 
eenzaamheid en de dood. Zo kwamen 
we op een auteur met ervaring in een 
breed oeuvre. Samen met haar werd 
een levende discussie gevoerd over het 
boekje van Jacoba van Velde. Er waren 25 
deelnemers.
Workshop en Schrijfclub 
De bibliotheek heeft tijdens Nederland 
Leest Actie een schrijfclub opgericht met 
de naam ‘Wie schrijft die blijft’,
10 mensen werden lid. Deze club ging 
met veel enthousiasme aan de slag 
met een tweewekelijkse bijeenkomst. 
Voorafgaande hieraan werd door 
Herma de Beer een workshop schrijven 
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Kalenberg en Belt Schutsloot 

6e maal Sport &Literatuur: Giethoorn op 
Stelten! Met oude spelen in een nieuw 
jasje. Hierbij genoten onder andere 
200 bezoekers en deelnemers van oude 
spelletjes.
Tentoonstellingen
Dit jaar was in Bibliotheek Steenwijk 
een fototentoonstelling van Cor Visser 
uit Genemuiden en F.C. Din ’81 uit 
Vollenhove met hun beste werk. Vele 
andere presentaties kwamen aan bod 
zoals: Historische romans, Fit Blijven, 
Koken en Eten, Frankrijk, Spelletjes 
spelen, 4you met allerlei onderwerpen 
voor de jeugd en Dementie. 

 Vooruitblik 2011/2012gegeven aan 12 deelnemers. Zij studeerde 
ondermeer Nederlands en sociologie. 
Samen met Thuiszorg Oude Land Nieuwe 
Land organiseerde de bibliotheek in het 
Alzheimercafé een lezing door Willie 
Jaspers, teamleidster van Bibliotheek 
Oldemarkt, over eenzaamheid van 
ouderen in boeken. Het was een zeer 
boeiende avond. 

Overige Activiteiten
Sport en Literatuur
Kulturhus De Eendracht Giethoorn, 
Bibliotheek en Sport Vereniging 
Giethoorn organiseerden samen voor de 

 Samenwerking instellingen & 
maatschappelijke organisaties

Hoe staat het ervoor met de 
bibliotheek en waar moet aan gewerkt 
worden? 

De uitleenbibliotheek hebben we de 
afgelopen periode aantrekkelijker 
gemaakt met ondermeer displaytafels. 
Het gebruik is toegenomen. Het is goed 
om te zien dat steeds meer mensen via 
de website titels bestellen en aanvragen. 
Al die titels worden geleverd uit de 
uitgebreide collectie van de gezamenlijke 
Overijsselse bibliotheken. In de komende 
periode willen wij na de recente opening 
van de bibliotheek Steenwijkerwold, 
volgens het winkelconcept, vernieuwde 
bibliotheken realiseren in Steenwijk en 
Vollenhove. De nieuwe hoofdbibliotheek 
wordt een bibliotheek die uit vertrouwde, 
maar ook nieuwe elementen bestaat. In 
de bibliotheek aan de Nic. ter Maethstraat 
is dit, binnen de huidige ruimtelijke 
mogelijkheden, al zichtbaar. Het wordt 
een beleefbibliotheek, waar ontmoeten 
en verblijven steeds belangrijker en 
omvangrijker wordt. Het gaat om 
speciale afdelingen en activiteiten, de 
informatieve activiteitenprogramma’s 
en het Biebcafé. Daarnaast komen 
er digitale cursussen, studie- en 
werkplekken met internettoegang en te 
raadplegen databanken, de afdelingen 
Makkelijk Lezen en Aangepast Lezen en 
activiteitenprogramma’s rond taal en 
lezen. 
Daar zijn we al mee bezig, maar daar 
zullen met een nieuw gebouw of 
inrichting grote stappen in gezet kunnen 
worden. Bibliotheek Almere en ook het 
winkelconcept van Zwolle-Zuid zijn 
goede voorbeelden voor ons 
Vorig jaar heeft de Bibliotheek Almere 
dit concept in een nieuw gebouw in 
het centrum van Almere gerealiseerd. 
De resultaten over 2010 waren daar fors 
hoger dan in 2009. 

Kortom: wij gaan de komende maanden 
heel graag hard aan het werk om 
samen met de gemeente een goed 
uitgewerkt plan te maken voor een 
nieuwe bibliotheek die straks door nog 
meer mensen gebruikt gaat worden 
en die een belangrijke bijdrage levert 
aan de ontwikkeling van de Gemeente 
Steenwijkerland.

Hans Hilbers, 

directeur

Schrijversfestival, Kopje Cultuur, 
Zorginstellingen, Welzijnswerk Bureau 
vrijwilligerswerk, Zorggroep Oude Land 
Nieuwe Land (Bibliotheek aan Huis 
Dienst en Mantelzorg), Balans, Amnesty 
International, Wereldwinkel, Unicef, 
Staatsbosbeheer, Kunst en Cultuur 
Overijssel, Onderwijs Advies Centrum, 
Kulturhus de Eendracht, Drenthe
College, IJsselgroep, Deltion College, De 
Meenthe, Bioscoop CityTheater, Bioscoop 
Luxor in Meppel en vele anderen.
De Kunstuitleen 
In Bibliotheek Steenwijk is een 
dependance van de Kunstuitleen uit 
Zwolle gevestigd. In 2010 telde de 
kunstuitleen 80 leden. 
De Stichting Galerie Steenwijk is sinds 
1966 gevestigd in het souterrain van de 
bibliotheek. De stichting heeft ten doel 
het organiseren van beeldende kunst 
en andere kunstvormen met een zo 
groot mogelijke diversiteit en kwaliteit. 
De galerie is te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek.

De Bibliotheek Kop van Overijssel 
heeft een veelzijdigheid aan 
samenwerkingsverbanden. Op veel 
gebieden werkt zij samen met anderen 
om haar missie zoveel mogelijk na te 
streven in het laagdrempelig aanbieden 
van haar producten en diensten. 
Hieronder een opsomming van 
samenwerkingspartners:
Peuterspeelzalen, Kinderopvang, 
Onderwijs (basis- en voortgezet), 


